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Przez jakie ścieżek bo chadzam krocie 
Z ogromną dzidq, co gałęzie kruszy, 
Ty jeden, wielki znasz to , Don Kichocie 
Jednego ciebie to wspomnienie wzruszy 
Bo gawiedź śmiać się będzie wielolica 
Niewarta ostróg z La Manczy szlachcica! 

Każdy czas ma swojego Don Kichota* 

„Cervantes zdjqł maskę z epoki średniowiecznej 
i nadał jej piękno literatury krytycznej" twierdzi Carlos 
Fuentes2

• Jego zdaniem Don Kichote przestał już dawno 
być bohaterem powieści łotrzykowskiej, zaczqł żyć 
swoim życiem w każdej epoce. Odradza się, powraca, 
przybierając innąpostać . Nie musi mieć dzidy, konia ... ale 
zawsze ma przy sobie Sancho Pansa. A wiatraki - zapyta 
ktoś? Zawsze się jakieś znajdq, Czasami są niewidoczne, 
ukryte głęboko w nas. 

Miguel de Cervantes urodził się w 1547 roku. Był 

starszy od Lope de Vegi i Calderona de la Barca. Wszy
scy w swoich CV - mówiąc językiem współczesnym - mo
gliby sobie wpisać, że służyli w wojsku. Cervantes i Lope 
de Vega mogliby jeszcze dopisać , że otarli się o dwory: 
pierwszy - kardynalski, drugi - arystokratyczny. Cała 
trójka weszła na stałe do kanonu literatury hiszpańskiej . 
W tym samym czasie w Hiszpanii działali Velazquez, 
El Grco, Ribera ... Nie bez powodu więc drugą połowę XVI 
i pierwszą połowę XVII wieku nazywa się złotym okresem 
sztuki hiszpańskiej . W XVII stuleciu w muzyce tego 
kręgu kulturowego ukształtowała się zarzuela, gatunek 
pośredni między operq, operetką i wodewilem. Libretta 
pisywał sam Calderon. Życie artystyczne tamtego okresu 
koncentrowało się w Madrycie, Walencji, Sewilli i Toledo. 

• Chcąc być w zgodzie z oryginałem, Paweł Szkotak, reżyser .Człowieka 
z La Manchy", nazywa swojego bohatera Don Kichote. W tekście artykułu postać 
głównego bohatera pojawia się w różnych formach językowych , w zależności od 
konwencji , jakq_przy jmowali cytowani twórcy i badacze. 

' Cyprian K. Norwid, . Epos-nasza" , w: . Pisma wybrane", t. 1, . Wiersze" , 
Warszawa 1980, s . 192. 

' Cytuję za: Wiesława Czap ińska , . Magiczne miejsca literackiej Europy", 
Warszawa2002 ,s . 181. 

O Cervantesie nie wiemy zbyt wiele. W jego 
życiorysie pełno białych plam. Dzieciństwo i młodość 
spędził w Madrycie. Gdyby doszło do zrealizowania 
wyroku obcięcia prawej ręki , na jaki został skazany za 
udział w pojedynku, być może nie zostałby pisarzem. 
Poznał życie od podszewki: był żołnierzem floty hisz
pańskiej, służył we Włoszech , był jeńcem korsarzy 
w Algierze. Kiedy rozstał się z żołnierkq, pracował jako 
poborca podatkowy. Kilka razy siedział w więzieniu. Tam 
też zaczqł pisać .Przemyślnego szlachcica Don Kichote 
z La Manchy". Wcześniej jednak, w 1585 roku opublikował 
romans pasterski .Galatea". Pisał sonety, sztuki teatral
ne, nowele, ale sławę przyniósł mu Don Kichote. Pierwsza 
część ukazała się w 1605 roku, druga - w 1615. W zało
żeniu autora miała to być parodia eposu rycerskiego 
i romansu łotrzykow

skiego, szalenie w tam
tych czasach popular
nych. Tymczasem po
wieść nosi znamiona 
powieści obyczajowej , 
a nawet społeczno-poli
tycznej. Ale czy współ
czesny czytelnik aż tak 
bardzo się nad tym za
stanawia? Po lekturze 
zostają mu w pamięci 

w zasadzie trzy postaci : 
Don Kichote, Sancho 
Pansa i Dulcynea. 

