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JACEK RYKAŁA 

Malarz, grafik, pisarz, reżyser, absolwent 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - Wydziału 
Grafiki w Katowicach ( 1976), dziś profesor i prorektor 
ASP w Katowicach, gdzie prowadzi pracownię mala· 
rstwa. Pierwszą wystawę miał rok po dyplomie w pre
stizowej galerii Katowice. Potem kilkadziesiąt wystaw 
Indywidualnych w Polsce, USA, Francji, Niemczech, 
Norwegii, Austrii, Włoszech, Słowacji, na Węgrzech . 

Brał udział w blisko trzystu wystawach w kilkudziesię
ciu krajach świata . Jego prace znajdują się w zbiorach 
m.in. muzeów narodowych w Krakowie, Warszawie, 
Szczecinie, Poznaniu, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w lodzi, w Sprengel Museum w Hanowerze, Stadt· 
museum w Dusseldorfie, w wielu muzeach miejskich, 
jak również w kolekC)ach prywatnych na całym świe

cie. Pisze wiersze, opowiadania. Jako dramatopisarz 
i reżyser debiutował w Teatrze ~ląskim w Katowicach 
Domem przeznaczonym do wyburzenia (2005), dwa 
lata pózniej zrealizował tam swoją Mleczarnię. któ
ra jest grana 1uz szósty sezon. Jego wszechstronną 
twórczość inspiruje rodzinny Sosnowiec i okolice, 
przeszłośc tego regionu. Waznym tematem iest prze 
m11an1e, jego znaki odnajdywane w zruinowanych 
kamienicach, zaniedbanych podwórkach i ogrodach, 
tworzywem są np. stare fotografie, wizytówki i inne 
materialne fakty ludzkiego zycia. 

, 1 keja najnowszego dramatu Jacka Rykały 
A obejmuje trzy doby. Dzieje się w Sosno

- wcu, w starej kamienicy, która wydaje się 
opuszczona, ale żyje swym ukrytym życiem pa
mięci o mieszkańcach. Jest jak pudło rezonanso
we, w którym pobrzmiewają odgłosy ludzkiego 
życia z różnych lat, dźwięki miasta, melodie, 
gra radio. Bohaterowie pojawiają się we wspól
nej przestrzeni - korytarzu. Swoistym refrenem 
ich historii jest komunikat radiowy o wampi
rze, który zastrasza miasto, napada na kobiety. 
Autor i reżyser w jednej osobie, artysta malarz 
i profesor katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, 
mówi, że jest to sztuka o czasie, o prawdzie, 
ale i o wampirze z Zagłębia. 

M.Z. 



li FRESK KAMIENICY 

MARYLA ZIELIŃSKA: Jak to się dzieje, 
że malarz z wieloletnim dorobkiem, 
osoba także pisząca, odkrywa w so
bie ,potrzebę reżyserowania? 

JACEK RYKAŁA: Będąc na studiach, 
na ostatnim roku Akademii Sztuk 
Pięknych, chciałem iść na reżyserię. 

Ale szybko zaczęła się kręcić moja tak 
zwana kariera plastyczna - nagrody, 
propozycje wystaw w prestiżowych 

galeriach - bardzo ostro pracowa
łem jako malarz. Zawsze pisałem, nie 
wydawałem, czasami pokazywałem 

teksty przy okazji wywiadów, czy 
kręcenia filmu o mnie. Wszystko 
nagle wróciło, jakby mi Opatrzność 
zrobiła prezent, w 200S roku, gdy 
dyrektorem teatru w Katowicach 
został Henryk Baranowski. Poproszo
no mnie, żebym przy okazji jubile
uszu Kazimierza Kutza zrobił wystawę 
swoich prac w foyer Teatru Śląskiego. 
Baranowski, który nie znał moich ob
razów, gdy je zobaczył, powtórzył 

coś, z czym się wielokrotnie spotyka
łem, prezentując prace w galeriach 
przy teatrach - jak choćby w Studio 
w Warszawie - aktorzy, reżyserzy 

mówili: ty coś musisz zrobić w teatrze, 
absolutnie. 

