
RBAŃSKI 





W stronę raju 

Agend 

.Jest śmy siódmy dzień na morzu dzieci 
umarło już sześcioro i jedna kobieta. urodziło 
się czworo. Po przybyciu do Rio de Janeiro 
będą zapewne wesela, bo zalotów iest duzo. 

- Czy panna już womitowała? - zapytuje 
konkurent pani swego serca. a ona odpowiada 
głosem melancholijnym 

- Jeszcze nie, ale mi się zbiera." 
Przyczyną nudności miała być w tym przy

padku choroba morska, a nie na przykład 

ciąża .. 
Ten obrazek z zycia udających się do Brazy

lii polskich chłopow zanotował Adolf Dygasiń
ski na pokładzie parowca .Munchen· płynącego 
z Bremy. Znany p· sarz naturalista wybrał się 

w 1891 roku w podróż szlakiem polskich emi
grantów jako korespondent „Kuriera Warszaw
skiego". Dygasiński był jednym z kilku polskich 
wysłanników, którzy postanowili osobiście zb -
dać los wychodżców i jednym z wielu uczest
ników gorących sporów ówczesnych na temat 
masowej emigracji ekonom·cznej chłopstwa. 
Sporów prowadzonych w środowiskach pol
skich wszystkich trzech zaborów. Masowy ruch 
emigracyjny był bowiem wówczas poważnym 
problemem zarówno pod berłem Habsburgów. 
jak Romanowów czy Hochenzollernów 

Jednyrn z głośrnejszych dzwonków alar
mowych wzywających do rozpoczęcia debaty 
stał się proces przed sądem w Wadowicach 
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na przełomie 1889/90 roku. Badano wów
czas sprawę agencji emigracyjnej Klausnera 
i Herza działającej w Oświęcimiu . Szczegó 
towo relaqonowany przez prasę galicyjską 

(np „Gazeta Lwowska" nr. 264. 267 z 1899, 40 
z 1890 roku, .Głos Narodu" . . Czas"), był staran
nie sledzony przez gazety polskie zaboru rosyj
skiego i pruskiego (np .Gazeta Torunska" nr 
5, a w nr. 27 i 47 z 1890 cytuje obszerne frag
menty mowy prokuratorskiej przeciwko zamie 
szanemu w sprawę staroście z Białej. Fódri
chowi) Po latach proces ten stanie się dla 
austriackiego pisarza Martina Pollacka osią 

książki „Cesarz Ameryki. Wielka ucieczka z Gali
cji" (wydanie polskie w 2011 nakładem Wydaw
nictwa Czarne). która z kolei zainspiruje dra
matopisarza Roberta Urb nskiego i reżysera 
Jacka Głomba. Sceny oszukiwania emigrantow. 
łącznie z budzikiem pełniącym rolę .telegrafu" 
oparte są na au tentycznym procederze. 

W 1911 roku Leopold Caro (pionier nowo
czesne) opieki państwa polskiego nad emigra
cją) w broszurze „Wychodźtwo polskle" pisał 
„ rzekupili starostę. straż skarbową. urzędni

ków kole1owych, kondu torów. zandarmerię, 
urzędników cłowych. jednym słowem wszyst
kich. w tym celu. by bezkarnie móc łupić emi
grantów W zystkkh kierowywano do agencji 
oświęc1msk1e1 . a tam za bilety okrętowe brano 
od każdego większe ceny. rnż się należało. 

Obowiązani do służby wojskowej płacth czę
sto podwójnie za kartę; sprzedawano też nie
jednokrotnie bezwartościowe karty reklamowe 
nie umiejącym czytać , jako bilety okrętowe ; 

oszukiwano wychodźców przy zmianie pienię

dzy na marki pruskie itd ; jeżeli się kto opierał. 

zamykano go do chlewu albo policzkowano, 
a gdy ktoś rnlmo to absolutnie płacić nie chciał. 
usluzna zandanneria odsyłała go na powrót do 
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ws i rodzmnej . Ciekawe figle urządzał .dyrek
tor" Abraham Izaak Landerer Aby wyciągnąć 

chłopu 4 do do 5 reńskich z kieszeni. nakręcał 
budzik. twierdząc, że to telefon o Hamburga 
i w ten sposób zapytywał, czy jest mie1sce na 
ol<ręc · e . W parę chw il później budzik dzwonił 
i odpowiedź nadchodziła. że jest jeszcze miej
sca tyle a tyle. Potem znowu budzik nakręcano 
niby to dla zapy ania cesarza amerykańskiego, 



