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(jniczno, Plo<.:k, Cz~·smchowa , może Ciechocinek, może iVlic;dzy

zdrojc, Kraków, Katowice, Wa1-szawa, Krynic<J Morska ... 

Turyści jadą' .J ak trzej kr{ilowie.jak aniolowie,jak widww ic 

nic z tego św iat a. 

Turyści to ci, krc'l!'zy świat ogl4da.i~1. nie uczesrnicząc. Swiat 

turystów to zb ic'i r m icjsc. obrazc'lw, historyj•. k opowiadanych przez 

przewodników- pośredników. To .~wiat z.a s1.vba, który rak napr<iwdc;: 

d Li turystów d o końca pozosqjc niedotykalny, nienamacalny, 

widzialny ledwie. To nie jest ich świat. To turyści . 

Tury ś ci sroj q p rzed drzwi;imi, których scnw nic mogą odcątać. 

130 tll nic jest se ns dla nich przeznaczony, nic dla turyst{iw. Turystom 

przLjścic wzbronione. \Xli.,:c stoj;i bez sensu , dopóki nic pojawi sic; 

zawodowy objaśniacz św i ata - przewodnik , który nie tlurnaczc m 

sensu jest, a le klownem, kuglarzem, żo nglerem. Turyści skaza ni są 

na kuglar1.y. Turystom wydaje sic;, że ich podr<iż jest poznawaniem 

świata. W r1.cczywiswścijcst zapominaniem. Zapominan iem świa ta. 

Turyści ni c poznają świata, ale go zapominaj ą. 

To co może być znau.ącc zdarza sic; pomic;·d zy, w drodze, po dro

dze. Jedyne, co mog<1 poznać, to drogc,:, trasc,: podróż.y. ktc'irą odby

wa.i~! . odmierzaną kolejnymi stacjami. 

7yjc się, jdli ma si~jaki.< ce/.. dopóki ma się juki>' cel i c/zi,ki temu, że jest 
jaki.I' cel - puwicdzial jeden z aktorów, kiedy rozmawialiśmy jeszcze 

przed napi san iem tej s<: tuki. 

C:1.ym n'iżni s i ę turysta od czlowicka w śpiączce? Ruchem' Rodza
jem ruchuJ 

Pierwotny tytul tej sztuki (gdy była jeszcze w trakcie pisania) 

brzmial Najszczę.fli wsz~ chwile naszego życia. 

Artur Pa lyga 



THE BEATLES 

A LITTLE HELP FROM MY FRIENOS 

TEKST POLSKI ARTUR PAŁYGA 

Co robić, gdy wszystko rozpada siew pyl, 

gdy w koszmary zmieniają si<; sny? 

W ciemnośc i wyciągam przed siebie swą dloń 

z nadzieją, że bc;:dz iesz tam ty. 

Lud zki glos 

uspokoi mój !~kl 

Przyjaciól g los 

uspokoi mój lc;:k' 

Nic jesre m sa m , 

to jedno co wiem. 

Opowiedz mi, jak obraca się świat, 

noc się kończy i nadchodzi świt. 

Jak lekko się toczy przyciężki ten g lob, 

śmiech wywolując przez Izy. 

Twój glos 

uspokoi mój lęk' 
Tak, rwój głos 

uspokoi mój lęk' 

Nie jestem sa m , 

to jedno, co wiem' 

Ciesz<; s i ę , że tu jestem I 

I że razem ze mną jest ktoś 

komu jestem potrzebny 

i kto chce uslyszeć mój głosi 

Lud zk i g ł os 

uspokoi rwój lęki 

Przyjaciól g los 

uspokoi twój lęki 
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Nie jesreś sam, 

to jedno co wiem. 

Tak, niejesre ś sa m , 

to jedno, co wiem. 

THE MAMAS ft THE PAPAS 

[ALIFCRNIA OREAMING 

TEKST POLSKI ARTUR PAŁYGA 

Opalonych cial 

i kobiecych scóp 

pełen jest cen świat. 