Sancho Pansa -

- Maciej Ogórkiewicz 
Don Kichote -

- Jacek Ryś 

Oświeceniowcy widzieli w Don Kichocie nierozum
nego fantastę. Romantycy twierdzili , że jest bohaterem 
heroicznym, Unamuano, Fuentes i Borges - wielcy twórcy 
XX wieku - traktowali go jako symbol „hiszpańskiego 

ducha". Wszyscy dostrzegali w nim jednak marzyciela, 
który nie potraf i się pogodzić z rzeczywistościq, w jakiej 
przyszło mu żyć. Czy Don Kichote był tylko wytworem 
wyobraźni. czy może ukrytym i nieco zamaskowanym port 
parole autora? Cervantes prawdopodobnie nie zdawał 
sobie sprawy, że jego bohater będzie się aktualizował. 
OglQ.dając się wstecz, można powiedzieć , że wszyscy 
reformatorzy niezrozumiani przez sobie współczesnych 
naznaczeni SQ. piętnem Don Kichota. Każdy z nich ma 
zwykle swojego Sancho Pansa, na którego tle świeci 
światłem odbitym. 



Bohaterowie powieści Cervantesa co jakiś czas 
dostająnowe życie . W krwiobieg literacki w Polsce wpro
wadzili ich Aleksander Fredro i Stanisław Moniuszko 
w wodewilu „Nowy Don Kichot, czyli sto szaleństw" 
(1822). We Francji rozszerzyli galerię postaci operet
kowych dzięki Florimondowi Herve, który skomponował 
dziełko pt. „Don Kichot i Sancho Pansa" (1848). Marius 
Pet i pa (chorografia) i Ludwig A. Minkus (muzyka) 
unieśmiertelnili ich w tańcu, tworząc balet „Don Kichot" 
(1869). Kiedy świat podbił musical, trudno było sobie 
wyobrazić go bez Don Kichota. Temat ten podjęli twórcy 
amerykańscy- Dale Wasserman (libretto) i Mitch Leigh 
(muzyka). Na przekór poetyce gatunku „Człowiek z La 
Manchy"3 jest dziełem filozoficznym i - o zgrozo- osmu
tnym zakończeniu . A mimo to musical odniósł niebywały 
sukces.Jacek Mikołajczak w książce „Musical nad Wisłq'' 
tak tłumaczy ten fenomen: „Ratowało go błyskotliwe 
libretto oparte na pomyśle »teatru w teatrze« , kilka -
- mimo wszystko - przebojów z finałowym »Impossible 
dream« na czele oraz tkwiący w nim ogromny potencjał 
teatralny, zwłaszcza jeśli chodzi o główne role (.„)"4

• 

Aldonza, Dulcynea - Pedro -

- Aleksandra - Włodzimierz 

Kalemba 

Zdaje się , że ten potencjał teatralny przekonał Pawła 
Szkotaka do wyreżyserowania „Człowieka z La Manchy" 
w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Reżyser przeniósł 
akcję w bliższy nam wiek XIX. Wyprowadził bohaterów 

' Polska prapremiera musicalu odbyła się 18 grudnia 1970 roku na 
deskach Operetki Śląskiej w Gliwicach. W tej inscenizacji w roli Dulcynei 
wystąpiła młoda Krystyna Westfal , która potem święciła przez dług ie lata 
triumfy w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Dwa lata później "Człowieka z La 
Manchy" wystawił Teatr Wielki w Poznaniu. 

' Jacek Mikołajczak , .Musical nad Wisłq'', Gliwicki Teatr Muzyczny, 
Gl iwice 2010,s. 28. 

z więzienia , gdzie rozgrywa się akcja musicalu i umieścił 
w szpitalu psychiatrycznym. Reżyser jest przekonany, że 
Don Kichote to bohater na dzisiejsze czasy, które są 
bardzo praktyczne, w których dominuje pieniądz , ocenia 
się ludzi po ich wyglądzie, zasobach materialnych„. 
W tym sensie Don Kichote jest bohaterem jeszcze 
bardziej nie z tego świata niż wtedy, kiedy stworzył go 
Cervantes. 

