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Cezary Wodziński 

NASZEJ 
KLASIE 

Są książki, o których Franz Kafka pisał: 

„Musimy mieć te książki, które spadają na 
nas jak zły los, które unieszczęśliwiają nas 
głęboko, jak śmierć kogoś, kogo kochamy 
bardziej niż siebie, jak samobójstwo. Książka 
musi być toporem, który rozbija lód skuwa
jący morze zamarznięte wewnątrz nas". 

Słsiedzi Jana Tomasza Grossa są taką 

książką. Ta Historia zagłady żydowskiego 

miasteczka weszła do kanonu „lektur szkol
nych" Naszej Klasy. Naszej Umarłej klasy. 
Wbiła się tam z siłą toporu. 

Wydawałoby się ... taka mała książeczka ... 
ledwie I 2 I stron tekstu, opatrzonych słowem 
od Rabina z Jedwabnego, notą o autorze, 
kilkudziesięcioma fotografiami na 3 7 stroni
cach, mapką Jedwabnego wyrysowaną przez 
Juliusa Bakera (Yehudę Piekarza) oraz dedy
kacją: „Pamięci Szmula Wasersztajna" ... Wydana 
w Sejnach staraniem Fundacji „Pogranicze", 
w „Bibliotece Krasnogrudy". Mała książecz
ka o „historii. .. żydowskiego miasteczka". 
O historii zagłady. 
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Tymczasem jej wydanie zmieniło wszystko. Świat. Miesz
kańców świata. Ich języki. Wszystko na chwilę wstrzymało 

oddech, niczym w wierszach Paula Celana ze zbioru Acemwende: 
Zmiana oddechu. Te wiersze miał na myśli Alvin H. Rosenfeld, 
wybitny badacz „literatury Holokaustu", gdy pisał, że Celan 
„pozostaje bliższy straszliwemu doświadczeniu, opisując samą 
utratę tchu, oddalenie od jakiegokolwiek źródła ożywczej mocy, 
docieranie do granicy całkowitego bezdechu. [ ... ] Trudno 
oprzeć się wrażeniu, iż Celan napisał wiele swoich wierszy 
stojąc niebezpiecznie blisko granicy, za którą życie wypala się 
do cna ... Jeśli podążymy tym tropem - do czego zmusza nas 

poezja Celana - dotrzemy do tego, >>co już nie do nazwania<<, 
do milczenia". 

Są książki, które sprawiają, że po ich przeczytaniu nic nie 
jest już takie, jak przedtem. Historia zagłady żydowskiego 
miasteczka zmusiła do wstrzymania oddechu. Dzięki niej znów 
the time is out of joint. Świat skulił się na moment do małego 
punktu na mapie i podpisu: Jedwabne. Żydowskie miasteczko. 
Sztetl. A jego mieszkańcy wrócili do Naszej klasy. A język? 

Być może, jedynym „nie-martwym językiem" okazał się jidisz. 
Jak mówi Celan: tylko język „nie został utracony, wbrew wszyst
kiemu". Tylko to jedno: nur dies eine. Jak na pytanie: Co zostało 
po Zagładzie? Odpowiada Hannah Arendt: „Co zostało? Został 
język". 

Książką, która spada na nas jak zły los ... , jest również 
Nasza klasa Tadeusza Słobodzianka. Zygmunt, jedna z Osób 
Historii w XIV lekcjach, pisze w liście do „Drogiego Kolegi 
Abrama": „ To wszystko jest nie do opisania co spotkało ... 
naszą klasę". List Zygmunta kłamie, gdy mówi, że „ wszyscy 
żydzi od nas nie żyją i zostali pomordowani przez hitlerowskie 
bestie spaleni żywcem kobiety i dzieci w stodole". Wiemy, 
że to nie były „hitlerowskie bestie" ... 

Wiemy - dzięki studiom Grossa i zainspirowanych przez niego 
historyków - że kłamał napis na pomniku w Jedwabnem, kiedy 
przez całe dekady głosił: „Miejsce kaźni ludności żydowskiej 

gestapo i żandarmeria hitlerowska spaliła żywcem 1600 osób 
1 O VI I 1941 ". Autor Sqsiadów zrobił to, co zapowiadał: 

rozkuł - toporem - haniebnie kłamliwy pomnik i uwolnił zakutą 
w jego nieprawdzie „prawdę historyczną". 

Ale list do „Kolegi Abrama" kłamie również w innym 
sensie. Bardziej elementarnym. Albowiem na przekór oczywi
stości, wbrew zgrozie paraliżującej język, wyobraźnię, percepcję 
i umysł: „ To wszystko ... co spotkało naszą klasę" - jest do 
opisania. 

Opisuje to Gross i historycy 11 epoki pieców". Również - trzeba 
dodać dzięki Sqsiadom, Strachowi, Upiornej dekadzie i wielu 
innym studiom - „epoki płonących stodół". Historia zagłady 
żydowskiego miasteczka jest opisywana i opisana. Choć oprócz 
historii Jedwabnego czekają na swoje monografie i pobliski 
Radziłów, i - jak ustalił w pracy U genezy Jedwabnego histo
ryk Andrzej Żbikowski - 29 (dwadzieścia dziewięć!) innych 
miejscowości na Podlasiu i Kresach północno-wschodnich. 
Te monografie też powstają i powstaną. Wzniecona przez Grossa 
debata historyczna trwa i na pewno spiszą się kolejne rozdziały 
S'lsiadów i Strachu. To tylko kwestia czasu i wytrwałości 
badawczej. 

Studia i dyskusje historyczne - jakkolwiek fundamentalne 
i historiograficznie przełomowe - nie wyczerpują jednak tego, 
co do opisania. 

Nasza klasa Słobodzianka otwiera inną historię. Przenosi 
gdzie-indziej. Mówi innym językiem. To nie jest język historyka 
ani historyka idei. [Choć nie jest od nich całkowicie niezależny, 
jako że czytając „historię w XIV lekcjach" pamiętamy przecież 
o Jedwabnem. 

9 



IO 

Widząc listę Osób dramatu: Dora, Zocha, Rachelka (potem 
Marianna), Jakub Kac, Rysiek, Menachem, Zygmunt, Heniek, 
Władek, Abram - możemy odnaleźć te same „imiona" w indek
sach ksiąg historycznych]. 

Język Naszej klasy jest inny. Zaczyna mówić tam, gdzie 
kończy się dyskurs historyczny. Opisuje inne Osoby, inne Wyda
rzenia, inne Historie. Wydobywa na jaw - z niezwykłą prostotą 
i wrażliwością - to, co zaiste nie-do-opisania. I opisuje To. 
Opowiada To. Opisuje to, co nie do opisania. Opowiada to, 
co nie do opowiedzenia. 