Tak go stworzy ł Bóg. 
W dali fali szum, 

w górze peaków śpiew -
póki serce bije 

dopóki płynie krewi 

Slońce świeci w twarz, 

a czasem pada deszcz. 

Używaj życ i a, póki j es t, 

rób ty! ko to, co chcesz! 

I zanim sir;: zabierzesz s r ąd, 

weź w p luca mocny wdec h -

póki serce bije, 

dopóki plynie krewi 





1!ECZYSLJ-\\t\/ MARIA 
FR ANASZEK 
jubileusz 40 lat pracy na scenie 

lat1Jd1101 y w TPEl od l wr1rw d 20011 

JlluCOWil l 

!J l 071968 31 OB1%'J fral 1 l uuc·.·1y l<ra~. uv, 

Dl 09 1%'3 ·11OB1'371 Trafi Rozr.i11tom KrJkO'.'i 

O 1 O 'J 1 9 71 31 O 8 l 'l I 3 Tr al r l u o wy Kr a ko w 
01 D91973-:ll OJ 19 75 TeJlr 7Jgld11a So~no1.„1ec 

Dl 09 J'Jl'i-]l EJB J '17'l Il 111 l<mh.rnaw~k1ego w Opolu 

OJ 09 J97 'l Il O'! 1981 lla lr y(k1 ~eutr Or.imatyw1y w Kos;a l1n11' 

Dl 0'3 19ill 31 LI H198 1 Tei!'I Pol~kl Szcze, 111 
Dl 09 1983 31 DB1 'JB [j T'nl r W>po lue>ny S.zueu n 
Dl D'l l'l8Fi-11 O B!~'!? T ,1• r Po l5k1 SzrzPfln 

0 1 0919'JZ Jl l e'. 2DLIU le.itr Pol~ k1 Paznan 



ARIAN LEOf\ JAS kLJLS kl 
jubileusz 30 lat pracy na scenie 

zatrudniony w T P[I 9d 1 wr ze ~nia 2004 r 

praco \'1 al 

01 071973- 31DB1975 Teatr w Tarnowie 
01091975-31 n81'38R leatr LudawyKrdkow 

Ol 09 1988-31 nB i9'38 'Teatr Bagatrla Kr,1kli1•.• 



JER ZY PO? ARDWSk 
jubileusz 30 lat pracy na scenie 

zatrudniony 1·; TPl:l ad 1 •:r1esnia ?DOS r 

prucowal 
0107 1978 03 US 'lB9 T~atr Narouuwy Warszal'.•a 
Di OS 1990-31 ll B 9'12 Ct'nt rum Sz1uk1Warszrlwćl 

01091992· ]i 08 199 11 Teatr Razmaitosc War<.1~wa 

0109 1994-31OB1 '1% Tedtr Dramatyczny Warsza1•1a 

Ol Ol 1997 31 081999 Teatr Ra7mdll05(1 WdrSZdWcl 



+MIECZYSŁAW FRANASZEK 

Absolwent l<rakowsk1e1 PWST, którą ukończy/ w 1958 1 oku , aktor teatrow 
krakowskich [Teatr Ludov'y w Nowe1 Hucie. Teatr Rozma1tosc1]. a takze 
scen dramatycznycl1 m 1n Sosnowca, Opola, Szueuna 1 Poznania . Jubrleusz 
35 leci a pracy artyst czne1 obchodz i/ w Teatrze Polskim w Bydgoszczy 
1nakomrue poprowadzon~ rolą starego aktora leuerbacha w dramacie 
T Dorsta Ja. FeuNbac/1 1·1 rezyserir Adama Orzechowskiego 

Droga do Feuerb acha prowadzi /a M ieczysława rranaszka przez >wretne 
role w repertuarze klasycznym [m 1n Malvolro w dyplomov!ym W1eczarzE' 
Trzech l<ra/1 Szeksprra, Hrdb1a HPnrvk w re-8askre1 kamed11 Z l< rasrńskrego. 

