


Rud1Jard Kipf in9 

ksi~ga d31:1ngli 
Adaptacja, reŻIJSeria, tekstlJ piosenek • JerzlJ 8ielunas 
Sceno<Jrafia i kostiumlJ · Anna Chadaj 
MuzlJka • Mateusz Pospieszalski 
Choreo<Jrafia • Maciej Florek 
PrZIJ<JOtowanie wokalne . KrzlJSZtof Mroziński 
Światło • Jan Poli<llca 
Inspicjent • Waldemar Trębacz 
As1Jstent reŻIJsera · Ernest Nita 

obsada: 
Ernest Nita · Mow<Jli 
Marta Frqclcowialc • papu9a Ara, wieśniaczka, kobra 
Anna Haba · pantera 8a9heera 
Karolina Honchera • wilk, kobra, malpa, wieśniaczka 
Kin9a Kaszewska · 8rawer · wqż Kaa, szarlJ brat 
Tatiana Kolodziejska • wilczek, Messua, malpa, kobra 
Urszula Anna Zdanowicz · wilcz1Jca Raksa, malpa, kobra 
Wojciech Brauler · szakal Taba9ni, malpa, kobra 
JerzlJ Kaczmarowslci • naczelnik 9romad1J wilków A/cela, m1Jśliul1J, kobra 
Piotr Lizak • strażnik króleu1skie90 skarbca, wilk 
Janusz Mł1Jński · miś Baloo 
Aleksander Podolak • t1JiJr1Js Shere Khan, kobra 
Marek Sitarski . wilk ojciec, prz1Jwódca malp, m1Jśliw1J, kobra 

oraz 

• 

Wiktor Arc1Jszewiczl Wojtek Asienkieuliczl Mikolaj Laskowski/ Marcin Popietecki · mallJ Mou191i 
Michalina Lewandowska • wilk, malpa, kobra, wieśniaczka 
Katarz1Jna Gulbicka • wilk, malpa, kobra, wieśniaczka 
Adrian Mqkowski- wilk, małpa, kobra 
Rados/au/ Trojan • wilk, malpa, kobra 
Piotr Karasiewicz . wilk 
JerzlJ Adam Nowak · sitarz1Jsta 

• 

Rud1Jard Kiplin9 
dziennikarz, nowelista, powieścio· 

pisarz an9ief ski. Urodzi/ się w 

1865 roku w Bombaju (lndia). 

Je90 ojciec bij.I etno9rafem, rlJ.· 

sownikiem i WIJ.kladowcq w Szkole 

Sztuk Piękn1J.ch w Bombaju zalożo. 

nej przez An9fików, matka pisala 

wiersze. Jako sześcioletni eh/opiec 

zostal W1J.slan1J. do coffe9e'u w De· 

t!onshire w An9fii1 9dzie prZIJ.· 

ZWIJ.czajano uczniów do poczu. 

cia odpowiedzialności, uczciwość 

i karności. Po ukończeniu szkollJ. 

wróci/ do Indii i rozpoczql pracę 

) jako dziennikarz. Zanim ukończlJ.I 

23 fata, WIJdal trzlJ. zbiorlJ. opowia· 

dań, które prz1J.niosl1J. mu popularność w An9f ii. Jako korespondent odb1Jwal 

dalekie podróże - do Japonii, Nowej Zelandii, na Cejlon. PrzemierzlJI StanlJ. 

Zjednoczone, Poludniowq Afr1J.kę i Australię. Ożeni/ się z AmerlJ/canlcq i w 

1882 osiadl w Stanach Zjednoczon1J.ch. Tam napisał 11Księ9ę dżun9li11 i 
11

Drufi 

księ9ę Dżun9fi11• W 1897 przeniósł się .z powrotem do An9lii. W 1907 roku 
' 

otrz1J.mal Na9rodę Nobla w dziedzinie fiteraturlJ.. Zmarl w 1936. 
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miejsca pobytu 

Rudyarda Kiplinga 

M
owgli znaczy tyle, co żaba. Mowgli to też in1ię chłop
ca, który choć żabą nie był, wychowywał się wśród 
dzikich zwierząt. A n1oże wcale nie takich dzikich, 

skoro to właśnie wilki go przygarnęły i wychowały? Być może 
w niebezpiecznej dżungli jest także miejsce na miłość i przy
jaźń? Być może to właśnie dżungla, drapieżna, ale i kolorowa 
to miejsce, gdzie rodzą się najważniejsze uczucia i związki ... Bo 
okazuje się, że dżungla też kieruje się swoimi prawami, które 
nie muszą być bezlitosne, a zło i dobro znajdują się w każdym 
miejscu na świecie ... 