Wywołuje słowa z milczenia. Sprawia, że papier płonie 
- ze wstydu, ze zgrozy, z rozpaczy, z bólu, z bezsilności. Z oniemie
nia i osłupienia wydobywają się słowa Naszej klasy. Ale też mówiąc 
trzymają się one „niebezpiecznie blisko granicy" milczenia. 

Trzeba do tego wielkiej sztuki. Trzeba być kantorem, żeby te 
słowa przemieniły się w pieśń. W polską zwrotkę Pieśni o zamor
dowanym żydowskim narodzie. Trzeba mieć filologiczną wrażli
wość doświadczonego słowem dramaturga. 

Doświadczonego słowem, które dobywa się ze szczeliny między 
mową a milczeniem. Jak u Nelly Sachs, która opłakując „męczeń
ską śmierć liter w urnie ust" pisze w jednym z wierszy: 

To można przenieść na papier tylko 
z wyłupanym jednym okiem. 

Jak u Celana: 

Wy, modlitw, wy, bluźnierstw, wy 
ostre od modlitw noże 
mojego milczenia 

w wierszu ... Szumi źródło i w tylu innych jego wersach. 



Ale słowa dobywane ze szczeliny między bluźnierstwem 

mowy i bluźnierstwem milczenia to nie tylko dźwięki, wyrazy, 
„łupiny słów". To również - jak domagał się tego Celan -
„imiona rzeczy": nie do opisania. To również dramatyczna 
gramatyka mowy-i-milczenia. Gramatyka poszukująca ukrytej 
więzi między odpowiedzią a pytaniem. 

W takiej właśnie kolejności: między odpowiedzią, którą znamy 
i poznajemy, a pytaniem, którego ... Nie spieszmy z nazwą 
i nazywaniem. 

Wstrzymajmy oddech w tym miejscu. To wielce osobliwa 
sytuacja, kiedy znamy „odpowiedź", a nie znamy „pytania" 
(w innych kontekstach opisuje tę sytuację Zygmunt Bauman). 
Sytuacja, kiedy jesteśmy pomiędzy. Słowem a milczeniem. 
Pytaniem a odpowiedzią. Życiem a śmiercią? 

Nie odpowiadajmy. Pytajmy. To sytuacja szczególnie 
sprzyjająca namysłowi. „ Pobożności myślenia", jak powiadał 
Martin Heidegger. Ale być może również przychylna„. 
modlitwie. 

Staram się czytać NasziJ klasę Tadeusza Słobodzianka tak, 
jak Umarli/ klasę Tadeusza Kantora czytał niegdyś Jan Kott. 
Słowem: jak Kadysz. Odmawiany w polskim języku. Jak modli
twę ... Umarłych za Żywych. W myśl tego niesamowitego 
- Kantorowego - przesłania, że to: „Żywi są sobowtórami 
umarłych„." 

I jako pytanie. Pytanie w poszukiwaniu Pytania. 
Przywołana wcześniej persona z dramatu mówi na ostatniej 

lekcji: „Przesraliśmy to nasze życie„." I pyta: „Gdzie był Bóg?" 
Cisza w odpowiedzi. 
Książkę Słobodzianka czeka teraz inne życie. Sceniczne. 

Po to przede wszystkim została napisana. Czy można mieć 
wątpliwości, że również na scenie będzie „toporem, który 
rozbija lód skuwający morze zamarznięte wewnątrz nas"? 

w Ubliku, 2 października 201 O 
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Nelly Sachs 
Przekład 

Ryszard Krynicki 

CZYM JEST TO INNE 

w co rzucacie kamieniem? 

To inne -

Czy jest nim słona róża 

którą mój lud wypłakał w moją krew? 

Ale umierających 

nie dosięgnie już 

ludzka ręka -

ONI JUŻ NIE KRZYCZĄ 

z bólu 

jeden następuje na rany drugiego 

lecz to po czym depczą 

to tylko chmury 

z których kapią widmowe krople -

SPIEWAJĄ BÓLE 

zmarli i żywi spotykają się na krańcach 

Jeden głos mówi: 

świat tętni w moim pulsie - pije -

Drugi głos mówi: 

To co tętni - co pije 

jest dziedzictwem -

15 



Tadeusz Kantor 

SZKOLNA 

Rok 1971 lub 72. Nad morzem. W małej 
mieścinie. Prawie wieś. Jedna ulica. Małe 
biedne parterowe domki. I jeden chyba 
najbiedniejszy: szkoła. Było lato i wakacje. 
Szkoła była pusta i opuszczona. Miała tylko 
jedną klasę. Można ją było oglądać przez 
zakurzone szyby dwu małych nędznych okien. 
Umieszczonych nisko tuż nad trotuarem. 
Robiło to wrażenie, że szkoła się zapadła 

poniżej poziomu ulicy. Przylepiłem twarz do 
szyb. Bardzo długo zaglądałem w głąb ciemną 

i zmąconą mojej pamięci. 
Byłem znowu małym chłopcem, siedzia

łem w biednej wiejskiej klasie, w ławce poka
leczonej kozikami, poplamionymi atramen

tem palcami śliniąc kartki elementarza, deski 
podłogi miały od ciągłego szorowania głębo
ko wytarte słoje, bose nogi wiejskich chłopa
ków jakoś z tą podłogą dobrze korespondo
wały. 
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Bielone ściany, tynk odpadający dołem, na ścianie. 

( ... ) 

Śmierć. 

Na niej kończy się to niewinne początkowo zaglądanie 
przez okno. 

Bo okno kryje wiele mrocznych tajemnic. 

Okno budzi lęk i przeczucie tego, co jest „poza". 

I ta nieobecność dzieci. 

Wrażenie, że dzieci przeżyły już swoje życie, pomarły. 

I że dopiero przez ten fakt pomarcia, 

przez śmierć, 

ta klasa napełnia się wspomnieniami, 

i że dopiero wtedy wspomnienia zaczynają żyć, 

i nabierają mocy duchowej. 