Car w l<ord1anrc J Slowac k1 ego , Kreon w Amyqanre Sofoklesa]. a takze 
pr Lez ponad setkę postaci kreowanych 1• róznorodnym repertua rze scen, 

gdzre akurat pracowal N1e /ako na obrzezu, Lhać wysoko oceniona przez 
~pec1al1stów, okazala się byc glciwna rala w film ie fatJularnym Feliksa Falka 
Bohater raku 

M1eczyslaw Franaszek wspalprarowa/ z wieloma wy1J1tn m1 rezyseram1. 
by wymren1c chocby Iren ę Babel, Elronis lawa O ~brows k1 ego, An drze1a 

Rozhrna, Rys1arda Ma1ora, Jerzego Golinskrego, Jana Skotnick1ego, Bogdana 
Hussakow5k1ego. Zbigniewa W1lkorisk1ego 

RecenLenc1 p isząc o M1euyslaw1e Franaszku zawste podkreśla1ą znakomity 
warsztat, crekawą sceniczną rndywrdua l nosć, precyzy1ne prowadzenie postaci, 
bezspr Lec my ta lent 1 ta~cynu1ąco usta lł1any glas \l/s1ystk1e te cechv aktor 

prezentu1e od 2001 roku na bydgoskie/ scenie. gdzie po1aw1i srę goscrnnre w ro li 
tuki - mądrego wędrowca , 1ednego 1 rn1es1kancow noclegowni w dr ~macrc 
M Gorkiego Na dnre Zw1~za l się z BydgosLua nu dluze1. a kole1ne role 
[mrn Boharer I w /{artotece T Rozewicza. Henryk w Jes1enr 1 t11me L Norend, 
Nauczyciel AlozoA1 w Mreszczanrnre s,:/achrn:em Moliera, Lord Hastrngs 

w Ryszardzie Ili Szeksp11a. przezabawny Ksrązę Pan w Przygodach ro1/Jó1nrka 
Rumca1sa V Ctvrtka, demoniczny Kroi Padella w P1er)c1emu 1 rozy W M Thacke1 aya 
(Zy wresme 1ub1leuszowy Feuerbach w Ja, Feuerbdc/1 T Dors ta) >w1adrzą 
o rzete lnym pode1s(1u do zadali . elastyrznosr1 w doborze srodkow, gotowoscr 
do artystycznego ry1yka Te rechy powodu1a, ze artystę dostr:ega się nawet 
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w rolach drugoplanowych [1ak np Pastuch w PowroCle Odysa S Wysp1ansk1ego, 
Senator w Tymanre Atenczyku Szekspira] czy w 1nscenrzaqach dalekich od teatru 

tradycy1nega (W1ta1/legna1 w 1·ez. sem Jana !<laty] 
M1eczyslaw Frana zek od kr lku lat z sukcesem prezentu1e monodram Ja 1estem 
Zvd z „ Wesela· R Elrandstaettrra. nagrvwa au dy 1e poe tyc kre w Rad iu P1K, 
przygotowa l takze rerna l piosenek Kabaretu Starszych Panów, ba sp1ewat 

potrafi 1 lubi , co udowodni! \"' Y '>tępu 1 a c z powodzeniem w muzycznym 
spektaklu l eatru Polsk1eqo We Are The Cnamp1ons 

+ MARIAN JASKULSKI 
Absolwent krakowsk1e1 PV ST z 1974 roku , zw19zany głownie L teatram i 
Ludowym \'J, owe1Hucie1 Bagatela w Krakowie. po1aw1ł srę \'! Flydgoszczy 

w 2004 roku Ma w dorobku "' 1ele ról w repertuarze zarówno klasyczn m 
(Rewizor M Gogola. l<rako1V1ć!CV 1 goralr W 8aguslawsk1ego, Oozy1voC1e 
A Fredry, Zielony Gii T de Malmy], 1ak 1 wspolczesnvm 
Pracowai pod k1erunk1em tak1 cl1rezyserów. 1ak Jerzy Gohnsk1. M1kala1 