Jako scenograf czy jako reżyser? 

Pewnie myśleli, że jako scenograf, 
natomiast mnie robienie dekoracji 
nigdy specjalnie nie interesowało. 

Baranowski myślał o czymś w rodzaju 
performance, natomiast ja potrakto
wałem tę propozycję poważnie. Poje
chałem ze studentami na plener i napi
sałem pierwszą w swoim życiu sztukę 
- Dom przeznaczony do wyburzenia. 

Praca w teatrze była dla mnie ogrom
nym wyzwaniem - ośmiu aktorów 
i debiutant. Sztuka odniosła sukces, 
ku mojemu zdziwieniu, była zaproszo
na na Festiwal Prapremier w Bydgosz
czy. No i tak się zaczęło, wciągnęło 

mnie bardzo. Potem była Mleczarnia, 
którą gramy w Śląskim szósty sezon 
przy nadkompletach, co jest dla mnie 
zupełnie niezwykłą przygodą. 

W Polsce mamy długą wspaniałą 
tradycję teatru robionego przez 
plastyków. Czy to dla Pana jest 
inspiracja? 

Moi ulubieni reżyserzy to Włosi i to 
od filmu - na czele z Federico Fellinim. 
Kino mocno osadzone społecznie, 

sposób zobaczenia poszczególne
go człowieka i wielu ludzi, co tworzy 
freski wypełnione tragikomedią życia. 
To również jest mi bliskie u Czechów 
- spojrzenie śmieszne i straszne. 
Zawsze byłem czuły na to, co usły

szałem, zapisywałem dialogi, surre
alne sytuacje. To we mnie wsiąkało. 
Od wielu lat piszę dziwną książkę, 

którą być może kiedyś wydam, gdzie 
są różne pod względem formalnym 
kawałki literackie. To jest bliskie 
mojemu malarstwu. Bardzo ważne 

w nim miejsce zajmują: dom, prze
szłość i terażniejszość, które miesza
ją się ze sobą, pojmowanie czasu 
w miarę upływu lat. Czas liniowy, 
który nas do końca życia obowią

zuje jest rodzajem fikcji, czymś na 
co się zgadzamy, ale ta konstrukcja 
dla każdego z nas jest inna, sami 
ją tworzymy na zasadzie ważnych 

momentów, które przeżyliśmy i co 
się wokół tego działo charakterysty-

cznego. Frapowała mnie też zawsze 
tak zwana prawda, względności tego 
terminu, zmiany, którym podlega 
z biegiem lat i doświadczeń człowieka. 

Debiutuje Pan w Sosnowcu, na swo
im rodzinnym terenie, który tak 
bardzo inspiruje Pana malarstwo. 
Czy towarzyszą temu dodatkowe 
emocje? 

Z Mleczarnią tak było, że wszyscy 
mnie pytali, dlaczego tego nie robię 
w Sosnowcu. De facto jest to sztuka 
osadzona w tym mieście, wokół tego 
teatru, na tych uliczkach. Ale przez 
to, że pierwsza sztuka się spodobała 
w Śląskim, tam dostałem drugą pro
pozycję. Mleczarnia to sztuka na 
dwóch aktorów, w której plastyka 
zeszła na drugi plan. Pierwszy raz po
prosiłem tam Marcela Sławi,ńs1<iego 

o scenografię, sam nie chciałem robić. 
Wiedziałem, że jak przyjdzie młody 
profesjonalista i popatrzy na izbę 

wytrzeźwień, to zrobi z tego jeszcze 
jedną wartość. A ja być może my
ślałbym stereotypem. Marcel zrobił 

to tak współcześnie, że to może być 
i izba wytrzeźwień, 1i pokój psy
choanalityka - można to odbierać 