Mowgli niepotrzebny, 
Mowgli dla nikogo, 

Dla wilków jesteś człowiekien1, 
Dla ludzi tylko wrogiem. 

Obcy, osobny, 
Nie po tej, nie po tamtej stronie, 

Podrzutek, znajda znikąd, 
Wygnany, odrzucony. 

Czemu wioska nie twoja? 
Czemu ludzie się boją? 

Czemu nie chcą uwierzyć? 
Patrzą tak jak na zwierzę? 

Czemu dżungla nie twoja? 
Czemu musisz uciekać? 
Czemu wilki się biją? 

Czemu nie chcą człowieka? 

Mowgli niechciany, 
Mowgli dla nikogo, 

Dżungla 1nnie wygania, 
Ludzie patrzą wrogo. 
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Żółte ślepia bl1Jszczq w mroku, 
t1J9r1JS pręŻIJ się do skoku: 

mi9nq prę9i, 9lośn1J r1Jk, 
krótki krz1Jk, kości trzask, 

wrzask, 
chrzęst szczęk, cicńlJ jęk ... 

„ 

Pan 
Shere Khan 
knuje plan! 

Pan 
Shere Khan 

To ja! 
Diuną.la ma wielkieą.o boja! 

"Shere Khan pan bez serca! 
Kuternoą.a! Ludożerca!" 

W całej diuną.li pawian drze 
się, 

WIJ.ją hienlJ., echo niesie: 
"Kto WlJ.rządza tlj.le zła? !11 

- To ja • sam 
Shere Khan! 

GdlJ. się tlj.ą.rlJ.S nocą skrada 
BladlJ. strach na wsztj.stkich 

pada, 
GdlJ. pomału sunie w ciszlJ., 
Przerażone zwierzę dlJ.SZlJ.. 

Już ąotowa zemsta krwawa! 
Na Mową.leą.o dziś obława! 

Niech się boi, niech ucieka, 
Diuną.la wroą.iem dla człowie

ka! 

Kto nie ze mną, przeciw mnie • 
skończlJ. źle! 

Kraina zwierząt praw swoich strzeże, 
Wiecznie zielona, nieod9adniona, 

Ludziom nieznana, niepokonana. 
Wielka od wieków, nie dla człowieka. 

W słońcu, w księŻIJCU, tu tajemnice, 
Tu wieczne <j.OdlJ, tu krwawe łOWIJ.. 

Dżun9la WIJ.je, tańczlJ., śpiewa, 
Dżun9la ma zielone drzewa, 

Słoń z bawołem, dzikie kotlJ, 
AntlJIOplJ mkną 9alopem! 

PłlJ.nie święta rzeka Gan9a, 
Słodkie są owoce man90! 

( fra9ment) 



·-·~ :· ·: Jerzy Bielunas 
I / , Adiunkt w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego 

, I (Wydziały Zamiejscowe we Wrocławiu), reżyser teatralny i telewizyjny. 
1 I Reżyserował przedstm-vienia w teatrach polskich, a także we Francji i Finlandii 
I 1 (ok. 50 realizacji) oraz spektakle Teatru Telewizji i koncerty telewizyjne (ok. I 30). Interesują go przede wszystkim widowiska muzyczne i scena piosenki. 

I 
Przez v.riele lat współpracował z Przeglądem Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. 
Autor scenariuszy i sztuk teatralnych, tłumacz piosenek francuskich. Jest 
laureatem kilku nagród artystycznych, m.in. za spektakle „Chłopiec o 13 
ojcach"A. RodaRoda, „Ballady Morderców" N.Cave'a, „Zwierzęta Doktora 
Dolittle" wg Loftinga i „Olbrzymy" wg legend lapońskich. 