Grabowskr, Ireneusz Kanicki . Barbara Sass . Wo1c1ech Z entarsk 1 
Oo nrew ątphwych scenicznych os1ągniec moze 1allczyc Lnakom1c1e 1agraną 
rolę Pchełki w dramacre J Glowack1ego Antygona w Nowvm Jarku. ktorą 
powtarza/ trzy/<r otn1e w 1998 roku w Grudz1ądzk1 rn Centrum Sztuki, 
w ć00 2 roku w krakows kim Teatrze Dialog 1 w 2004 roku na deskach teatru 

kaszalmsk1ega 
Okres bydgoski w zJwado vym zy[lu Mariana Jaskulskiego to przrde 
wsLystk1m rola skromnego Brac1vka w Tescamenoe psa A Suassuny, ale takze 
porywd1ący D1c1ec [iem w Sztuce po11tvcznr1 t BugadLe. mlrolJ1ne r/1abohczny 

Lenin w Rasnsk1r1 pucwe /udo1'11:/ O Boga1ewa, glupkowaty Gbur1ano 
w P1rrśoer1w 1 razy W M Thackrraya, prze1mu1ący emerytowany pulkownrk 

T1 yleck1 w Platana wie A Czechowa czy wrevrre wyt vorn1e cyniczny 
Senator w Tymorm Atenczyku Szekspira l<azde scenrczne m1elenre artysty 
ws par te 1est na rzeteln cli um1~1ętnosc1ach warsLtatowych 1ak pr1ystalo 

na absolwenta na1lepsa1 aktorsk1e1 uczelni w kra1u 



Swo1e zawado •.1 e doświadczenie chętnie angazu1e do niewdz1ęcznq .,ro li 
asystenta ·ezysera [wspiera! w cen sposob we wcześn1e1szym okresie mm 
Ka z1m 1erza · 1tk1ev11[za przy Oozywoou Fredt y, Wo1uecha Z1entarsk1ego 

przy Burz/twym zyuu LeJZorka Ro1sztl'lanca I Erenburga. Tomasza Outk1ew1cza 
przy i 1elonvm „i/u T de Malmy, a takz e Ryszarda Ma1ora podczas bydgosk1e1 
realizac11 Rosnsk1e1 poczty ludowe/) 

Skromn y, obda rzony poczuciem humoru Marian Jaskulski często po1aw1a 
się na planie 10Lma1tych te lew1Ly1nycl1 produkq1, pa 1 m~t.:i go tez zapewne 

wielu m1lośn1ków kopyd ł ow sk1ch Spatkan z /Ja/ladę - z tym programem aktor 
1 w1ązan v b I przez kilka sezonów 

+JERZY PD2ARDWSKI 
Abso lwent wurszawsk1e1 PIA ST [dyplom w 1978 r ] , debiut owal JO lat 

temu na scenie Teatru ~arodowrgo 1 otą Adolfa w Dziadach A M1ck1ew1ua 
w re zys ern Adama Hanuszk1ew1cza. Z tym teatrem artysta llyl 1w1ą zany 
pr1ez 12 sezonow, podczas których p racowa ł po tl k1 erunk1em dyrektora 

A. Hanuszk1ew1cza 1 wiciu znukai111tyth 1 Clysrrow - m 1n Jerzego 
Krasowskiego. Krystyny Skuszank1, Ryszarda Peryta l tamtego okresu 
pothodzą tak ie role Jeizego Po1.arowsk1eyu 1ak AloSLci w Brauac/1 Karamazo1-.1 

wg F Oasto1ewsk1rgo, Romeo w tragPd11 <;zrksp1ra Romeo 1 Julia, Bas11i 
w sztuce Calderona Zyoe wst snem czy Iwan w ko le1ne1 inscenizacp BraD 
KaramalDl'I w r zv _erH j Krasowskiego W 1983 r La monodram ssunta 
1'.1g tekstnw [ K Nor •11dt.l olrzymal li nugroJe oruw;k1ego OrTJ A 
Jeuy Pozarowsk1 po 1990 r pracowa ł nil scendth w<1rszawsk1ch teat ow 