bardzo różnie. Dlatego teraz znów 
poprosiłem go o scenografię, chociaż 
miałem określoną wizję tego miejsca, 
w którym dzieją się Chłodne po
ranki - na korytarzu kamienicy. On 
to rozbudował, ja upraszczałem, ale 
też dobrze się stało, bo ważną role 
w tym spektaklu gra okno na 
końcu korytarza, w którym przez 
cały czas biegnie projekcja nieba, 
czasami pojawiają się na nim 
chmury czy abstrakcyjne dziwne 
rzeczy. Marcel wykonał bardzo fajny 
numer, bo zobaczył to okno, jakby
śmy patrzyli w dół klatki schodowej. 

Spowodowało to dodatkowy stopień 
odrealnienia rzeczywistości. Z okna 
dobiegają też różnego rodzaju dźwię
ki. 

W Domie przeznaczonym do wy
burzenia miejscem ogniskującym 

był stół, tu wydaje nim się to okno. 

Jest to sztuka o czasie, o prawdzie, 
ale i o wampirze z Zagłębia, w jego 
historii ważną role odegrało okno. 
Na Śląsku było trzech wampirów, 
jeden po drugim. Najpierw był 

Arnold w Katowicach, zaraz po nim 
słynny wampir z Zagłębia, niby Mar
ohwicki, a gdy on już siedział, pojawił 
się Knychała, młody górnik z Bytomia. 
Zainteresowałem się tymi histoniami, 
przejrzałem archiwa telew1izji, radia, 
dowiedziałem się takich rzeczy, że 

szkoda gadać. Nie chodzi mi o histo
rię wampira jednego czy drugiego. To 
jest materiał na film, na fresk o tym re
gionie. Napisałem monodram, na któ-
1ry mam pewien pomysł plastyczny. 

W Chłodnych porankach historie 
o mieszkańcach domu, w którym 
dzieje się akcja, wychodzą jedna 
spod drugiej, jak spod zdzieranych 
warstw tapet. 

Ważne dla mnie jest również to, co 
dzieje się w kamienicy jeśli chodzi 
o dźwięki, odgłosy. Mam trochę zebra
nego materiału: dzieci bawiące się na 
podwórku, szum samochodów, tkan
ka miasta, którą można usłyszeć. Chcę 
zanurzyć bohaterów w kamienicy, 
pokazać to życie od środku, z odgło
sami, słuchowiskami, które leciały 

z radia, z projekcją w oknie, ze świa
tłem, które będzie bardzo ważne. To 
kwestia zmian pór dnia, wyraźnie mu
szą następować aż do pełni mroku. 



• MARCEL SŁAWIŃSKI SCENOGRAFIA 

Scenograf. Prowadzi autorską Pracownię Scenogra
fii na malarstwie w katowickiej ASP, jest kierowni
kiem Katedry Filmu na scenografii ASP w Warszawie. 
Od kilku lat współpracuje z Katarzyną Sobańską -
np. dekoracje do musicalu Oliver! w reż. Magdaleny 
Piekorz. Ma na koncie realizacje z Grzegorzem Jarzy
ną w TR Warszawa, w Teatrze Polonia w Warszawie 

z Małgorzatą Szumowską i Przemysławem Wojcieszkiem, Ingmarem Villqi
stem w teatrze (np. Kompozycja w błękicie, Warszawa, 2010; Balladyna, Zabrze, 
2011) i w filmie (Ewa, 2010). Pracuje także w operze, np. Czarodziejski flet Mo
zarta czy Rigoletto Verdiego w reż. Marka Weiss-Grzesińskiego. Na festiwalu 
kina polskiego w Gdyni w 2011 roku otrzymał wspólnie z Sobańską główną na
grodę za scenografię do filmu Młyn i krzyż Lecha Majewskiego. Współpracował 
z Joanną Kos-Krauze i Krzysztofem Krauze (Papusza), Agnieszką Holland (W ciem
ności), Adamem Sikorą, Magdaleną Łazarkiewicz (Maraton tańca). Dla Teatru TV 
realizował scenografie np. w spektaklach w reż. Wojciecha Nowaka (Dolina 

nicości, Napis). 