Nic nie jest od nich wtedy większe, nic silniejsze ... 
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P ul (elan 
, FUGA 
SMIERCI 

Przekład 

Piotr Lachmann 

Czarne mleko świtu pijemy je w wieczór 
pijemy w południe i rano pijemy je noq 
pijemy pijemy 
kopiemy grób w przestworzach nic w nim nie uwiera 
Mieszka w domu mężczyzna igra z wężami i pisze 
pisze o zmierzchu do Niemiec twe włosy złote Małgorzato 
napisał wychodzi przed dom iskrzą się gwiazdy gwiżdżąc zwołuje swą 

sforę 

gwiżdżąc zwołuje swych Żydów każe im grób kopać w ziemi 
rozkaz wydaje nam zagrajcie do tańca 
Czarne mleko świtu pijemy cię noq 
pijemy cię rano w południe pijemy cię w wieczór 
pijemy pijemy 
Mieszka w domu mężczyzna igra z wężami pisze 
gdy zmierzcha pisze do Niemiec twe włosy złote Małgorzato 
Twe włosy popielne Sulamito kopiemy grób w przestworzach nic w nim 

nie uwiera 

Woła głębiej wbijcie się w glebę hej wy tam a wy tam grajcie 

śpiewajcie 

sięga po żelazo za pasem wywija nim jego oczy niebieskie 
szpadlami wbijcie się głębiej hej wy tam a wy tam grajcie dalej do 

tańca 

Czarne mleko świtu pijemy noq 
pijemy cię w południe i rano pijemy cię w wieczór 
pijemy pijemy 
Mieszka w domu mężczyzna twe włosy złote Małgorzato 
twe włosy popielne Sulamito igra z wężami 
Czulej śmierć swą grą wzywajcie śmierć jest mistrzem z Niemiec 
woła ciemniej ciągnijcie smyczki wznieście się z dymem w powietrze 
znajdziecie swój grób w obłokach nic w nim nie uwiera 
Czarne mleko świtu pijemy cię noq 
pijemy w południe śmierć jest mistrzem z Niemiec 
pijemy cię wieczorem i rankiem pijemy pijemy 
śmierć jest mistrzem z Niemiec jej oko niebieskie 
i trafi cię kulą z ołowiu i trafi cię celnie 
Mieszka w domu mężczyzna twe włosy złote Małgorzato 
i sforę swą na nas szczuje i daje nam grób w przestworzach 
igra z wężami i śni śmierć jest mistrzem z Niemiec 
twe włosy złote Małgorzato 
twe włosy popielne Sulamito 
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Franz Kafka 

Proces" r zdzia 'I. 

Przekład 

Bruno Schulz 

W przeddzień jego trzydziestych pierw

szych urodzin - było około dziewiątej 

wieczór, na ulicach panowała cisza - przyszło 

dwóch panów do mieszkania K. 
( ... ) 

Już na schodach starali się panowie wziąć 

K. pod ramię, ale K. powiedział: 

- Dopiero na ulicy, nie jestem chory. 

Zaraz jednak przed bramą uchwycili go 
w taki sposób, w jaki jeszcze K. nigdy z żadnym 
człowiekiem nie chodził. Trzymali ramiona 

blisko siebie za jego plecami, nie zgięli ramion, 
tylko objęli nimi ramiona K. w całej ich 
długości i na dole chwycili jego ręce wyszko
lonym wprawnym chwytem, któremu niepo
dobna się było oprzeć. K. szedł więc wyprę
żony i szrywny między nimi. Tworzyli teraz 

wszyscy trzej tak zwartą jedność, że gdyby 
chciano uderzyć jednego z nich, uderzono by 

wszystkich. Była to jedność, jaką tworzyć 

może tylko coś martwego. 
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Pod latarniami, choć trudno to było przy tym skrępowaniu, 
usiłował K. przyjrzeć się swoim towarzyszom dokładniej, niż to 
było możliwe w ciemnym pokoju. 

( ... ) Przechodzili przez kilka wznoszących się pod górę uliczek, 
na których tu i ówdzie stali lub przechadzali się policjanci, raz 
oddaleni, raz bardzo blisko. Jeden, z krzaczastym wąsem, z ręką 
na rękojeści szabli, przystąpił jakby naumyślnie blisko do tej nieco 
podejrzanej grupy. Panowie przystanęli, policjant już chciał usta 
otworzyć, gdy K. z siłą pociągnął panów naprzód. Często odwracał 
się ostrożnie, czy policjant nie idzie za nimi; ale gdy oddzielił 
ich od niego zakręt, K. zaczął biec, panowie musieli zdyszani 
biec razem z nim. 

Tak dostali się szybko za miasto, które w tej stronie prawie bez 
przejścia łączyło się z polami. Mały kamieniołom, pusty i samotny 
leżał w pobliżu całkiem jeszcze z miejska wyglądającego domu. 
Tu się panowie zatrzymali, czy to dlatego, że to miejsce było od 
samego początku ich celem, czy to że byli zbyt wyczerpani, by biec 
jeszcze dalej. Teraz puścili K., który czekał w milczeniu. Zdjęli 
cylindry i rozglądając się po kamieniołomie ocierali sobie chustecz
kami pot z czoła. Wszędzie leżało światło księżyca zadziwiając swą 
naturalnością i spokojem, który nie był dany żadnemu innemu 
światu. Po wymianie kilku grzeczności w związku z tym, kto wykona 
dalsze zadania - widocznie nie podzielono między nich zleconych 
czynności - jeden z nich podszedł do K. i zdjął mu surdut, kamizel
kę, wreszcie koszulę. K. wstrząsnął mimowolny dreszcz, na co ów 
uspokoił go lekkim uderzeniem w plecy. 

Następnie złożył starannie rzeczy jak coś, czego się jeszcze będzie 
używało, jeśli nawet nie w najbliższym czasie. Aby nie narażać K. 
na bezruch w chłodnym powietrzu nocy, wziął go pod ramię 
i chodził z nim trochę tam i z powrotem, gdy tymczasem drugi 
obszukiwał kamieniołom, by znaleźć jakieś odpowiednie miejsce. 
Gdy je znalazł, kiwnął na pierwszego, i ten zaprowadził tam K. 

Było to blisko ściany kamieniołomu, leżał tam odłamany 
kamień. Panowie posadzili K. na ziemi, oparli go o kamień 
i ułożyli na nim jego głowę. Mimo całego wysiłku, jaki sobie 
zadali, i mimo całej uprzejmości, jaką im K. okazywał, pozycja 
jego była dziwnie wymuszona i nieprawdopodobna. Dlatego 
jeden z nich prosił drugiego, by mu pozwolił samemu zająć się 
ułożeniem K., ale i to niczego nie polepszyło . Wreszcie zostawili 
K. w położeniu nawet gorszym od wszystkich dotychczasowych. 
Potem jeden z panów rozpiął swój żakiet i wyjął z pochwy, 
która wisiała na pasku ściskającym kamizelkę, długi, cienki, 
z obu stron wyostrzony nóż rzeźnicki. Podniósł go i badał ostrze 
w świetle księżyca. Znowu zaczęły się odrażające ceremonie, 
jeden podawał drugiemu nóż, ten znowu zwracał go z powrotem 
nad głową K. 