Wszystkie transpozycje mitu Don Kichota 
w sztuce mają charakter krytyczny. Fredrze posłużył 
do wykpienia polskich przywar narodowych. Mateusz 
Pakuła, bodaj najmłodszy reinterpretator mitu w Polsce, 
wykorzystał-głównych bohaterów powieści Cervantesa, 
aby opisać Polskę z Dworca Centralnego w Warszawie. 
Na pozór w sztuce „Don Kiszot" nic się z powieścią nie 
zgadza. Co łączy zatem Don Kiszota z Dworca Central
nego z Don Kichotem z La Manchy? Chęć naprawiania 
świata, który go otacza. Wiara w to , że istnieje taka 
szansa. A jaki go świat otacza? Paskudny. Don Kiszot nie 
jest nim zachwycony i ucieka w swój świat . 

Ewa Rewers w eseju „Powrót Don Kichota, czyli 
o antropomorfizacji sztuki postmodernistycznej i jej 
konsekwencjach" pisze, że „kolejne epoki »pisały« lub ra
czej montowały z różnych materiałów swojego własnego 
»Przemyślnego szlachcica Don Kichote z Manchy«"5

• 

I trudno się temu dziwić , bo jest to postać literacka, 
która się nieustannie rymuje z otaczającą rzeczywisto
ściq, Teatr zaś, który nie chce mówić wprost, szuka 
metafory. Don Kichote wydaje się niezwykle wygodną 

metaforq, P. J.,, . (), . "· u 'te-owi l'Oj6«1ó'M 

' Ewa Rewers , .Powrót Don Kichota, czyl i o antropomorfizacji sztuki 
postmodernistycznej i jej konsekwencjach", www.kuturawspolczesna.pl. 



Z wykształcenia reży
ser i psycholog kliniczny. Za
łożyciel Teatru Biuro Podróży 
(1988) oraz jego dyrektor do 
2003 roku. Od 2003 roku dy
rektor naczelny i artystyczny 
Teatru Polskiego w Poznaniu. 

Do ważniejszych prac 
reżyserskich Pawła Szkotaka 
należą m.in .: „Giordano" 
(1992), „Carmen Funebre" 
(1994), „Nie wszyscy sąz nas" 
(1997), „Pijcie ocet, Panowie" 
(1998), „Selenauci" (1999), 
„Millenium Mysteries" (2000) 
(koprodukcja Teatru Biuro 
Podróży z The Belgrade 
Theatre z Coventry, Wielka 
Brytania), „Rękopis Alfonsa 
van Wordena" (2001) według 
„Rękopisu znalezionego w Sa

ragossie", „Martwa królewna" (2001), „Rodzina Wampira" 
(2,002), „Sonata Belzebuba" (2002), „Zaćmienie" (2003), 
„Swiniopolis" (2003), „Lament" (2004), „Zwyczajne 
szaleństwa" (2005), „Odwiedziny" (2006), „Carmen" (2006), 
„Usta pełne ptaków" (2007), „Szarańcza" (2008), „Eine kleine 
Nachtmusik" (2009), „ Trup" (2010), „Planeta Lem" (2010), 
„Amadeusz" (2011), „J ózef i Maria" (2011). 

Reżyserował dla teatrów w Poznaniu, Bydgoszczy, 
Toruniu, Wrocławiu, Gliwic i Akademii Teatralnej w Warszawie. 

Reżyser jest laureatem wielu nagród, z których warto 
wymienić chociażby: nagrodę Kapituły Miasta Poznania (1991), 
nagrodę za reżyserię spektaklu „Giordano" na Łódzkich 
Spotkaniach Teatralnych (1992), Medal Młodej Sztuki (1993), 
nagrodę Fringe First (1995), Critics' Award (1995) i Hamada 
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Award (1996) na Festiwalu 
Teatralnym Fringe w Edynburgu dla 
spektaklu „Carmen Funebre", 
nagrodę za reżyserię spektaklu 