czy chce przyjąć nowych poddanych i za to 
znowu była znaczna opłata. Kiedy przebrany 
za doktora 1eden z oszustów rne chciał asen
terować [asenterunek = pobór. przyp. red. J po 
gruntownym zbadaniu wychodzcy, spólnicy 
po cichu szeptali chłopu, aby coś Jekarzowt" 
wcisnął w łapę. Wreszcie sukmanę trzeba było 
zostawić w domu. bo do Ameryki nikogo, jak 
twierdzono. nie wpuszcza się w przebraniu 
chłopskim Na tym znowu zarabiał. także do 
spółki należący, niejaki Lewenberg, który miał 
skład gotowych ubran. (...} Jeszcze w 1903 
roku pewien Amerykanin, Mr Brown twier
dził w urzędowej relacji, że w Galiqi i na Węg
rzech, a także w Królestwie Polskim szynkarze, 
pisarze gminni, wójtowie, a nawet nauczyciele 
trudnią się namawianiem do wychodżstwa 
i sprzedają bilety okrętowe . Aby ludzi namó
wić do wyjazdu, opowiadali agenci Rusinom 
we Wschodnie) Galicji. że Brazylia iest pro
winqą austriacką w ktoreJ panuje Arcyksiążę 
Rudolf, rnezyjący JUŻ wówczas następca tronu. 
(. . Poseł Wielowiejski opowiadał w r. 1896 
w parlamencie. iż wierzono nawet agentom. 
opowiadaj ącym, ze w Brazylii rosną drzewa 
mleczne, które wystarczy naciąc , aby z nich 
święte mleko wytryskało . a posługi domowe 
spełniają małpy, którym nic za to oczywiście 

płacić nie potrzeba" (s. 6-8, pisownia cytatów 
zmodernizowana) . 

Podobne chwyty „marketingowe' stoso
wano równiez w zaborze rosyjskim. Wydawana 
w Warszawie przez Aleksandra Świętochow
skiego „Prawda·· relacjonowała w numerze 44 
z 1890 r 

„W granicach naszego kraju rozpoczęli 

naprzód agitacJę Niemcy, następrne zaciągnęły 
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deutscher L\o'jd 
I nut \ r. \ 

Ulotki przedsiębiorstw zeglugowych wykorzystywane do 
reklamy emigracji do Ameryki 

się do nie] rozmaite Jednostki moralnie poka
lane. wreszcie prowadzą Ją beZW!ednie odu
rzeni i usidlani chłopi T k np. w Mławie pierw 
szą pobudkę do emigracji dał nauczyciel miej
scowej szkoły ewangelickiej Gustaw Schrei
ber Najczynniej w namawianiu i przeprowa
dzaniu wychodźców przez granicę współdzia
łają kontrabandziści, dla których jest to nowa 
odmiana rzemiosła. «Dla podniecenia wyob
razrn włoscian w miejscowościach pogranicz
nych agenci emigracyjni - jak donosi kore 
spondent „Kuriera Warszawskiego" z Płocka -
przybierają charakter wędrownych właścicieli 

panoram St reoskopy takie, przedstawiające 

rajskie widoki i właściwości Brazylii. naibardziej 
czynne są na odpustach. targach i nawet nabo
żenstwach niedzielnych. gdzie za opłatą 1 kop. 
każdy .cudom brazylijskim" napatrzeć się moze 
do woli I .» 

O innym srodku kuszącym zawiadamia 
„Kurier Codzienny": 



Szyfkart - czyli karta okrętowa 

«Do jakiej czelności dochodzi agitacja -
powiada on - dowodem książeczki druko
wane w potwornym polskim języku, zawiera
jące wizerunki litografowane z podpisami .kró
lowe] an91elskiej," „papieza opiekuna Brazylii," 
księzy różnych, widoki kościołów, wiosek itp , 
a w końcu portrety chłopów polskich w chwili 
przybycia do Brazylii i po dwóch miesiącach 

pobytu. Ci ostatni ubrani są w eleganckie szaty, 
w cylindry, z workami złota ... »·. 