Polnocnego, Szwedzka ć/4. Dramatycznego 1 Rolmd11osc1 Vystąp1l mm 
1akn l(ap1tan w dramacie G Buthnera Woyzeck, W1ersL 1110 w T!lech siostrach 
A Czec l10w.i , . 1 •kar z 'I H1srom o M1/as1erne1 rzy/1 rrsramenr1r psa f.\ Suassuny 
Z llndrze1em Szczepkowskim 1ako rezyserem wspotp1acowal nad msccniLd[li) 
Pana Tad~usza w Teatrze na Kresach [Suwalk1J , gdz ie zagrał Hrabiego 
Gosrmme występowa l na scenach ieatrow v .1 Slupsku. Rador111u, l(dhSLU 

Chętnie s1ęga1ą po niego rezyse Ly filmo v1 1 telew1ly1ni Jerzy P0Larowsk1 
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OldW.I ;rę flil planie takich nlmo.'; Jak Pol~ka ; m1erc V re.zvseru Waldemara 
Kr?ystka. Kratka w rezyser11 Pu'.'!la loz1nsk1ef]o, a tak.'r w wielu srr1aiath 
te ew1zy1nyrłl (Klan 13 posterunek, Kryminalni. M Ji!H m1/osr 1 mne) 

Z Teatrem Polsk i·, "" ydgoszczy art sta 1est zw1ąLany oo wrzesni 
ZDD'i r Zagr Jl Bugrowa w P/awnvw1e A [lerhowa. Apemantus.i w T)'manir 

Acenczyku S1eksp11a, Frm1osa ""' P01vrooe 011 sa St 1Nysp1ansk1ego, Just na 
w Matartawn S SI ephensa uy Pankracego w spektaklu Kr,J11nsl11 Mr Boska 
komedia lnstalac1a lecJcriJ/nrt w za>ad11e Jerz Pozarowsk1 po1.iw11 się 
w ob adm ri1ł~go b1e1ącego repc1 luilfJ bydgosk1e1 steny Zna1du1e 1cdnuk 
Cld „ by 1a1mowal si~ sp1 awam1 branzowym 1ako aktywny L111clłuu Zwią zku 

Altystów Scen Polskich. 
Jer lY PoLar owski poc~odzt z E lbl.)ga. o 1:i1elt bar dz1e1 ni z aktor st wn poc 1ągal 
go s1.•na t nauk smlycl1, 1ednak artystyczny dorobek 30 sten1czn .h sezonow 
dowodzi, zr wymarzona Politechnika Gdanska siuszn1° w1egral z PWST 



+ ARTUR PAŁYGA 
Urodzony w 'irutJreszuwrr Mrrszk.i w Brelskr r B1ale1 /\~>alwerrt polorr1styk1 
na UJ 1 studrum num 1yu~ l sk 1 eqn 7~ weCJulrzd_J~ wy howanre muzy mr 
Pracowal 1aka dzrrnnikarz W 005 r wycJa l k~ 191kę - ztlror 1epo rtazy 
z Bralorusr Kołchoz m11t'f11a Adam.i M1ck1cw1rliJ 

Trksty wystawronr. m rsrral Guma /Julonawa narirsany dla •,uhu osiedlowego 
w Brr lsk11-B1ale1. qrany w 81elsk1m Centrum l<ultury [2005]. Tesramc•nt 
Teodora Srita rez R ob~rt TalarLzyk, !\'ly[lęzcn konkur .L ld sztukę~ Brel~ku 

llial e1 og 1 osz~11eqo pr1ez Tra Ir P11 isl<1 VI llrelskr I 81ale1 r ZOOG l w 200 7 r 
zakwailRkowala src do Finału Konkursu na Wy\taw1en•e Pol~k1r1 Sztuki 