,, 

„Pijcie ocet, Panowie" na Festiwalu Komedii Talia w Tarnowie 
(1998), nagrodę Ministra Kultury (2002), nagrodę Ministra 
Spraw Zagranicznych (2002), nagrodę publiczności na 
festiwalu „Kontrapunkt" w Szczecinie (2002), nagrodę za 
reżyserię spektaklu „Martwa królewna" Nikołaja Kolady oraz 
„Rodzina Wampira" Wasilija Sigariewa na Festiwalu 
Prapremier w Bydgoszczy (2002), nagrodę publiczności i na
grodę jury na Festiwalu „Interpretacje" w Katowicach (2003) 
za spektakl „Martwa Królewna" Nikołaja Kolady, nagrodę za 
reżyserię na III Festiwalu Dramaturgii Współczesnej w Za
brzu (2003), Paszport „Polityki" 2004 w dziedzinie teatru, 
HonorowąNagrodę Miasta Gliwice „Inspiracje" (2011). 

W lutym 2008 roku Pawłowi Szkotakowi przyznano 
nagrodę dla najlepszego reżysera za spektakl: „Makbet: Kim 
jest ten człowiek we krwi" na XXVI Międzynarodowym 
Festiwalu FADJRw Teheranie(6-15II 2008). 

Przedstawienia w jego reżyserii zostały pokazane na fe
stiwalach teatralnych w Bogocie, Bombaju, Buenos Aires, Chi
cago, Delhi, Filadelfii , Kairze, Meksyku, Moskwie, Minneapolis, 
Nowym Jorku, Perth (Australia), Phoenix, St. Petersburgu, 
Seulu, Singapurze, Teheranie i w większości krajów Europy. 

Paweł Szkotak od 1996 roku jest dyrektorem Między
narodowego Festiwalu Teatralnego „Maski" w Poznaniu. Od 
2007 roku jest dyrektorem festiwalu Europejskie Spotkania 
Teatralne „Bliscy Nieznajomi", organizowanego przez Teatr 
Polski w Poznaniu. Jest również inicjatorem i jurorem konkursu 
dramaturgicznego „Metafory Rzeczywistości" (w 2011 roku 
odbyła się IV edycja konkursu). 

W 2011 spektakl „Planeta Lem" wyprodukowany przez 
Teatr Biuro Podróży i Instytut A. Mickiewicza prezentowany 
był w ramach programu kulturalnego „I, CUL TURE" Polskiej 
Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 2011. Przedstawienie 
zostało pokazne w Bruksel i, Paryżu, Londynie, Berlinie, Madry
cie, Moskwie, Kijowie, Mińsku we współpracy z Instytutami 
Polskimi i Ambasadami Polskimi oraz partnerami lokalnymi. 

Musical w jego reżyserii „Człowiek z La Manchy" jest 
jego pierwszą inscenizacją na scenie Teatru Muzycznego 
w Poznaniu. 
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Jest znanym dyrygen
tem, kompozytorem, aranże

rem, a także puzonistą i piani 
stq, 30 lat temu założył orkie
strę ALEX BAND, która z powo
dzeniem koncertuje do dzisiaj. 

W 1976 roku ukończył 
Państwową Wyższą Szkołę Mu
zyczną w Poznaniu, na wydziale 
instrumentalnym, w klasie Je
rzego Czajki. 

W latach 70-tych arty
sta grał w orkiestrach muzyki 
rozrywkowej, m.in. w orkiestrze 
J . Mi liana, z którą koncertował 
w kraju i za granicą akompa
niując U. Sipińskiej czy A. Dąb
rowskiemu. Grał również w zes
pole K. Sadowskiego, który jeź
dził po kraju z koncertami wraz 
ze Z. Sośnickq, Kolejnym przy

stankiem w pracy zawodowej była Poznańska Estrada, gdzie 
A. Maliszewski objął stanowisko konsultanta, a później kiero
wnika muzycznego. Jego głównym zadaniem było dbanie o po
ziom artystyczny imprez organizowanych przez Estradę Poz
nańską jak i koordynacja pracy nad Studiem Sztuki Estra
dowej , w której młodzi adepci zdobywali wiedzę z zakresu emi
sji głosu, solfeżu , harmonii i wizerunku scenicznego, m.in. roz
poczynający swoją karierę : M. Ostrowska, W. Kwietniewska 
i G. Stróżniak . W 1979 r . był pomysłodawcą i założycielem 
orkiestry ALEX BAND. W tym samym roku otrzymał nagrodę 
pisma „Non-Stop" za całokształt działalnośc i artystycznej. 