Realizm magiczny po polsku 

Skuteczność agitatorów i oszustów, posłu

gujących się w reklamie autorytetami papieża, 
cesarza, królowe] angielskiej, niezyj ącego arcy
księcia czy legendami o cudach przyrody „bra
zyliańskief, wzmacniało używanie nowoczes
nych środków technicznych. Barwne ulotki czy 
ówczesn atrakcja multimedialna: .stereoskop" 
- urządzenie wyświetlaj ące trójwymiarowe 
przeźrocza - musiały wywierać silne wrazen ie 
na ludności wiejskiej. Tym bardziej, ze poziom 
analfabetyzmu, szczególnie w zaborze austria
ckim i rosyjskim, był wówczas olbrzymi. Oce -

ia się , że w Królestwie Polskim w 1860 roku 

8 

analfabeci stanowih 90,7% ogółu ludności, 

w 1897 - 69,5%. Analogiczne dane dla Galicji 
wynosiły w 1880 r. 77%, a w 1890 roku - 67% 
wszystkich mieszkańców 

Nic więc dziwnego, że do typowych nale
żały opowieści w rodzaju zanotowanej w arty
kule pod znamiennym tytułem .Plaga" przez 
warszawskie pismo tygodniowe dla miesz
czan, mniejszych posiadaczy rolnych wło

ścian .Zorza" (1890 nr 39). .Ze wsi Białobrzegi 

w piotrkowsk1em wybrał stę pewien chłopek 
z zoną i dwojgiem drobnych dziatek do Brazylii. 
Pytają go więc inni, dlaczego tam jedzie, a on 
na to «ha, bo tam we dworach duże są zarobki l 
A zresztą ta Ameryka to jest jeno o pięc mil od 
Ojca św„ a o 15 mil od Grobu Chrystusa Pana, 
a i do nieba pono ma być stamtąd bliżej I»" 

Zwróćmy Jednak uwagę, że ów prosty włoś
cianin na pierwszym miejscu wymienił zarobk1t 

Przywoływany wyżej autor „Prawdy" Świę
tochowskiego przytomnie zaznaczał, że 

.dla zrozumienia, zbadania i - jezeli można 
- usunięcia zjawiska, nie należy go osłaniać 

złudnymi pozorami, ale rozebrać Je z nich i zaj
rzeć w rdzeń rzeczy Wtedy zobaczymy nie 
wątpltwie. że gruntem, na którym przyjęła 

się siejba niecnych agentów. był niedostatek 
i chęć zmiany warunków pracy wraz z nadzieją 
osiągnięc ia szczęścia . " To opinia z zaboru 
rosyjskiego 

Określenie „nędza gahcyJska", dziś mające 

charakter obiegowy, dobrze znane było już 

wtedy - pojawiło się na przykład w tytule 
książki Stanisława Szczepanowskiego „ Nędza 

Galicji w cyfrach" (1888) 
A naiwcześniej em1graq a tego rodzaju roz

poczęła się na ziemiach zaboru pruskiego ... 

Współcześni badacze widzą 

Jej zródta zarówno w czynnikach 
globalnych (skutki rewolucji prze
mysłowej , przeludnienie wsi, roz
WÓJ środków transportu mor
skiego 1 kolei, sprzyjająca poli
tyka imigracyjna USA i Brazylu). Jak 
i lokalnych (rozdrobnienie włas 

ności chłopskiej, klęsk i nieuro
dzaju) . „Ludności bezrolnej i mało

rolne]. szacowanej w końcu XIX 
wieku na około dwte trzecie zabo
rów austriackiego i pruskiego oraz 
jedną trzecią zaboru rosyjskiego, 
nie był w stanie wchłonąć roz
wijający się przemysł" - notuje 
zwięźle Jerzy Mazurek w wydanej 
w 2006 r. książce .Kra] a emigraqa. 
Ruch ludowy wobec wychodź

stwa chłopskiego do krajów Ame
ryki lacinskiej (do 1939 roku) . 

Uzasadnienia dla porzuce
nia ziemi rodzinnej i wyjazdu za 
ocean miały więc może charakter 
baśniowy. niemniej Jednak decy
dował realizm pustego brzucha. 

Pan Balcer i listy 

Pojęcie „gorączki brazyli1sk1ej" 
obejmuje kilka zjawisk W wąskim 
sensie dotyczy kulminacji emigra
cji chłopskiej z zaboru rosyjskiego 
(1890-91 oraz 1911-13) i Gahcji 
(1895-1897) W znaczeniu szerokim 
obejmuje wyjazdy z ziem polskich 
wszystkich zaborów do Brazylii 
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w drugiej pol. XIX i początkach 
XX w Jako zjaWlsko masowe, 
bogate w elementy sensacyine. 
gorączka brazylijska świetnie się 
nadawała do publicystycznych 
sporów i polemik tego szczegól
nego czasu. kiedy kształtowały 

się tozsamosci nowoczesnych 
stronnictw politycznych w Pol
sce Na ogół budziła obawy 
jedni widzieli w niej zagroże 

nie dla gospodarki (wzrost kosz
tów pracy). inni - osłabienie 

.żywiołu polskiego" w konfron
taqi z zaborcami. Byli jednak też 
tacy, którzy dostrzegali szansę 

na. stworzenie .Nowej Pol 
ski" na drugiej półkuli, albo coś 
w rodzaju polskiej kolonii 