• KATARZVNA SOBAŃSKA SCENOGRAFIA 

Scenograf, grafik, malarka. Wspólnie z Marcelem 
Sławińskim prowadzi Pracownię Scenografii na ASP 
w Katowicach. W 1999 nagrodzono ją za kształt 

wizualny filmu Torowisko na festiwalu „Młodzi i Film" 
w Koszalinie. W 2001 zadebiutowała w „Teatrze Studio" 
w Warszawie, Mała Steinberg w reż. Krystyny Jandy. 
Współpracowała m.in. Magdaleną i Piotrem Łazar

kiewiczami, Magdaleną Piekorz i Ingmarem Villqistem. Na Festiwal Teatru TVP 
i PR „Dwa Teatry" w Sopocie otrzymała nagrodę za scenografię do spektaklu TV 
Stygmatyczka w reż. Wojciecha Nowaka (2008). Od kilku lat współpracuje 

z Marcelem Sławińskim, z którym odebrała Złotą Maskę za scenografię do spektaklu 
Oliver! Lionela Barta w Teatrze Rozrywki w Chorzowie (2010) oraz Złote Lwy za 
scenografię do filmu Lecha Majewskiego Młyn i krzyż (Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni, 2011). Razem przygotowali scenografię do najnowszego 
filmu Agnieszki Holland W ciemności. 
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• ZBIGNIEW LERACZYK PROFESOR 
Absolwent PWST w Krakowie (1979) . Debiut w Teatrze 
Zagłębia, „Opera za trzy grosze" B. Brecht, reż. J. Ostrowski, 
rola - Clown (1979). Nagroda Zasłużonego Działacza Kultury 
(2003), Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Sosnowca 
(2011), Laureat Złotej Maski za rolę Oktawa (1990). Związany 
z Teatrem Zagłębia od 1979 r. 

• ELŻBIETA LASKIEWICZ PANI ALA 
Absolwentka PWST Wydział Lalkarski we Wrocławiu (1978). 
Egzamin eksternistyczny ( 1982). Debiut w Teatrze Zagłębia, 
„Czarne skrzydła" J. Kaden-Bandrowski, reż. Z. Bogdański, 
rola - Dziewczynka (1978) . Laureatka Złotej Maski za rolę 

Matki w „Balladynie" reżyseria Mieczysław Górkiewicz (1993). 
Związana z Teatrem Zagłębia od 1978 r. 

• MICHAŁ BAŁAGA GRZEGORZ 
Absolwent PWST we Wrocławiu (2007). Debiut w Teatrze 
Małym we Wrocławiu, „Jazz baba riba" Z. Smektała, reż . 

S. Melski, rola - Jan Mazur, Student (2007). Związany 

z Teatrem Zagłębia od 2009 r. 

• GRZEGORZ KWAS NARRATOR 
Absolwent PWST w Krakowie (1996) . Debiut na scenie 
Tarnowskiego Teatru „Wilki i owce" A. Ostrowski, reż. 

J. Peszek, rola - Pawlin Sawielicz, Wukoł Naumowicz 
Czugunow (1995) . Nagrody w plebiscycie popularności 

w Kielcach: 1999, 2000, 2002, 2003, Nagrody im. Schillera 
2001, Nagroda im. Starke 2008. Związany z Teatrem 
Zagłębia od 2004 r. 
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• ANDRZEJ ROZMUS EDEK NIENORMALNY 
Egzamin eksternistyczny (1997). Debiut w Teatrze Dzieci 
Zagłębia w Będzinie, „Cucurbita story" J. Wolski, reż . J. Wolski 
( 1988). Związany z Teatrem Zagłębia od 1997 r. 