Prowadzona przez niego orkiestra zdobywała laury 
w kategorii big-bandu, jako najlepsza polska orkie
stra, w latach 1983 i 1985 w ankietach wydawnictwa 
„Jazz Forum". 

Don Kichote -

-Jacek Ryś 

Jego oryginalne kompozycje i aranżacje nagradzane 
były na wielu festiwalach krajowych i zagranicznych. W 1975 r. 
~ompozycja „Nigdy w piątek" została zakwalifikowana do f i nału 
Swiatowego Festiwalu Piosenki Yamaha w Tokio. W 1978 r . za 
piosenkę „Pogr~ona we śn ie Natalia" w wykonaniu K. Krawczy
ka otrzymał I nagrodę na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, 
a za „Blue Box" wykonaną przez K. Giżowską - Grand Prix Mię
dzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie w 1984 r ., będąc 
wiele lat jego kier. muz. (1984-1988 i 1995-1998). W 1986 r . 
otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki im. S. Wyspiań
skiego za całokształt pracy w dziedzinie muzyki rozrywkowej. 

Nagrał ponad 200 utworów i piosenek dla Polskiego 
Radia i Telewizji Polskiej , stając się wielkimi przebojami. Po
nadto nagrał również 10 płyt, m.in.: z największymi polskimi 
i zagranicznymi gwiazdami , którym akompaniowała orkiestra 
ALEX BAND pod jego dyrekcjq, Ostatnio wydał płytę CD 
pt. „Piosenki Aleksandra Mal iszewskiego", na której znajdują 
się jego utwory w wykonaniu K. Krawczyka, H. Banaszak, M. Ro
dowicz, Z. Wodeckiego Z. Sośnickiej, E. Geppert, H. Frącko
wiak, Eleni , H. Benedyk, D. Błażejczyk, K. Giżowskiej , W. Sko
wrońskiego , G. Łobaszewskiej i P. Schultza. Jego firma Alex 
Music Production wydała także dwie płyty CD z muzyką instru
mentalną Aleksandra Maliszewski ego. 

W roku 1993 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu objął 
kierownictwo muzyczne nad przygotowaniem musicalu Johna 
Kandera .Zorba". Współpraca z teatrem jest kontynuowana, 
czego dowodem jest jego kunszt muzyczny w najnowszej pro
dukcji Teatru Muzycznego, której podjął się, przygotowując 
muzycznie orkiestrę, będąc zarazem 
kierownikiem muzycznym 
hollywoodzkiego musicalu 
Mitcha Leigha ~-~ 

„Człowiek z La 
Manchy" . 

Żona oberżysty -
- Lucyna Winkel 

Naczelnik, Oberżysta -
- Wojciech Deneka 



Choreograf musicalu 
„Człowiek z La Manchy" za
debiutował teatralnie i mu
zycznie, jak wielu dziś zna
nych artystów, w popularnym 
w latach dziewięćdziesią
tych musicalu „Metro". De
biutujący wówczas artyści 
w premierowej obsadzie 
Janus za Józefowicza i J anu
s za Stokłosy stanowią obec
nie trzon polskiej rozrywki. 

Udział w musicalu „Me
tro" spowodował, że ze Stu
diem Buffo zwiQJał się na 
dłużej, wielokrotnie obsa
dzany był w różnych sztu
kach i angażował się w proje
kty artystyczne. Jest zało
życielem zespołu tańca no
woczesnego „Amos" i twórcą 