Na tym tle nadspodziewa
nie rzeczowo zabrzmiał głos 

Romana Dmowskiego, który 
odwiedził Brazylię w 1900 r. 
jako korespondent „Przeglądu 

Wszechpolskiego·. Dmowski 
gasił kolonialne nadzieje, a rów
nocześnie wzywał do otocze 
nie emigran tów większą opieką 

przez srodowiska krajowe (np 
przez delegowanie do pracy 
z wychodżcami osób lepiej 
wykształconych) . 

Zupełnie inaczej podeszła 

do sprawy Maria Konopnicka. 
która przez blisko 10 lat tworzyła 
poemat. do którego inspira
qą stała się autentyczna relaq a 

wychodżcy, który wrócił do Europy. „Pan Bal
cer w Brazylii" (1911). dzieło pomyślane ambit
nie (naśladowanie .Beniowskiego"I), z dzisiej 
szej perspektywy może być interesujące juz 
tylko dla historyków literatury. Ale w tamtym 
czasie utwór odniósł spory sukces ze względu 
na treść Z jednej strony uwznioślał brazyli1ską 
emigrację w ujęciu tragicznym, z drugiej · koń
czył się patriotyczną nadzieją. Wytrwały czytel
nik Konopnick1e1 dostrzeże ślady tego utworu 
w naszym przedstawieniu - np. Opacz to 
nazwisko jednego z bohaterów .Pana Balcera" 

Wspaniałym. do dziś stanowiącym ciekawą 
lekturę pomnikiem polskie) przygody z Brazy
l ią są listy zebrane w tomie .Listy emigrantów 
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z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1890-
1891" (red. Witold Kula. Nma Assorodobraj
-Kul i Marcin Kula, wydane po raz pierwszy 
w 1973 r.). Szczodrze wykorzystane w spekta
klu pozwalają przyjrzeć się tej historii jako gale 
rii losow indywtdualnych, obejrzeć j ą w skali 
jednostki i rodziny. Kolekcja losów tak odmien
nych. choć tak podobnych. 

Może właśnie taka perspektywa - jednost
kowa, egzystenq alna - Jest najwazniejszym 
powodem. dla którego warto dziś zanurzyć się 
w tę opowieść Bo nadaje jej walor zarazem 
aktualny i uniwersalny Droga do raju na ziemi 
wiedzie przez raj utracony/ 

Janusz Legoń 



Argentyna w Mikuszowicach 
i emigracyjny skandal w Białej 

W 1889 roku w okolicach Rycerki na 
Żywiecczyźnie kilka rodzin . zachęconych per
spektywą lepszego zycia. postanowiło sprze
dać swoje stare chaty i za zgromadzone pie
niądze kupić bilety na statek Ich furmanki 
zostały zatrzymane na granicy Bystre] i Miku
szowic przez policję bielską. Okazało się Jed
nak. że zostali oszukani przez grupę Żydow 
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działających w Oswięcimiu. którzy zamiast 
biletów na statek sprzedali im kolorowe fol 
dery reklamowe z wizerunkami transatlanty
ków firmy żeglugowej HAPAG (Hamburg Ame
rikanische Packetfahrt Actien Gesel\schaft, ang. 
Hamburg Amenca Line) Górale byli zrozpa
czeni. nie mtelt bowiem JUŻ domów, do któ 
rych mogliby wrócić. Dodatkowo wstyd, że dali 

się tak łatwo oszukać t ograbić, powodował. 