W~polues 1e1 Juko <typencly>tcl S1.i~k 1 JO UrzęJu MM;zulkowskreqo nap1sa1 
ks19zkę pod vm ufllym tytu l rm. r rk 11 111 wyddna. Nir ca 1udzk1c - tryptyk, 
który pows lal n~ <icrnrr Pr ap ~m r e lnV1tro w Lublinie fe'>! efektem wspolnr1 
p1ary z rezys ·ramr Paw iem assrnrrri. Prul rern Rata11z,1 l<1rm1 lukuszrm 
Wrttrm M1rlln lowsk1rn 01 at aktora rm [ i'OOBJ. lyrf r ,, Robert Talarczyk, 
naprsdny dla Tr•dt1 u Pal\k1ego w !:lwisku [11J le1 E:lr.zpo 1ednt efekt w..i szt u tj v 
p1 Jwadrnnyrh pr1r.1 I 1borJtor1u Drarn.itu TadeJ -,l; '>lobodnanka 

lyd orrzym..il glawn.;i na1J1adę nd' restrwalu Pol<>k1rh 'iztuk \lspolu~snych 
Raport " w Gdyni [ZOOU]. IVodme1 /(oo;zalin Kulturliamp tek se msprrowuny 
Wadwewm re lrk-,a rall<u Powstał w t1akc1e prary z 1ezyser1·m Pralrern 
R1tu1rzak1rm 1 uk oram1 w Baltyckrm Tra11zr Dramatyunym w KoszJ lrntr 

[ ZOO B I Hamlet :n nu tlz1edLrmu Mu1eum f awsliJniu \Varszaw'>k1eqa, ws palnie 
z Mdgdi} fo tacz. rei P.iwel Pa· sini [2008] 
P1s1e lrt w1er<;1r . p1osPnk1 oraz telretony do pr'>ma Przy1,1r1PI Pirs 
Pra U/Cna /\ ki1dem11 Techn1czn11 llumant'> lyC?nr1 w Bll'l>ku 81ale1. 
qrl11e r edagu1r Quz~ t ę ur ze lnranij PnnJ!lto prowadzi 1aąud / osulla1111 

111rpełno'>pr.iwnyrn1 w stowarzyszrnru Teair Grodzki P1owotlz1 Tr atr Te~stu, 
11yl1 czytania Jramatow 

+PIOTR RATAJCZAK 
Ukanczyl Wiedzę o Teatrze nd /\kddem 11 Teatralne1 w Warszawie or dz .lydzra l 

Rezyser11 na P 'IS T w Krakowie Rezyser 1 konsultdnt progra ow Teatru 
Wspó/czesnego 1·: Szczecinie Au tor cyk low. In vaz1a barbarzyncow. Nawa 
generaqa oraz Nol'ly wspanraly s1• rat . prezemu1i)cyrh nową dramatu g1 

1 młodych rezyseraw z kra1u 1 zagranrLy Organizator Lzlonek komrsp 

ar tystyczne1 Festiwalu Kantrilpunkt 
Reahzaqe re1ysersk1e Wadwe1 Koszalm Ku/rurkampf wg Pa lygr/Falka 
(8ałtyck1 Teatr Dra"latyczny w Koszalinie, marzec ZDOB]. N1r rn ludzkie [Scena 

Prap1em1er I Vitro w Lu/Jlrnre. ~tyrzen ZOOB] - nag10 a za wystawrenre 
pal~ k1 e1 sztuki wspoł c zesnei. Llwarra Moralna [Teatr rm Stefana Jaracza 

w Olsztynie. grudz1en 2007]. Produkt Mar ka Ravenh1lla [Teatr Krypta 
w Szczertnre. pazdz1ern1k 2007). Dz1en Siwa Marka Ko terskiego (Te atr 