choreografii do spektakli w technice modern: „Wyjścia", 
„Kolejności uczuć" . „J aka Ja". które zostały wystawione w war
szawskich teatrach: Rozmaitości, Nowym, Małym i Na Woli. 
A w Teatrze Polskim w technice tańca jazzowego przygotował 
przedstawienie „Na krawędzi wieku". Jego doświadczenie i za
angażowanie zaowocowało współpracą z teatrami muzycznymi 
w Warszawie i Gliwicach. W Teatrze Roma przygotował 
choreografię do musicali: „Grease", „Koty" i „Akademia Pana 
Kleksa" w reż. W. Kępczyńskiego oraz w Teatrze Narodowym 
do spektakli „Błądzenie" według W. Gombrowicza w reż . J . Ja
rockiego i „Happy end" według B. Brechta w reż. T. Bradec
kiego. W gliwickim Teatrze Muzycznym przygotował choreo
grafię do musicalu ,,42nd Street" w reż. M. Sart owa, za którą 
został nagrodzony „Złotą Mask<l', opery „Carmen" G. Bizeta 
w reż. P. Szkotaka, dramatu muzycznego „Anna Karenina" 
według Tołstoja w reż. J. Opalskiego. W Operze Krakowskiej 
podziwialiśmy jego układy w operetce „Loteria na mężów" do 
muzyki K. Szymanowskiego w reż. J. Opalskiego, a w Teatrze 
Polskim w Poznaniu do spektaklu „Szarańcza" B. Srbljanowicia 
w reż . P. Szkotaka. Miał również swój udział w komedii muzy
cznej „Oto idzie panna młoda" w reż. G. Chrapkiewicza w war
szawskim Teatrze Komedia, w musicalu „Oliver" L. Barta 
w reż. M. Piekorz w Teatrze Rozrywki w Chorzowie i w spek
taklu „Jesienin" wg J. Głowackiego w reż. J . Opalskiego 
w Teatrze Ateneum w Warszawie. 

Jest także reżyserem i choreografem wielu widowisk 
parateatralnych, telewizyjnych (m.in. festiwal piosenki w So
pocie i Opolu, Sylwester w TVP 1 i TVP 2, „Jaka to melodia") 
oraz komercyjnych, mistrzem Polski i zdobywcą IV miejsca na 
mistrzostwach świata w tańcu boogie woogie. 

Widzowie Teatru Muzycznego w Poznaniu obecnie mają 
możliwość podziwiać jego umiejętności choreograficzne w mu
sicalu „My Fair Lady" w reż. D. Kustosika i „Człowiek z La Man
chy" w reż . P. Szkotaka. 

Absolwentka malar
stwa na Akademii Sztuk 
Pięknych w Poznaniu. 

Scenograf teatralny, 
projektantka kostiumów. 

Po ukończeniu studiów 
nawiQJała współpracę z Tea
trem Biuro Podróży w Poz
naniu realizując projekty do: 
„Selenauci" (1999), „Mil
lennium Mysteries" (2000) 
Coventry, „Rękopis Alfonsa 
van Wordena" (2001), „Zać
mienie" (2003). „Świnopolis" 
(2003), „Makbet: Kim jest 
ten człowiek we krwi" (2005) 
Cork i Edynburg, „H of D" 
(2007) Londyn. 

Wspólnie z reż . Pawłem 
Szkotakiem pracowała nad 
przedstawieniami w Teatrze 
Współczesnym we Wrocławiu: „Pod drzwiami" (1999), „Sonata 
Belzebuba" (2002); w Teatrze Polskim w Poznaniu: „Martwa 
Królewna" (2002), „Zwyczajne Szaleństwa" (2005), a także 
„Odwiedziny" w reż. J . Fossa (2006), „Szarańcza" w reż. 
B. Srbljanovicia (2008), „Józef i Maria" w reż. P. Turriniego 
(2011); w Teatrze Polskim w Bydgoszczy: „Rodzina Wampira" 
w reż. W. Sigariewa (2002), „Lament" w reż. K. Bizio (2004). 

Projektowała także scenografię i kostiumy do spektakli 
w reż. Pawła Kamzy: „Opowieści argentyńskie" wg W. Gombro
wicza (2004), „Proszę się rozejść" (2006), „„.2008" wg „Wy
zwolenia" S. Wyspiańskiego (2008), „Fotografie" wg J. Ander
mana (2009). „Łzy Ronaldo" (2011). 