K. wiedział teraz dobrze, że byłoby jego obowiązkiem 
chwycić nóż przechodzący tak nad nim z rąk do rąk i przebić się. 
Ale nie zrobił tego, tylko obracał wolną jeszcze szyję i rozglądał 
się dookoła. Nie potrafił wytrzymać próby do samego końca 
i wyręczyć całkowicie władzy, odpowiedzialność za ten ostatni 
błąd ponosił ten, który mu odmówił tej reszty potrzebnej siły. 
Jego wzrok padł na najwyższe piętro graniczącego z kamienio
łomem domu. Jak błyska światło, tak rozwarły się tam skrzydła 
jakiegoś okna: jakiś człowiek, słaby i nikły w tym oddaleniu 
i na tej wysokości, wychylił się jednym rzutem daleko przez 
okno i wyciągnął jeszcze dalej ramiona. Kto to był? Przyjaciel? 
Dobry człowiek? Ktoś, kto współczuł? Ktoś, kto chciał pomóc? 
Byłże to ktoś jeden? Czy byli to wszyscy? Byłaż jeszcze możliwa 
pomoc? Istniały jeszcze wybiegi, o których się zapomniało? 
Na pewno istniały. Logika wprawdzie jest niewzruszona, 
ale człowiekowi, który chce żyć, nie może się ona oprzeć. 
Gdzie był sędzia, którego nigdy nie widział? 
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Gdzie był wysoki sąd, do którego nigdy nie doszedł? 

Podniósł ręce i rozwarł wszystkie palce. 
Ale na gardle jego spoczęły ręce jednego z panów, gdy 

drugi tymczasem wepchnął mu nóż w serce i dwa razy w nim 
obrócił. 

Gasnącymi oczyma widział jeszcze K., jak panowie, blisko 
przed jego twarzą, policzek przy policzku, śledzili ostateczne 
rozstrzygnięcie. 11 Jak pies!" - powiedział do siebie: było tak, 
jak gdyby wstyd miał go przeżyć. 
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Magdalena Czerwińska 
Aktorka. Absolwentka krakowskiej PWST. Ma na swoim koncie role 
na deskach Sceny Stu w Krakowie (Lady Southwell w „Królowej 
i Szekspirze" E. Vilar), Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego 
w Kaliszu (Lei la w „Wybranych" według J. Geneta), warszawskiego 
Teatru Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego (Maria w „Ostatnim 
Żydzie w Europie" T. Tenenboma) oraz Laboratorium Dramatu 
(Ekantka w„Tiramisu" J. Owsianko). Grała także w spektaklach 
Teatru Telewizji, m.in. Elę w „Kąpielisku Ostrów" P. Helle i Córkę 
w „Miłości" O. Tokarczuk. Ma na swoim koncie liczne role filmowe, 
m.in. w „Dublerach" M. Ziębińskiego i „Wojnie polsko-ruskiej" 
X. Żuławskiego. Na XIX Festiwalu Szkół Teatralnych otrzymała 
nagrodę prezesa Radia Łódź za rolę Ewy w przedstawieniu 
„Rajski ogródek" T. Różewicza. Jest laureatką Nagrody Prezydenta 
Torunia dla niepokornego twórcy filmowego związanego z Kujawami 
i Pomorzem, którą otrzymała za rolę w filmie „Wojna polsko-ruska" 
na 7. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym „Tofifest''. 

Izabela Dąbrowska 
Aktorka. Absolwentka Wydziału Sztuki Lalkarstwa w Białymstoku. 
Związana była z Teatrem „Lalka" w Warszawie, a także z gdańskim 
Teatrem Lalki i Aktora „Miniatura", w którym zagrała Ziarenko 
w „TurlaJgroszku" P. Tomaszuka i T. Słobodzianka oraz tytułową 
rolę w „Czerwonym kapturku" J. Brzechwy. Grała na deskach 
stołecznych teatrów: Teatru Dramatycznego, Teatru Na Woli, 
Teatru Montownia. Współpracuje z warszawskim Laboratorium 
Dramatu, gdzie zagrała m.in. Fifi w „Malambo" T. Słobodzianka 
oraz Córkę Ślusarza w „Przylgnięciu" P. Rowickiego. Jej ważniejsze 
role w Teatrze Telewizji to Tamara w „Proroku Ilji" i Ola w „Carze 
Mikołaju" T. Słobodzianka, Irena Prawdziwa w „Pielgrzymie" oraz 
Kobieta pod figurą w „Łucji i jej dzieciach" M. Pruchniewskiego; 
występowała także w spektaklach w reżyserii I. Cywińskiej (m.in. 
Matka w „W poszukiwaniu zgubionego buta" W. Myśliwskiego 
i Helena w „„ .aż chce się żyć" A. Adamowicz-Kędzierskiej). 

Ma na swoim koncie liczne role filmowe (m.in. we „Wszystko 
będzie dobrze" T. Wiszniewskiego) i telewizyjne (np. w „Bożej 
podszewce" I. Cywińskiej). Za Fifi w „Malambo" T. Słobodzianka 
otrzymała wyróżnienie na XIII Ogólnopolskim Konkursie na 
Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. 

Mariusz Drężek 
Aktor. Absolwent PWST we Wrocławiu. Debiutował w Teatrze 
im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Był aktorem Teatru Polskiego we 
Wrocławiu, gdzie zagrał m.in. Jana w „Fantazym" J. Słowackiego 
i Lizandra w „Śnie nocy letniej" W. Shakespeare. Współpracował 
ze stołecznymi teatrami: Teatrem Muzycznym „Roma", Teatrem 
Wytwórnia, Teatrem Polonia, a także z Teatrem Muzycznym Operet
ce Wrocławskiej. Grał także w spektaklach Teatru Telewizji. Ma na 
swoim koncie role filmowe w „Starej baśni" J. Hoffmana, „Tulipa
nach" J. Borcucha, „Rezerwacie" Ł. Palkowskiego oraz „Generale. 
Zamachu na Gibraltarze" A. Jadowskiej. W Laboratorium Dramatu 
można go zobaczyć w rolach: Prawie męża w „Absyncie" M. Fertacz, 
Św. Piotra, Pipo i Gracza II w „Malambo" T. Słobodzianka, Jasnego 
w „Przylgnięciu" P. Rowickiego oraz Gowena w „Merlinie" T. Słobo
dzianka. W 1997 roku otrzymał I nagrodę na XV Festiwalu Szkół 
Teatralnych w Łodzi za rolę Fircyka w dyplomowym przedstawieniu 
„Fircyk w zalotach" F. Zabłockiego w reżyserii K. Kulińskiego. Otrzy
mał także II nagrodę oraz statuetkę „Andrzeja" dla najdowcipniej
szego uczestnika festiwalu na XVIII Przeglądzie Piosenki Aktorskiej. 