Vspóluesny w Szczecrnre. czerw•er 2007] . Proby z /C'I zvoa Martina 
[r1rnpa [ Teiltr Wspólczesny 1 Szczecrnre, rzer •:1er 006) , Pan Poduszka 
Martina MacOonagha (TPatr Wspolczesny 1·1 Szczecrnre. Sta ·a Prochownia 

w Warszawie, uty 2006); Komara celna Sandora ~ ara1 [Teatr Kryp ta 
w Szczecm1e. k w1ec 1eń 2005]. :ikazd uutorskr scenariusz wg tekstów Witolda 

Gombrowicza [Teatr Krypta w Szczenme. pazdz1ern1I< 20 04] 



+ MATYLDA KDTLINSKA 

Ur odziła >1ę 1•1 Jmu. 1•1 l<ta ym mr zostilłll 1e1 wi ele da zrobienia Wszystka, 
ro urzymane byc pow111na czeqo uczymc me wo lno y ł o. wykonał rei 
poprzednik rowarzysz lozef Dzugil;zw1!1 St dlm WyL1P rp 11 1.;ir rym samym 
l1m1t działali dla urodzonycl1 w tym ,,1mym iJn1 1 na na1bl1zsze milenium I tak 

la i' pouumrn winy woller czynow papełnro nyrh del Pl rmnaqa stwor le1J1d 
posrn1·1v absolutnie odwrotne1 wk1 auy1a ~ zycie 
PLAN zaklada l 
1 1 ~ zdobywaml w1rdzy 

2 1r 1dobywan1e papteczmkaw paprze1 tworzenie ttolll. w ktrire 
mogliby w1erzyc . 

- nie w1erzyllhy. die 7 l'lygady pop1erill1. 

w agci le by n1r r~zum1C'li . .:ile me cl mil s1e do tego pr zyrna• 
3 Nic tworzenie ~rup [1 me przy i aczan1~ s i ~ do mcl1). Jare mogły y m1er 
wpływ •ia los sw1atd [k rdfU. µodwo1ka] 

W wykon<Jri1u µłdnu pornrir rn1aly wybranf' prtu Matyldę studia - Rze1ba na Aka 
dem11 'lztul< P1~kny[h w Gdansku Drzyl'l1sc1e ;zybko dos trzegła wą pomyłkę 

Ar tys ta absolutnie nie wp1su1e się ·1 ldłoz~nia PLAN U Długo me eh riala s1~ do 
tego przyz•raL rolJ19t w>zystko, aby po10sruwur 1•.1 1ego 1amJch Nies te ty zyr1e 
wymyka !~ 1e tr i 'Pod kan ral1 Od 1 ':l9 / roku 11r1estmczyta w wystuwach w Pol>Le 
[Gdunsl<, Szurnn. Krakow. Sopor. Częstochowa) 1 Ld qranicc1 [Niemry) V ma 

menne, gd ie1 rzezba Bodygudrd stanę ła v pinku 1zrzby 1·1 K1ngstor na Jama1ce. 
przestraszył~ się tak barnzo. ze po>tdnow1ła rzucie sz t ukę Zaczęła pracowar 1aku 
as stent. potem tako kast1umoqrat na plan uch filmo ''Ylł l 1 w tełew1z11 7 adn~ 
1cdnak miarą me magi~ 1e1 to wysta1 uyt 
Artystką była. iesł 1 będzie 1 mr da się requ zmicrnc. Ar ysta zas powinien m1ec 

wpływ nd kształt '>Wlclta. rn moze byc korzys1m Zdrówno dla sw1<llLJ, J.:tk 1 artysty 
tak dochodzimy do konca lE/ h1stor cl [111arn rradm1ę] pouo1kt1 1nne1, w którr1 

Matylda Kolłrnskcl 1 ~l\'gnu1e z dopasowani~ s i ę do zulo1rn PLANU 1 rJecydu1c. 
z~ rna >w1a1u rns -10 powiedzenia pokdZclnlil Je1 1dalnośr kreowania przestrzeni. 