Z reż. Januszem Ryl-Krystianowskim pracowała przy 
realizacji „Dzikich łabędzi" H. Ch. Andersena (2000) i „Ślima
czka i Zmorki" A. Bocian (2003) w Teatrze Animacji w Pozna
niu, w którym zetknęła się ze światem teatru lalki i sztuki dla 
młodego widza. Pracowała też przy operach: „Carmen" Bizeta 
w reż . P. Szkotaka w Gliwickim Teatrze Muzycznym (2006) 
i „Stiffelio" J. Verdiego w Teatrze Wielkim w Poznaniu (2007). 

Podróżując ze spektaklami. uczestniczyła w wielu festi
walach teatralnych w Polsce i za granicą (Wielka Brytania, 
Irlandia, Niemcy, Francja, Dania, Korea, Tajwan, Iran, Izrael). 

Wyróżniona została przez Romana Pawłowskiego w ple
biscycie „Najlepsi w sezonie 1999/2000" przez czasopismo 
„TEATR" za spektakl „Pod drzwiami". Została także nomino
wana przez The Theatrical Management Association do bry
tyjskiej nagrody Barclays Theatre Awards w roku 2000 za 
scenografię do „Millenium Mysteries". Artystka jest laureatką 
przyznawanego corocznie przez Of i cynę Wydawniczą „Głos 
Wielkopolski" Medalu Młodej Sztuki (2005). 

Dla Teatru Muzycznego w Poznaniu po raz pierwszy 
stworzyła projekt scenografii i kostiumów do musicalu 
„Człowiek z La Manchy". 



ARTYŚCI TEATRU MUZYCZNEGO W POZNANIU 

SOLISTKI SOLIŚCI 
Anna Bajerska-Witczak Łukasz Brzeziński 
Anna Budzyńska Włodzimierz Kalemba 
Karolina Garlińska-Ferenc Mirosław Kin 
Joanna Horodko Maciej Ogórkiewicz 
Anna Lasota Wiesław Paprzycki 
Marzena Małkowi cz Jarosław Patycki 
Izabella Tarasiuk-Andrzejewska Arnold Pujsza 
Anita Urban Jacek Ryś 
Agnieszka Wawrzyniak Seweryn Wieczorek 
Lucyna Winkel 

Wioleta Butler 
Sylwia Kupczyk-Targosz 
Marlena Łaszewicz 
Małgorzata Napieralska 
Sylwia Pikosz 

CHÓR 

Magdalena Szcześniewska 
Danuta Teichert 

BALET 
soliści 

Przemysław Kosmowski 
Adrian Koszkało 
Adam Silecki 
inspektor chóru 
Seweryn Wieczorek 

współpraca 
Ózglir Fenercioglu 
Grzegorz Koralewski 

Marta Murmyło , Kinga Połącarz, Iryna Prakharenka, 
Leszek Cegiełkowski, Łukasz Kaczmarek, Tomasz Manowski , 

Dariusz Nowik 
koryfeje 

Jakub Grzelak, Paweł Gajda, Radosław Lak, Jarosław Horbacz 

Paulina Kramarczyk 
Agnieszka Owczarzak 

Anna Sobczak 
Olga Waśkowiak 

inspektor baletu 
Dariusz Nowik 

współpraca 

Magdalena 
Kaufmann, 
Ewa Kusz, 
Maciej Szubert 

zespół 
Sandra Napierała 

--. Joanna Przybylska 
Michalina Sziwa 
Bartosz Antkowiak 

ORKIESTRA 

skrzypce Tomasz Dolezich - koncertmistrz 
Urszula Nagrodzka 
Piotr Matusewicz 
Zbigniew Rybak 
Roma Paprzycka 
Dominika Bukowska 
Małgorzata Gonera-Łakomy 
Wiesława Piątek 
Wiesław Ziółkowski 