Anna Chadaj 
Absolwentka Wydziału Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Jest autorką scenografii i kostiumów do spektakli: ,.Piękna i Bestia", „Dzikie 
Łabędzie" w Teatrze H. Ch. Andersena w Lublinie, „Opowieść Wigilijna" 
w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu, „Zobacz Alicjo" w Teatrze Rozrywki 
w Chorzov.rie, Woyzeck" w Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie, „CDN" 
w Białostockim Tatrze Lalek, „O mój tato, biedny tato" w Akademii 
Teatralnej w Białymstoku, „Wiewiórka" w Teatrze Animacji w Poznaniu. 
Stworzyła aranżacje przestrzeni do „Królowej Śniegu" w Teatrze Montownia 
w Warszawie, akcji perlormatywnej „Nie-boska komedia. Powidoki" w Teatrze 
Dramatycznym w Warszawie. 

Maciej Flo~ek . . .. 
Tancerz, choreograf, Z\vyc1ęzca I polskie] edyCJ1 programu You Can Dance. 
Twórca wielu projektów tanecznych i teatralnych wEuropie,An1eryce i Afryce. 
Występował i prowadził warsztaty w teatrach i przestrzeniach miejskich 
w Polsce i za granicą. Był tancerzem i choreografem spektakli i koncertów 
na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Krajowym Festiwalu 
Piosenki w Opolu, występował na Festiwaluu Sztuki Tanecznej w Bytomiu i na 
Biennale w Poznaniu. Współtworzył i występował w pierwszym polskim show 
tanecznym „Opentaniec", pierwszym hip-hopowym projekcie teatralnym „12 
ławek" oraz musicalu „Dracula". Swoje umiejetności taneczne prezentował 
również w filmach i teledyskach. Ostatnio tworzył choreografię do spektaklu 
„Pamiętnik z Powstania Warszawskiego", w reżyserii Jerzego Bielunasa 
z muzyką Mateusza Pospieszalskiego. 

Mateusz Pospieszalski i 
Kompozytor aranżer. Gra na saksofonie, fletach, klarnecie basowym, I 
instrumentach klawiszowych, akordeonie, śpiewa. Pochodzi z wielodzietnej 
muzykalnej rodziny Pospieszalskich. Współpracował z zespołami: Śmierć I 
Kliniczna, Maanam, Tie Break i Graal oraz Stanisławem Sojką i Anną Marią 
Jopek i Januszem Radkiem. Obecnie gra w zespole Voo Voo i współpracuje I 
z zespołem YeShe oraz 2Tm2,3. W Voo Voo odpowiedzialny za instrumenty I 
dęte, rozciągane i przeszkadzajki czyli saksofony, flety, basklarnet, 
instrumenty kla,-viszowe, akordeon, bębenki itp. Komponuje muzykę, 
m.in. dla Justyny Steczkowskiej. Ma na swoim koncie kilka płyt solowych, 1 

zajmował się także muzyką filmową, produkcją i kierownictwem muzycznym . 
wielu płyt polskich wykonawców. 

&k~~~~.?of p~o~?ra~ż~fii~Lwychowania muzycznego 1

1 

na UZ. Instruktor muzyczny w ZOK w Zielonej Górze. Założyciel i kierownik 
muzyczny studia piosenki „ERATO".Jest liderem oraz wokalistą zespołu I 
MAKE-UP, którym a na swoim koncie v.riele koncertów w kraju oraz za granicą. 
Kierownik zespołu muzycznego w spektaklu ,,A Wszystko to Ty" (piosenki I 
Marka Grechuty) w Lubuskim Teatt·ze. Był śpiewakiem Kameralnego 
Zespołu Muzyki Dawnej CANTORES VIRIDIMONTANI. Obecnie śpiewa 
w zespole CANTUS POLONICUS. Prezes Europejskiej Fundacji Wspierania 
Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści". 

Jan Polivka 
I 
I 
I 

I 
Scenograf, reżyser światła. Absolwent Wydziału Scenografii Alternatywnej I 
i Lalkowej praskiej Akademii Sztuk Dramatycznych. Do jego ważniejszych , 
realizacji należą: „Verklaerte nacht" M. Bajer, Teatr Polski we Wrocłav„iu, 
2004, „Hysterikon" I. Lausund, Teatr Polski w Poznaniu, 2006, „Historia I 
przypadku" A. Morgan, Teatr Współczesny we Wrocławiu, 2006, 
„Liberyn" E. E. Schmitt, Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, 2006, :: 
„Teremin" P. Zelenka, Teatr Współczesny w Warszawie, 2007. Otrzymał I 
nagrodę za scenografię do przedstawienia „Iwona, księżniczka Burgunda" I 
W. Gombrowicza na 31 Ogólnopolskich Konfrontacjach Teatralnych w 2006 
roku. " 
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