że me chcieh pokazywać się w rodzinnej wsL 
Pozostali w Mikuszowicach 1 z pomocą fabry
kanta Zipsera postawih sobie niewielką chatę. 
gdzte zaczęh zycie na nowo Sąsiedzi żartowali. 

ze znaleźli w Mikuszowicach swoją Argentynę 

- 1 ta nazwa pozostała w swiadomosci miesz
kańców W konsekwenq 1 Jedna z ultc ofiqal
nie została nazwana ultcą Argentyna Tak oto 
z galicyjskiej gorączki emigracyjnej pozostała 
pamiątka w naszym mieście 

Wśród licznych pośredników, którzy czer
pali nieuczciwe zyski z wysyłama chłopów 
galicyjskich za ocean znalazło się też cesar
sko-krolewskte Staro two Powiatowe w Białej. 
Korupcja wsród gahcyj kich urzędników była 
powszechna. zatem przymykah oko i na to. 
co wyrabialt oszuści zdzierający ostatni grosz 
z ludzi nieświadomych jak załatwić wyjazd 
do Amerykt Czarę goryczy przelały zezna
nia jednego z aresztowanych w Oświęcimiu 

Żydów który zeznał. ze na hście płac ham
burskiej agencji zna1duje się także najwyż

szy rangą urzędrnk w okręgu administracyj
nym Białej. starosta FOdnch. Wybuchł kandal, 
a starostę zawieszono w obowiązkach. Mimo 
ostrych protestow trybunał jednak nie postawił 
go przed sądem Zapewne bialski urzędnik tak 
wysokiej rangi nie znalazł się na ławie oskar
żonych obok żydowskich agentów emigracyJ
nych, aby me kompromitować powagi cesar
sko-królewskiego urzędu . 

Tak było w 1889 roku. a dziś możemy 
w Archiwum Panstwowym przeglądać dzie 
siątki hstow emigrantów. którzy z okolic Białe] 

wyjechali do Ameryki w poszukiwaniu lepszego 
jutra. To niezwykłe świadectwo tamtych dm 

13 

W jednym z nich mąż skarży się na to. ze 
żona zwleka z wyjazdem · .Tyś obie winna 
sama gdyż zamiast kupować kostiumów 
mogłaś te pieniędzy mię posłać, tobyśmy JUZ 

dawno byli razem· 
Inny, nieświadomy, ze cenzura zatrzymała 

wszystkie Jego dotychczasowe hsty, martwi się . 

dlaczego zon mu me odp1suJe : .Na1droższa 

Zonol Ani nie pojmujesz zapewne Jak ię bar
dzo niecierpltwie z myślą zawsze o Tobie. Tyle 
miesięcy już upłynęło, a ja nie mam od Ciebie 
żadnej wiadomości . j uż n wet rne wiem, gdzie 
głowę noszę Czasem pomyślę, czy już tam rne 
ży1esz. czy tez może puściłaś się na drogę roz
pusty i wstydzisz s ię do mnie napisać . Jeżeli 

odbierzesz ten list. to pisz do mnie często. to 
zawsze tam któryś list dojdzie. adresuj tak. żeby 
się tylko dało cokolwiek przeczytać w l iście . tak 
samo tylko asmaruj jako bądź, bo żaden list 
porządnie napisany Anglia nie puscL Tyle na 
razie. jeżeli się trzymasz porządnie. to przyjmij 
ten uścisk serdeczny Jako od Twego na zawsze. 
Zawsze Twój Franciszek . 

Jacek Proszyk 





Robert Urbański 
Urodził się w 1976 roku Dramaturg, 

z wyksz ałcenia polonista. autor pracy dok
torskiej .Trzynastowieczne na1azdy mongol
skie w literaturze polskiego średniowiecza". 

Pracu1e w Teatrze im Heleny Modrzejewskiej 
w Legnicy. dla którego napisał sztuki .Wschody 
i zachody miasta" (2003, realizacja telewizy1na 
2005). . Szaweł" (2004). .Operaqa «DunaJ »" 
(2006), Łemko (2007) - wszystkie zrealizowane 
w reżyser ii Jacka Głomba Urbański jest także 
kierownikiem literackim legnickiego teatru 

Jacek Głomb 
Urodził się w 1964 roku w Tarnowie. W 1987 

roku ukończył Wydział Historii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Studiował w krakowsk1e1 Pań 

stwowej Wyższej Szkole Teatralnej, w 1992 
roku uzyskał tam dyplom na Wydziale Reżyse -· 

rii Dramatu. 
Początkowo prowadził działalnośc tea

tralną i parateatralną w Tarnowie. W 1994 roku 
przyjechał do Legnicy, gdzie został dyrekto
rem naczelnym i ar ystycznym Teatru Drama
tycznego. W 1999 roku teatrowi zostało nadan 
1m1ę Heleny Modrzejewskiej 