altówka Marcin Miecznikowski 
Ewa Krawiec-Panas 

wiolonczela Marcin Baranowski 
Roman Szymczyk 
Halina Ostojska-Rubczak 

kontrabas Leszek Szaniawski 
Andrzej Iwanowski 

harfa Natalia Różańska 

flet Edyta Brzezińska-Kapłon 
Sebastian Łukaszewski 

obój Bożena Piotrowska 
Barbara Handszu 

klarnet Arkadiusz Kowalski 
Jerzy Gronowski 

fagot Sławomir Piechota 
Błażej Pasternak 

trqbka Andrzej Kulka 
Krzysztof Sala 

waltornia Paweł Szafran 
Jarosław Perz 

puzon Marek Banaszak 
Piotr Rausz 

perkusja Maria Anders 
Piotr Trojanowski 

inst. 
klawiszowe Andrzej Matusz 

inspektor 
orkiestry Paweł Szafran 

Lekarz - Arnold Pujsza 



TEATR MUZ.YCZNY 
W POZNANIU 

UL. NIEZŁOMNYCH le, 61-894 POZNAŃ 
tel. 61 852 17 86 

www.teatr-muzyczny.poznan.pl 

DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY 
DANIEL KUSTOSIK 

Z-CA DYREKTORA 
JOLANTA MICHALAK 

Główna księgowa 
Jolanta Czechowska 

Kierownik sekretariatu 
Sekretariat 

Elżbieta Chodorowska 
Jolanta Kin 

tel./faks 61 852 32 67 
e-mail : sekretariat@teatr-muzyczny.poznan.pl 

Dyrygenci : 

Asystent ds. artystycznych 
Kierownik baletu 
Kierownik chóru 

Korepetytor solistów 

Korepetytor baletu 
Pedagog ruchu scenicznego 
Koordynator pracy artyst. 

Inspicjent 

Przemysław Neumann 
Michał Łaszewicz 
Arnold Pujsza 
Grzegorz Kawalec 
Michał Łaszewicz 
Andrzej Matusz 
Katarzyna Kędzierska (współpraca) 
Grzegorz Koralewski 
Ewa Kusz 
Magdalena Ka uf mann 
Magdalena Kaufmann 

Biuro obsługi widza: Beata Banaszak 
Grażyna Lehwark 
Magdalena Zofia Drangowska 

Kasa biletowa, tel. 61 852 29 27 lub 61 852 37 26 
e-mail: bow@teatr-muzyczny.poznan.pl 

Kierownik marketingu Bartosz Kuczyk 
e-mai I: marketi ng-promocja@teatr-muzyczny.poznan.pl 

Marketing Rafał Beszterda 

Koordynator ds. technicznych 
Kier. pracow. charakteryzator. 

Główny elektryk 
Akustyk 

Pracownia malarsko-butaforska 
Brygadzista sceny 
Kierownik widowni 

Rekwizytornia 

Maria Sieracka 
Barbara Andrys 
Bogusław Michalak 
Robert Rekiel 
Stanisław Bigos 
Tomasz Wyrzykiewicz 
Marlena Łaszewicz 
Gabriela Wojciechowska 

TEATR MUZYCZNY 
zaprasza na: 

Operetkę k,fasyczną: 
Kraina uśmiechu 

Księżniczka czardasza 
Wesoła wdówka 

Zemsta nietoperza 
Baron cygański 
Wiedeńska krew 
Cygańska miłość 

:Musicafe: 
Phantom 

Skrzypek na dachu 
My Fair Lady 

Wesele Figlary, czyli obraz i podobieństwo 
Człowiek z La Manchy 

Spef<.Jak,[e cf{a dz ieci: 
Pippi 

Ania z Zielonego Wzgórza 
Pchła Szachrajka 

Dziewczynka z zapałkami 
Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków - balet 

Kot w butach - balet 
Sceny z życia smoków 

Królowa Śniegu 

Scenę <Prezentacje: 
Nie teraz, kochanie 
Okno na parlament 

Mayday 

Kasa Teatru czynna: 
poniedziałek: g. 09.00-14.00 

wtorek-pią,tek : g. 09.00-19.00 
sobota: g. 15.00-18.00 

niedziela: 2 godz. przed spektaklem 
tel. 61 852 29 27 lub 61 852 37 26 

e-mail : bow@teatr-muzyczny.poznan.pl 

Wypożyczalnia kostiumów dla dorosłych 
czynna w poniedziałek , środę i pią,tek w godz. 14.00-16.00 

ul. Ratajczaka 5/7, Poznań, tel. 61 852 26 69 
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