• WOJCllECH LEŚNIAK JANEK 
Absolwent PWST w Krakowie (1977). Debiut w Teatrze 
Polskim w Bielsko-Bialej„,Wesoły wspólnik"W. Rapacki, reż. R. 
Krzyszycha, rola -EugeniuszMoliński ( 1976). Laureat Złotej Ma
ski 1988, 1991, 1998, 1999.WyróżnienieMinistraKulturyiSztuki 
w konkursie Wielcy Romantycy (1999). Związany z Teatrem 
Zagłębia od 1990 r. 

• MARIA BIEŃKOWSKA KOBIETA 
Absolwentka PWST we Wrocławiu (1990). Debiut w Te
atrze Nowym w Zabrzu „Dziś do ciebie przyjść nie mogę" 
L. Budrecki, I. Kanicki, reż . M. Daszewski (1984) . Związana 
z Teatrem Zagłębia od 1999 r. 

• ADAM KOPCIUSZEWSKI MĘżCZVZNA 
Absolwent PWST w Krakowie ( 1969). Debiut w Teatrze 
Muzycznym w Gdyni, „Kaper królewski" J. Tomaszewski, 
reż. J. Wodzyński (1969). Laureat Złotej Maski 1985, 1989, 
1999, 2002. Nagroda Ministra Kultury i Sztuki w konkursie 
„Wielcy Romantycy" (1999) . Związany z Teatrem Zagłębia od 
1971 r. 

• PIOTR ZAWADZKI MARECZEK 
Egzamin eksternistyczny (1995). Debiut w Teatrze 
Rozrywki w Chorzowie, „Czarnoksiężnik z krainy Oz" 
L.F. Baum, reż. D. Miłkowski, rola - Rejent (1991) . Związany 
z Teatrem Zagłębia od 1996 r. 

• JAROSŁAW TYRAN PÓŁNAGA POSTAĆ 
Egzamin eksternistyczny (2009). Debiut w Gliwickim Te
atrze Muzycznym„,Footloose" T. Snow, reż. M. Korwin, roła -
Bickie (2002). Związany z Teatrem Zagłębia od 2007 r. 

• ALEKSANDER BUTEK SPIKER RADIOWY 
Egzamin eksternistyczny (2006). Debiut w Teatrze Dzieci 
Zagłębia w Będzinie, ,,Trzewiczki Andersena" M. Rosiński, 

reż. M. Rosiński, rola - Kris (2000). Związany z Teatrem Zagłę
bia od 2006 r. 

• ANDRZEJ ŚLEZIAK 
AKTOR CZYTAJĄCY POWIE$ć PRZEZ RADIO 
Absolwent PWST w Krakowie (1974) . Debiut w Teatrze 
Polskim w Bielsku-Białej, „Rewizor" M. Gogol, reż. A. Nowak, 
rola - Iwan Kuźmicz Szpiekin (1974). Związany z Teatrem 
Zagłębia od 1987 r. 

• KRZYSZTOF KORZENIOWSKI WAMPIR 
Absolwent PWST w Krakowie (2004). Debiut na scenie 
Teatru Nowego w Zabrzu,„Pułapka na myszy" A. Christie, reż. 
J. Bratkowski, rola Giles - Ralston (2002). Związany z Teatrem 
Zagłębia od 2004 r. 