Aldona Figura 
Reżyserka. Absolwentka Wydziału Reżyserii Dramatu krakowskiej 
PWST oraz Instytutu Anglistyki UW. Pierwszą jej samodzielną 
realizacją były „Szelmostwa Skapena" Moliera w Teatrze im. Cypriana 
Kamila Norwida w Jeleniej Górze w 2000 roku. Wyreżyserowała 
także: „Zazdrość" E. Vilar w Teatrze Nowym w Łodzi, „Monologi 
waginy" E. Ensler i „Tylko ta pchła" N. Wallace w gdańskim 
Teatrze Wybrzeże, „Cicho" M. Bielińskiego w Teatrze Polskim 
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we Wrocławiu oraz 11Kochanowo i okolice" P. Jurka w Teatrze 
Powszechnym w Łodzi. Uczestniczyła w warsztatach teatralnych 
w Irlandii i Niemczech. W 2002 roku brała udział w organizowa
nym przez wrocławski Teatr Polski Festiwalu EuroDrama oraz we 
Fringe Festival w Edynburgu. W 2007 roku na Targach Nowej 
Dramaturgii w Radomiu otrzymała Nagrodę Dramaturgów za 
reżyserię spektaklu 11Absynt11 M. Fertacz w Laboratorium Dramatu, 
gdzie wyreżyserowała również: „Tiramisu" J. Owsianko, „Garde
nię" E. Chowaniec, „Przylgnięcie 11 P. Rowickiego i „Obcego Króla" 
C. Cyberskiego. Była II reżyserem przy „Malambo" i „Merlinie" 
T. Słobodzianka . 

Monika Fronczek 
Aktorka . Absolwentka PWST we Wrocławiu z 2006 roku. Zagrała 
w filmach „ Made in Poland" (2010) P. Wojcieszka oraz 11Zero" 
(2009) P. Borowskiego. W 2008 roku otrzymała Nagrodę 

Marszałka Województwa Dolnośląskiego z okazji Międzynarodo
wego Dnia Teatru za rolę Gwiazdki w przedstawieniu „Był sobie 
Polak, Polak, Polak i diabeł" P. Demirskiego. 

Anna Gryszkówna 
Aktorka. Absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej. Od 2004 
roku należy do zespołu Teatru Narodowego w Warszawie, w którym 
zagrałam.in. w spektaklach: J. Grzegorzewskiego (Aktorkę 
w „Duszyczce11 T. Różewicza oraz Annę i Syrenę Ladacznicę w spekta
klu „On. Drugi powrót Odysa" A. i J. Grzegorzewskich), O. Spisaka 
(Ginewrę w „Merlinie" T. Słobodzianka), J. Englerta (Henrietę we 
„Władzy" N. Deara) oraz A. Grzegorzewskiej (tytułową rolę w „Ifigenii" 
A. Grzegorzewskiej) . Grała także w spektaklach Teatru Telewizji, 
m.in. w 11Pamiętniku z Powstania Warszawskiego11 M. Białoszewskiego . 

Anna Iberszer 
Aktorka, tancerka tango i flamenco. Choreograf i pedagog tańca . 

Absolwentka Wydziału Reżyserii Dźwięku na warszawskiej 

Akademii Muzycznej (2000) oraz Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana 
Machulskich (2004) . W 2008 roku zdała egzamin eksternistyczny 
ZASP dla aktorów dramatu . Tańczy od 1998 roku. Uczyła się 
w Berlinie, Wiedniu i Paryżu. Jest współzałożycielką Akademii 
Tanga Argentyńskiego w Warszawie i tancerką Teatru Tańca 
„ Nie Tylko Flamenco". Grała na deskach warszawskich teatrów, 
m.in. Teatru Narodowego Teatru Syrena oraz Teatru Polonia. 
Jest autorką choreografii do wieli spektakli, z których wybrane to: 
„Na czworakach" T. Różewicza w Teatrze Narodowym w Warszawie, 
„Tango Gombrowicz" według W. Gombrowicza, w Narodowym 
Starym Teatrze w Krakowie, „Malambo" T. Słobodzianka oraz 
„Maestro" J. Abramowa-Newerlego w Laboratorium Dramatu. 

Jan Kozikowski 
Kostiumograf, scenograf. Absolwent Wydziału Aktorskiego 
Akademii Teatralnej w Warszawie oraz Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie . Jako scenograf debiutował w 1998 roku pracą przy 
recitalu E. K. Bułhak „Ulepiły mnie zdolne anioły" M. Małeckiego 
w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Przygotował scenogra
fię do spektakli: A. Glińskiej, P. Kruszczyńskiego, M. Fiedora, 
P. Cieplaka, I. Gorzkowskiego oraz A. Figury. Pracował nad kostiu
mami przy spektaklu „Merlin" T. Słobodzianka. Dwukrotnie uczest
niczył w Praskim Quadriennale. Za scenografię do spektaklu 
„Matka Joanna od Aniołów" według J. Iwaszkiewicza, zrealizowa
nego w Teatrze im . Jana Kochanowskiego w Opolu, otrzymał 
nagrodę na XXVII Opolskich Konfrontacjach Teatralnych i w I Ogól
nopolskim Konkursie na teatralną inscenizację dawnych dzieł 

literatury europejskiej. W XII Ogólnopolskim Konkursie na Wysta
wienie Polskiej Sztuki Współczesnej nagrodzona została także 