rroiekrawar11a ub1araw. 1dołnosc1 rzezb1arsk1e 1 111ald1 ~k1E Llełla1~ . aby ie "''Ykm1y · 
star' Szuka tyl ko wlasc1w~go m1e1~u 1 odpow1eLJ111 1 gru~ y lurtz1 
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+ALEKSANDRA SEMENOWICZ 
a pytanie dlaczego została scenografem odpo • 1ada 1ako mal 

d11e 1·1rzvnka by/am w cyrku W pewnvm momenne clown r zuol ive mnie 
kulą z papieru. ktoru w /ooe zamrenrla srę w tęrzmyy p1dropus1 - dlatego 

postanowi/am zoscac >cenagralem 

Malarka. sceno gr alk a 
lntormaqe doryrzącr reał1Zaq1 teatralnych oraz otrzyman eh nagród 

na strome www e teatr pl 

+ PIOTR KLIMEK 
Kompozytor, producent muzyczny. wykladowra 
W1~ce11nformac11 a vww p1otrkl1mek cl lniormac1e dotyczące real•zaLI' 
teatralnych oraz 01rz manych nagród na stronie www e- teatr pl 

+ARKADIUSZ BUSZKO 

Aktor, rezyser. choreograf 
lnfarmaql dotyc?~c~ rea l1zac11 teatratn eh oraz atrzyrnJ nyc l1 nagrod 

na s1ronie www e-teatr.pl 



dyrektor PAWEŁ ŁYSAK 
zas t ęprn dvreklor a ds ekonomrczno cldmmrs tracy1nycil, ylownv k s1~gowy 
MICHAŁ WOJTUS dramaturg ŁUKASZ CHOTKOWSKI koardynalar pracy 
arrys[ czne1 BERNADETA FEDDER krerowmk dzralu techniczno gospodarczego 
TOMASZ KAZMIERCZAK montazysc1 sceny ARTUR EKWINSKI (PO. brygadzisty 
technrczne1 abslugr sceny], ZBIGNIEW CZERNIAK, JAROSŁAW KUBIŃSKI, MARIUSZ 

PAWLIKOWSKI, ROMAN PIETRZAK, PIOTR ZAWADZKI PLJCOwnra elektru akustyczna 
ROBERT ŁOSICKI [krerownrkl LESZEK DRYGAS, SZYMON GRODZKI, ŁUKASZ 

SZYMBORSKI, DAMIAN WESOŁOWSKI, EUGENIUSZ WIŚNIEWSKI pracownld 
krawrecka EWA STANSKA fkrerownik), ALINA TADYCH, ALDONA WŁOCH pracawnra 
fr yz1erska JADWIGA MŁYNARCZYK rekw1Lylor EUGENIUSZ BARANOWSKI, WIESŁAW 

MITORAJ koreperyror wokalno-muzyczny AGNIESZKA SOWA stolarze KRZYSZTOF 

PAWLAK, WITOLD WŁOCH slusarz JAROSŁAW ANDRYSIAK IJdfdProllrane 
OLGA BETANSKA, JADWIGA KAMIŃSKA, KATARZYNA WYSOCKA dzral promoqr 
1 markeungu, bruro festrwalu prapremrer BERNADETA FED DER [po krerownrka], 
AGNIESZKA HANYZEWSKA, KATARZYNA KAMER DUŁA GAPINSKA, KAJETAN SOLINSKI 

kasa IWDNA LEWANDOWSKA, ŁUKASZ ŁDBDDZINSKI 

rezerwacia 1 snr7edaz b1letow te l 052 33 '37 818, ponredzialek - nieczynne. 
wto1ek prątek 12 OO 18 OO, 1ezerwac1e rrrternetowe www teatrpolskr pl 

pro1ekt grahczny programu HDMEWDRK 

druk POLIGRAFIA JANUSZ LASZCZKDWSKI 

f'ledlrzatar ! Y dLr~kUli,I GU ITAR PLANET /i:I udastępniem~ >pr L~lu 
muzycrnega da 'ipekrakl~ 
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