ZESPÓŁ 
ARTYSTYCZNY 
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Ryszarda Bielicka-Celińska 
Agnieszka Bieńkowska 

Maria Bieńkowska 
Beata Ciołkowska-Marczewska 

Beata Deutschman 
Krystyna Gawrońska 

Ewa Kopczyńska 
Elżbieta Laskiewicz 
Agnieszka Okońska 

Małgorzata Sadowska 
Martyna Zaremba 

Michał Ba/aga 
Aleksander Blitek 

Kamil Bochniak 
Piotr Bułka 

Przemysław Kania 
Adam Kopciuszewski1 

Krzysztof Korzeniowski 
Grzegorz Kwas 

Zbigniew Leraczyk 
Wojciech Leśniak 

Tomasz Muszyński 
Andrzej Rozmus 
Andrzej $1eziak 
Jarosław Tyra n 
Piotr Zawadzki 

Współpracują: 

Monika Gębala, Joanna Litwin-Widera, 
Agata $1iwa, Zygmunt Biernat, Tomasz 
Krupa, Andrzej Lipski, Grzegorz Widera 

Suflerki: 
Agnieszka Dzwonek, Ewa Żurawiecka 

Inspicjentki: 
Urszula Czyż, Katarzyna Giżyńska 
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NASTĘPNA PREMIERA 

Dyrektor Teatru 
Zbigniew Leraczyk 

Z-ca Dyrektora ds. artystycznych: 
Dorota llgnatjew 

Z-ca Dyrektora ds. finansowych 
Helena Równicka 

Biuro Obsługi Widza: 
Jolanta Wędzik, Agnieszka Zarychta, Danuta Skurzyńska 

Kasa biletowa: 
Jl acek Jan uszko 

Koordynator ds. artystycznych: 
Adrianna Górny 

Kierownik techniczny: 
Paweł Dzierzkowski 

Sekcja światła i dźwięku: 
Paweł Dąbek, Leszek Wiślak, Krystian Dziubanek, Kajetan Górny 

Montażyści sceny: 
Krzysztof Czermak, Rafał Chojecki, Sebastian Dąbek, Piotr ILabiś, Grzegorz Rogulski 

Pracownia perukarska: 
Aneta Krupa, Anna Opas 

Rekwizytornia: 
Grzegorz Dzwonek, Katarzyna Kołodziej 

Garderobiane: 
Jadwiga Goncerz, Dorota Jamrocha, Leokadia Penkala, Danuta Pater 

Pracownia krawiecka: 
Halina Gocyła, Małgorzata Soból, Jolanta Stompel, Jolanta Trzcińska 

Pracownia modelatorska: 
Andrzej Słowiński 

Pracownia stolarska: 
Tomasz Cesarz, Witold Kraczyński, Kazimierz Zimny 



Oferta Teatru Zagłębia: 
1. Lekcje teatralne dla dzieci i młodzieży 
2. Projekty edukacyjne dla szkól podstawowych, gimnazjalnych i liceów 
3. Wypożyczanie i sprzedaż kostiumów 
4. Usługi transportowe - autokar 
5. Szycie i sprzedaż flag miejskich i narodowych 
6. Organizacja imprez zakładowych i okolicznościowych wraz z zapewnieniem części 
artystycznej 
7. Wynajem sali na konferencje, sympozja, święta branżowe, jubileusze 
8. Udostępnianie powierzchni reklamowej na standy, rollapy, stojaki reklamowe 

Biuro Obsługi Widzów ul. Teatralna 1 
Codziennie w godz. 8.00 - 15.00 
tel. (32) 266-11-27, (32) 793-03-83, 602-470-644 
bow@teatrzaglebia.pl 
www.teatrzaglebia.pl 

Kasa Teatru czynna 
wtorki, środy, czwartki 12.00 - 17 .OO 
piątki, soboty, niedziele 16.00 -18.00 
(32) 266-87-66 

Centrala (32) 266-04-94 

Wydawnictwo 
Teatru Zagłębia 
w Sosnowcu 

Opracowanie 
Maryla Zielińska 

Opracowanie graficzne, skład i druk: 
GRAFPRINT drukarnia I wydawnictwo I studio reklamy 



Patronat medialny: 

DZIENNIK 
ZACHODNI 

~ee.info.pl 

POLSKIE RADIO 
KATOWICE 

KURIER O MIEJSKI 

Sponsorzy: 

~URON 
DYSTRYBUUA 
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