jego scenografia do przedstawienia 11Wszystkim Zygmuntom 
między oczy! Ił" M. Sieniewicza w Teatrze Polskim we Wrocławiu. 
Był również nominowany do Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł 
za kostiumy do filmu „Pół serio". 
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Dorota Landowska 
Aktorka. Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie. Na scenie 
debiutowała jeszcze jako studentka rolą Heleny w „Śnie nocy 
letniej" W. Szekspira w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta 
Hubnera w Warszawie. Zagrała tam m.in.: Czarną w „Na szkle 
malowane" E. Brylla, tytułową rolę w „Balladynie" J. Słowackiego, 
C w 11Trzech wysokich kobietach" E. Albee, Olgę w „Trzech 
siostrach" A. Czechowa oraz tytułową rolę w "Molly Sweeney" 
B. Friela . Należy do zespołu Teatru Narodowego w Warszawie, 
na deskach którego zagrała m.in.: Gospodynię w „Requiem dla 
gospodyni" W. Myśliwskiego, Żonę w „Nie-Boskiej komedii" 
Z. Krasińskiego, Iwonę i Simone Weil w „Błądzeniu" wg W. Gomb
rowicza, tytułową rolę w „Norze" H. Ibsena. Występowała gościn
nie w Teatrze „Scena Prezentacje", Teatrze Ateneum i innych. 
W Laboratorium Dramatu można ją oglądać jako Kobietę I 
w „Gardenii" E. Chowaniec oraz we wznowionym monodramie 
,,Jordan" A. Reynolds i M. Buffimi. W Teatrze Telewizji zagrała 
m.in. w spektaklach: A. Glińskiej oraz F. Bajona. Ma na swoim 
koncie także role filmowe, np. w: „Prawie ojca" M. Kondrata, „Patrzę 
na ciebie Marysiu" Ł. Barczyka oraz „Generale Nilu" R. Bugajskiego. 
Jest laureatką wielu nagród, niektóre z nich to: Nagroda im. 
Tadeusza Łomnickiego, wyróżnienie na XVI Przeglądzie Piosenki 
Aktorskiej we Wrocławiu, nagroda jury za debiut na XXX Ogólnopol
skim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora w Toruniu, nagroda aktor
ska na XXXVII Kaliskich Spotkaniach Teatralnych. Jest laureatką 
nagrody im. Leona Schillera oraz Wielkiego Splendora Teatru 
Polskiego Radia. Za rolę Barbary w „Daleko od okna" J. J. Kolskiego 
otrzymała nagrodę „Glinianego Lwa" dla największej osobowości 
XXV Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 

Leszek Lichota 
Aktor. Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej . Należał do 
zespołu Teatru Polskiego w Poznaniu, w którym zagrał m.in. 
Piotra w „Zwyczajnych szaleństwach" P. Zelenki oraz Maurycego 

Drozdowa w „Biesach" F. Dostojewskiego. Grał również gościnnie 
w Teatrze Rozmaitości w Warszawie (Kandom w „Weź, przestań" 
J. Klaty) oraz w Laboratorium Dramatu, gdzie oglądać go można 
w głównej roli Pytona/Hany w „Przylgnięciu" P. Rowickiego i jako 
Artura króla Brytanii w „Merlinie" T. Słobodzianka. Grał także 
Twardego w spektaklu „Agata szuka pracy" D. Łukasińskiej. 

Ponadto występował w spektaklach Teatru Telewizji, gdzie zagrał 
m.in . Leicestera w „Edwardzie II" Ch . Marlowa. Ma na swoim 
koncie role filmowe, np. w „Rozmowach nocą" M. Żaka, „Genera
le Nilu" R. Bugajskiego oraz „Linczu" K. Łukaszewicza. Na XX Festi
walu Szkół Teatralnych otrzymał wyróżnienie za role: Marcho
ckiego i Furmana w „A wódki nie starczy", spektaklu złożonym 
z tekstów I. Ilfa, E. Pietrowa, M. Pawłowej i M. Zoszczenki, Tezeusza 
w „Śnie nocy letniej" W. Shakespeare'a i za role w autorskiej sztuce 
A. Strzeleckiego, „Love". Za rolę w filmie „Lincz" otrzymał Nagrodę 
za debiut aktorski w głównej roli męskiej na Koszalińskim Festiwalu 
Debiutów Filmowych „Młodzi i Film". 

Frantisek Liptak 
Scenograf teatralny i filmowy, malarz. Absolwent Wydziału 

Scenografii Teatralnej Wyższej Szkoły Sztuk Muzycznych 
(VSMU) w Bratysławie. Jest jednym z założycieli słowackiego 
teatru Teatro Tatro. Przygotowywał scenografię do spektakli 
w Czechach, Polsce i na Słowacji. W Polsce pracował przy spek
taklach m.in. O. Spisaka („Robinson Crusoe" według D. Defoe 
i „Wyprawa do wnętrza ziemi" J. Verne'a w Teatrze „Lalka" 
w Warszawie; „Wesele Figara" P. de Beaumarchais w Teatrze 
Nowym w Łodzi, „Merlin" T. Słobodzianka w Teatrze Narodowym 
w Warszawie oraz „Podróże Guliwera" J. Swifta w Teatrze „Baj 
Pomorski" w Toruniu). Współpracował także z polskimi reżyserami 
filmowymi - jest autorem scenografii do „Wina truskawkowego" 
D. Jabłońskiego oraz (wspólnie z Markiem Zawieruchą) do filmu 
„Janosik. Prawdziwa historia" K. Adamik i A. Holland. W Labo
ratorium Dramatu przygotowywał scenografię do spektaklu 

35 



36 

"Merlin" T. Słobodzianka . Za scenografię do przedstawienia 11Gulli 
wer" według J. Swifta w Białostockim Teatrze Lalek otrzymał 
wyróżnienie na III Toruńskich Spotkaniach Teatrów Lalkowych 
oraz II nagrodę na XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów 
Lalkowych. Na XX Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalkowych 
otrzymał nagrodę za scenografię do spektaklu „Czy mogę stwo
rzyć świat7" P. Gripariego w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora . 

Robert T. Majewski 
Aktor. Absolwent PWSFTviT w Łodzi. Należał do zespołu Teatru Naro
dowego w Warszawie, w którym zagrał m.in. : Ajakosa w 11Żabach" 
Arystofanesa, Klapsera w „Kopciuchu" J. Głowackiego, Żołnierza 
i Zalotnika w spektaklu „On. Drugi powrót Odysa" A. i J. Grzego
rzewskich oraz Michała w „Poduszycielu" M. McDonagha. Grał także 
w Teatrze Studio w Warszawie oraz w Teatrze Wybrzeże w Gdań
sku. Na stałe współpracuje z Laboratorium Dramatu, gdzie można 
go oglądać w rolach: Psa z kulawą nogą w „Absyncie" M. Fertacz, 
Księdza w „Przylgnięciu" P. Rowickiego oraz Keu seneszala w „Merli
nie" T. Słobodzianka . Na XIX Festiwalu Szkół Teatralnych otrzymał 
nagrodę dyrektora Teatru Narodowego w Warszawie w postaci 
angażu za role: tytułową w „Amadeuszu" P. Shaffera oraz Pana 
Młodego w przedstawieniu „Wesele. Sceny wybrane" według 
St. Wyspiańskiego. 