Po przyjeździe do Legnicy Głomb razem 
z zespołem teatru, w którym znaleźli się 

min. pisarz i reżyser Krzysztof Kopka i sce
nograf Małgorzata Bulanda. stali się w Polsce 

pionierami idei teatru rozumianego jako sojusz 
artystów 1 publiczności w c lu przywrócenia 
społecznej pamięci : Sztuka teatru ma przy
wracać do życia zapomniane przestrzenie -
sięgać do historii poprzez rekonstrukcję lub 
kreację egendy, a tym samym pomóc budo
wać lokalną tożsamość" Do jego najgłośniej
szych dokonan należą .Ballada o Zakaczawiu" 
(2000), .Koriolan· (1998). .Wschody i zachody 
miasta• (2003) Spektakl .Operacja «Dunaj»" 
(2006) o interwencji w CzechosłowacJ i stał się 

kanwą filmu fabularnego pod tym samym tytu
łem (autorem sztuki 1 scenariusza był Robert 
Urbansk1) Wiele przedstawień Głomba granych 
było w naturalnych przestrzeniach miasta (koś 
ciół, poniemiecka fabryka amunicji, dziedziniec 
zamku, nieczynne kino. magazyn pofabryczny. 
zrujnowana stara sala teatralna) Rok temu 
nieformalne Towarzystwo Kontrrewolucy1ne 
(Katarzyna Knychalska. Jacek Głomb, Krzysz
tof Kopka i Robert Ur ański) ogłosił .Manifest 
kontrrewolucyjny·, w którym, opowiadając 

się za tzw. Teatrem Opowieści, staje w obro
nie wspólnoty, w obronie opowiesci zapo
mnianych, w obrorne człowieka pojedynczego. 
w obronie artystycznego kunsztu . Jako wystą

pienie przeciwko modnej .scenkznej inwazj i 
sztuki skrawków i zlepków" ten program arty
styczny wywołał buTZliwe dyskusje w środowi

sku teatralnym 

Małgorzata Bulanda 
Małgorzata Bulanda jest scenografem i kos tiu -

mologiem Od 1994 roku pracuje w Legnicy, 
gdzie wprowadziła w życie ideę wystawiania 
sztuk poza budynkiem teatru. Współtworzyła 
najbardziej znane legnickie spektakle: „Jak wam 
się podoba· .• Złego·· . • Koriolana·. „Hamleta". „Por
tową opowieść", .Szawła", .Made in Poland", .Oso
bistego Jezusa··. ,Otella . • Łemka" 1 wiele innych. 
Zaprojektowała wystrój sceniczny do telewi 
zyJnych wersji przedstawień Teatru Modrze
jewskier .Ballady o Zakaczawiu· .• Wschodów 
i zachodów miasta" i .Orkiestry" Była scenogra
fem filmu .Operacja Dunaj" (2009) Współpraco

wała także m.m. z Teatrem Polonia i Teatrem Stu
dio w Warszawie 

Swoje kostiumy prezentowała także na dra
matyzowanych pokazach: .Sen Szekspira· (Mię
dzynarodowa Wystawa Scenogra · czn Prague 
Ouadriennale 2003, VIII festiwal Szekspirowski 
w Gdansku. 2004) oraz „Szmaty· (1 Międzynaro
dowy Festiwal Teatralny „Miasto". Legnica 2007). 

Bartek Straburzyński 
Muzyk rockowy. producent muzyczny (min. 

zespołu Raz Dwa Trzy i Martyny Jakubowicz). 
kompozytor. Autor muzyki do wielu przedsta
wień legnickiego teatru. Do jego najciekaw
szych prac należą muzyka do .Ballady o Zaka
czawiu" 1 zrealizowana w 2011 „Orkiestra" 

Twórca muzyki do filmów .Głośniej od 
bomb' Przemysława Wojcieszka i „Mojego mia
sta" Marka Lechkiego. 

Witold Jurewicz 
Nauczyciel tańca. choreograf. reżyser, per

former, wykładowca Akademii Muzycznej 

w Lodzi (kierunek: choreografi ). Założyc ie l, 

dyrektor artystyczny i choreograf Teatru Tańca 
Alter. W latach 1992-2008 dyrektor artystyczny 
Międzynarodowych Prezentacji Współczes 

nych form Tanecznych w ahszu Autor pro
gramu nauczania tańca współczesnego i teorii 
ruchu. Twórca techniki ruchu wykorzystującej 

punkt podparcia jako podstawę do ruchu zgod
nego z indywidualną motoryką ciała Współ

pracuje z wieloma teatrami dramatycznymi 
w całej Polsce. Prowadzi warsztaty w kraju i za 
granicą. 
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ROBERT TALARClYK 
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