Paweł Pabisiak 
Aktor. Absolwent PWST we Wrocławiu. Zadebiutował w spektaklu 
H. von Kleista „Kasia z Heilbronnu albo próba ognia" na deskach 
Teatru Polskiego we Wrocławiu. Związany był z Teatrem im. 
Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także z Teatrem Nowym 
w Łodzi, na deskach którego zagrał m.in.: Bartley'a w „Kalece 
z Inishmaan" M. McDonagha, Szanownego Milionera w „Śnie pluskwy" 
T. Słobodzianka, Szpicla w „Kurce wodnej" St. I. Witkiewicza oraz 
Angela w „Komedii omyłek" W. Shakespeare'a. Wystąpił także 
w spektaklach Teatru Telewizji (np. Młodzieniec I w „Złotym 

garncu" E. T. A. Hoffmanna). W Laboratorium Dramatu można go 
oglądać w roli Ficura w sztuce „Maestro" J. Abramowa-Newerlego. 
W 2004 roku został kilkakrotnie nagrodzony za monodram „Jedno
cześnie" J. Griszkowca : Grand Prix na XXXVIII Wrocławskich 
Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora, Grand Prix na XIII Między
narodowym Festiwalu Teatralnym „Zderzenie" (Kłodzko) oraz 
wyróżn ien iem na Ogólnopolskim Festiwalu Monodramu Współ
czesnego w Starej ProchoOFFni (Warszawa). 

Magdalena Romańska 
Menadżer. Dyrektor zarządzający i kierownik techniczny Fundacji 
Sztuka Dialogu, producent spektakli wystawionych na scenie Labo
ratorium Dramatu przy Olesińskiej 21. Z teatrem związana rodzin
nie - dziadek pracował jako krawiec w stołecznym Teatrze Współ
czesnym, babcia jako garderobiana w Teatrze Wielkim, a ojciec 
jako kierownik techniczny w Teatrze Nowym, obecnie Teatr Praga. 
Ukończyła Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwer
sytecie Warszawskim (specjalizacja prasowa i fotograficzna). 
Od 2005 do 2009 roku związana z branżą medialną. Pracowała 
jako dziennikarz miesięcznika teatralnego „Foyer", redaktor prowa
dzący informatora kulturalnego „7 dni" („ Dziennik Polska Europa 
Świat"), redaktor naczelny „WiK" i redaktor prowadzący dodatków 
specjalnych w tygodniku „Wprost". W latach 2006 - 2009 była 

współwłaścicielką serwisu dostarczającego repertuary teatrów 
dla portalu 11Co Jest Grane". 

Przemysław Sadowski 
Aktor. Absolwent Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi. Wystę
pował na deskach Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi i Teatru 
Polskiego w Szczecinie. Grał także na scenach stołecznych : 

Teatru „Scena Prezentacje" Teatru Nowego Praga, Teatru Na Woli 
im. Tadeusza Łomnickiego (Hrabiego Kentu w 11 Królu Learze" 
W. Shakespeare'a), Teatru Komedia oraz Teatru Muzycznego 
„Roma". W Laboratorium Dramatu gra Jasnego w „ Przylgnięciu" 
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P. Rowickiego. Ma na swoim koncie także liczne filmowe, m.in.: 
w „Pierwszym milionie" W. Dzikiego, „Strefie ciszy" K. Langa, 
„Siedmiu grzechach popcooltury" A. Bortnowskiego i D. Nowa
kowskiego, „Drodze do raju" G. Reguły oraz w filmie „7 minut" 
M. Odolińskiego. 

Maciej Skuratowicz 
Aktor. Absolwent krakowskiej PWST. Debiutował Teatrze Stu 
w Krakowie rolą Laertesa w „Hamlecie" W. Shakespeare'a. Wystę
pował m.in. w Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zako
panem (grał m.in. Plazmonika Bloedestauga w „Dzień Dobry 
Państwu - Witkacy") i w Teatrze Nowym w Krakowie (Jerzy 
w „Historiach Petra Zelenki" wg „Opowieści o zwyczajnym szaleń
stwie" oraz Pietia w „Griga obchodzi imieniny" wg opowiadań 
A. Czechowa). Zagrał w filmach „My Cichociemni. Głosy Żyjących" 
P. Kędzierskiego oraz w „Head to love" V. Kassabiana. 

Tadeusz Słobodzianek 
Dramaturg. Twórca i dyrektor artystyczny Laboratorium Dramatu, 
dyrektor Teatru Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego, krytyk, reżyser 
i producent. Studiował teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie. W latach 1978-1981 pisał recenzje teatralne pod 
pseudonimem Jan Koniecpolski, najpierw w „Studencie", a następ
nie w „Polityce". W 1981 roku debiutował jako dramaturg sztuką 
dla dzieci „Baśń jesienna" w reż. R. Zioły w Teatrze im . Wojciecha 
Bogusławskiego w Kaliszu, zaś jako reżyser przedstawieniem 
„Osmędeusze. Kabaret Kici Koci" M. Białoszewskiego w 1982 roku, 
również w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu . 
Jako kierownik literacki, reżyser i dramaturg współpracował 
z teatrami w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, 
Kaliszu i Białymstoku. W 1991 roku był współzałożycielem teatru 
Wierszalin. Jest autorem m.in. dramatów: „Car Mikołaj" (1985), 
„Obywatel Pekosiewicz" (1986), „Turlajgroszek" (1990), „Prorok 
Ilja" (1992), „Merlin" (1992), „Kowal Malambo" (1992), „Sen 

pluskwy" (2001), które w teatrze zrealizowali między innymi: 
K. Dejmek, M. Grabowski, M. Prus, O. Spisak, P. Tomaszuk 
i A. Woron. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in.: Nagrody 
Fundacji Kultury Wiejskiej im. Stanisława Piętaka za dramat 
„Prorok Ilja", Nagrody Literackiej Fundacji im . Kościelskich, Pasz
portu „Polityki" w dziedzinie teatru. Za sztukę „Nasza klasa" otrzy
mał literacką nagrodę Nike 2010. Wykłada w Szkole Dramatu. 

Ondrej Spisak 
Reżyser. Ukończył praską szkołę lalkarską, współtwórca teatru 
Teatra Tatro - wędrownej trupy teatralnej. W Czechach, na Słowa
cji i w Polsce wyreżyserował w sumie ponad sto przedstawień 
w teatrach dramatycznych, lalkowych i operowych. W Warszawie 
współpracuje przede wszystkim z Teatrem „Lalka", gdzie zreali
zował m.in. „Robinsona Crusoe" według D. Defoe, „Odyseję" 
Homera i sztukę „Buratino" A. Tołstoja. W Teatrze „Baj Pomorski" 
w Toruniu przygotował m.in. „Alicję w krainie czarów" L. Carrolla 
i „Don Kichota" na motywach powieści M. de Cervantesa, w Biało
stockim Teatrze Lalek - „Gulliwera" wg J. Swifta, a w Teatrze 
Nowym w Łodzi „Wesele Figara" P. de Beaumarchais. Ponadto 
wyreżyserował kilka sztuk T. Słobodzianka: „Sen pluskwy" w Teatrze 
Wybrzeże w Gdańsku, „Merlina" w Teatrze Narodowym w War
szawie i w Laboratorium Dramatu, „Malambo" w Laboratorium 
Dramatu, a także „Proroka Ilję" w Teatra Tatro . Jego przedsta
wienia „Bianka Braselli, czyli kobieta o dwóch głowach" było 
pokazywane w 2000 r . na festiwalu Kontakt w Toruniu. Teatra 
Tatro wystąpiło na tegorocznej Olimpiadzie Kulturalnej, towa
rzyszącej Zimowym Igrzyskom Olimpijskim w Vancouver. 

Marcin Sztabiński 
Aktor. Absolwent wrocławskiej PWST. Debiutował rolą Lokaja Stani
sława w „Operetce" W. Gombrowicza w Teatrze im. Stefana Jaracza 
Stefana Jaracza w Olsztynie. Zagrał Laertesa w „Ja, Hamlet" 
W. Shakespeare'a w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego 
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w Kaliszu; wystąpił w przedstawieniu „Ballady morderców" N. cave'a 
na scenie Teatru K-2 we Wrocławiu. Związany jest z Laboratorium 
Dramatu, gdzie gra Skwarę i Lekarza w „Przylgnięciu" P. Rowickie
go oraz Mordreta zwanego Dzikim w „Merlinie" T. Słobodzianka, 
99 groszy w „Szajbie" M. Sikorskiej-Miszczuk oraz główną rolę 
Władysława Warneńczyka w „Obcym Królu" C. Cyberskiego. Grał 
również w spektaklach Teatru Telewizji. Ma na swoim koncie role 
filmowe, m.in.: w „Jestem" D. Kędzierzawskiej, „Nieruchomym 
poruszycielu" Ł. Barczyka i „Kołysance" J. Machulskiego 

Bartłomiej Woźniak 

Gitarzysta, kompozytor, reżyser dźwięku i sound designer. Swoją 
grę na gitarze szkolił na Wydziale Muzyki Jazzowej w Państwowej 
Szkole Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 
Studiował także w Prywatnej Szkole Muzyki Rozrywkowej 
im. Krzysztofa Komedy w Warszawie. Brał udział w mistrzowskiej 
klasie gitary Gary Wittnera. Absolwent Wydziału Reżyserii 

Dźwięku Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina na kierunku 
Film i Muzyka Rozrywkowa. Jako reżyser dźwięku współpracował 
m.in. z: T. Bagińskim (przy filmie „Katedra", nominowanym do 
Oskara w 2003 w kategorii filmów animowanych), E. Piętą (przy 
filmach dokumentalnych „Piechu" i „Dziewczyna z plakatu"), 
F. Falkiem (przy „Razem" - autorskim spektaklu reżysera zrealizo
wanym dla Teatru Telewizji) oraz W. Pacyną (przy filmach z cyklu 
„Sensacje XX wieku"). Ponadto przygotował oprawę muzyczną 
do spektakli: „Ma lam bo" T. Słobodzianka, „Gardenia" E. Chowaniec 
i „Przylgnięcie" P. Rowickiego, granych w Laboratorium Dramatu. 

Karol Wróblewski 
Aktor. Absolwent Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi. Grał na 
stołecznych deskach Teatru Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego, 
Teatru Żydowskiego, Teatru Polonia (w spektaklu „Darkroom" 
R. Jeger; spektakl grany obecnie w warszawskim Och-Teatrze), 
a także w Laboratorium Dramatu (Norbert w spektaklu "Maestro" 

J. Abramowa-1\lewerlego). Związany był z Teatrem Studio 
w Warszawie, w którym zagrał m.in.: Synalka w „Bitwie pod 
Grunwaldem" T. Borowskiego, Abnola w „Nienasyceniu" St. I. 
Witkiewicza oraz Ludwika w „Oczarowaniu" H. Brocha. 
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Konsultant programowy 
prof. Leonard Neuger 
Kurator ds. dramaturgii 

dr Agnieszka Jarzyńska-Bućko 

Koordynator pracy artystycznej 
Jolanta Zmitrowicz 

Public Relations 
Szymon Majewski 

Dział promocji i marketingu 
Anna Czechowska 

Marta Wielecka 
Katarzyna Wietrzycka 

Kasa biletowa 
Barbara Łopusińska 
Grażyna Reczulska 

Inspicjent 
Beata Jakubowska-Nieśmiałek 

Obsługa widowni 
Janina Jaworska 

Główny księgowy 

Elżbieta Mączko 
Zastępca głównego księgowego 

Lucyna Boćkowska 
Księgowa 

Elżbieta Majewska 

Sekretariat/ Specjalista ds. kadr 
Ewa Szczepańska 

Kierowca - goniec 
Andrzej Matusiewicz 

Dyrektor 

Tadeusz Słobodzianek 

Zastępca dyrektora 
Małgorzata Gurdzie! 

Kierownik Techniczny 
Bogusław Lorenc 

Kierownik sekcji elektra-akustycznej 
Andrzej Król 
Elektryk - oświetleniowiec 

Adam Kiliański 
Andrzej Lubański 
Akustyk 
Ewa Zatońska-Skrzecz 
Andrzej Skowroński 
Multimedia 
Kacper Jan Urban 

Brygadier sceny 
Wojciech Reczulski 
Rekwizytor 
Andrzej Łopusiński 
Maszynista sceny 
Rafał Kwiatkowski 
Piotr Zmitrowicz 
Witold Zmitrowicz 
Ślusarz 
Jacek Stegenko 
Tapicer 
Franciszek Mierzejewski 

Kierownik pracowni krawieckiej 
Małgorzata Dąbrowska 
Krawcowa 
Teresa Maliszewska 

Charakteryzacja 
Kamila Gass 
Agata Kaczuba-Jasiówka 

Garderobiane 
Halina Motyczyńska 
Alicja Zrzycka 



Teatr Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego 
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redakcja 

Leonard Neuger 
Agnieszka Jarzyńska-Bućko 

projekt i opracowanie graficzne 

Bogusław Jakub Lorenc 

zdjęcia w programie: Szkoła w Jedwabnem 

foto: Anna lberszer, Karol Wróblewski 
i Tadeusz Słobodzianek 

zdjęcia na okładce 
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