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PROSTA, INSPIRUJĄCA HISTORIA Janusz Legoń 

To się zdarzyło naprawdę. W lutym 1998 roku u Johna Bakera, 53-latka w po
zornie dobrej kondycji, pracującego w Parku Narodowym Doliny Yorkshire, 
rozpoznano chłoniaka nieziarniczego, jedną z odmian raka. - John nigdy 
wcześniej nie chorował - opowiadała jego żona brytyjskiemu dziennikarzowi 
Alowi Senterowi. Grono przyjaciół z liczącej około 160 mieszkańców malow
niczej miejscowości Cracoe w hrabstwie North Yorkshire (380 km na północny 
zachód od Londynu, na terenie parku narodowego) postanowiło zareagować. 

- Wszystkie należałyśmy do In
stytutu Kobiet w sąsiednim Rylstone, 
który co roku wydawał kalendarz. 
Kwestia tematu kolejnej edycji powra
cała rokrocznie. Po pewnej wspólnej 
kolacji, zanim jeszcze dowiedzieliśmy 

się o chorobie Johna, znów o tym 
rozmawialiśmy. Bardzo nas rozbawi
ło, kiedy Tricia wymyśliła, żeby zro
bić własny kalendarz w stylu Pirell i. 
Spierałyśmy się. do jakiego miesiąca 
pasuje każda z nas. Do pomysłu wró
ciłyśmy. kiedy rozpoznano chorobę 

mojego męża. Chciałyśmy w ten spo
sób zebrać pien iądze na badania nad 
białaczką, a przy okazji - rozbawić 

Johna. On sam nie bardzo wierzył, że 
przedsięwzięcie się uda. Powtarzał: 

„Tylko tak gadacie, to się nie zdarzy" 
- wspominała Angela Baker. 

Stan Johna pogarszał się bardzo 
szybko, w pięć miesięcy po rozpozna
niu choroby Angela została wdową. 
Kilka tygodni później odwiedziła ją 

Tricia Stewart. „Robimy ten kalen
darz czy nie? Nawet jeśl i żadnego nie 
sprzedamy - przynajmniej będziemy 
wiedziały, że próbowałyśmy''. 

Planowały początkowo wydać 

tysiąc egzemplarzy, ale gdy drukarz 
zwrócił uwagę. że taki nakład byłby 
nieopłacalny, postanowiono wydru
kować trzy razy więcej. Darowizny 
osób prywatnych i lokalnych firm 
pozwoliły na sfinansowanie publika
cji. Modelkami było jedenaście od
ważnych członkiń Instytutu Kobiet 
w wieku 45-65 lat, gotowych stanąć 
nago przed aparatem fotograficznym 
w szlachetnym celu. 

W pewną pażdziernikową noc 
1998 roku dziesięć tajmniczych po
staci udało się do domu lokalnego ar
tysty Terry'ego Logana, którego żona 
Lynda również zgodziła się pozować. 

Logan to malarz-pejzażysta, ale po
nieważ pracował kiedyś w agencji 
reklamowej, miał odpowiednie do
świadczenie, aby zrealizować ten eks
trawagancki pomysł. - Starałem się 

wszystko dokładnie zaplanować, żeby 
wydobyć mocną stronę każdej z pań. 

Na przykład Angela grała na pia
nie - więc zrobil iśmy jej zdjęcie przy 
pianinie; jeśli któraś pani miała ładne 

nogi - zadbałem, żeby je odpowiednio 

wyeksponować. Na początku panie 
stanęły wokół mnie w szlafrokach, po
pijając czerwone wino. Zrozumiałem, 
że jeśli to potrwa zbyt długo, niektóre 
mogą przesadzić z winem. „To jest to" 
- powidziałem czym prędzej - „bierz
my się do roboty!" - wspominał. 

„Alternatywny Kalendarz Instytu
tu Kobiet" ukazał się 12 kwietnia 1999 
roku. Pierwszy nakład został sprzeda
ny w ciągu tygodnia. Dodrukowano 
więc 10 tys. egzemplarzy, które roze
szły s ię w ciągu kolejnych trzech tygo
dni. Do grudnia 1999 roku sprzedano 
88 tys. kalendarzy. Kiedy wydano wer
sję amerykańską, nabywców znalazło 

ponad dwieście tysięcy egzemplarzy 
wydawnictwa. Ostatecznie zebrano 
450 tys. funtów. Pieniądze zostały 

przeznaczone na ośrodek badań nad 
chłoniakam i i białacŻką University of 
Leeds. W nowym laboratorium uni
wersytetu umieszczono tablicę upa
miętniającą Johna Bakera. 

Kalendarz odniósł sukces także 

dzięki pomocy udzielonej przez Glen
dę Jackson - słynną aktorkę filmową, 

laureatkę dwóch Oskarów, od 1992 
roku zasiadającą w Izbie Gmin - która 
wsparła projekt fi nansowo, a także po
mogła w promocji. 

Stworzone w kolejnych latach 
edycje kalendarza pozwoliły wesprzeć 
badania nad białaczką kwotą ponad 
1.5 miliona funtów. 
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TWÓRCY 
TIM FIRTH 

Rocznik 1964. Urodził się i miesz
ka w północno-zachodniej Anglii, na 
granicy Cheshire i Lancashire. Za
czął pisać jako osiemnastolatek, kiedy 
wziął udział w kursie, który prowadzili 
Willy Russel i Danny Hiller. Na stu
diach w Cambridge poznał reżysera 

Sama Mendesa. W teatrze w Chiche
ster Mendes wyreżyserował jego sztu
kę „Heartlands" - debiut Firtha na 
profesjonalnej scenie - oraz jednoak
tówkę „A Man of Letters" w Stephen 
Joseph Theatre w Scarborough. Do 
współpracy z teatrem w Scarborough, 
specjalizującym się w inscenizacjach 
sztuk nowych autorów, Firth został za
proszony przez Alana Ayckbourne'a, 
który do 2009 roku kierował tą sceną. 
Po sukcesie jednoaktówki Ayckbourn 
zaproponował mu realizację sztuki 
pełnospektaklowej. Była to „Wyspa 
Neville'a" ( 1993), która wkrótce trafiła 
na West End i wzbudziła międzyna
rodowe zainteresowanie, przynosząc 

liczne nagrody. Sztuka ta została ada
ptowana na potrzeby telewizji (film 
w reż . Terry'ego Johnsona z Timothym 
Spallem i Martinem Clunesem, 1998). 

Dla Stephen Joseph Theatre na
pisał jeszcze kilka sztuk, z których 
ostatnia „Safari Party" (2003), zosta
ła wyreżyserowana osobiście przez 
Ayckbourne'a. Powstały w tym samym 
czasie musical Firtha „Our House" 
oparty na piosenkach grupy Madness 
(zrealizowany w londyńskim Cam-
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bridge Theatre) odniósł wielki sukces, 
zdobywając nagrodę Oliviera dla naj
lepszego nowego musicalu roku 2003. 

Równolegle z tworzeniem „Wyspy 
Neville'a" Firth zaczął tworzyć scena
riusze dla filmu i telewizji. Pierwszy 
był film telewizyjny „Money for No
thing" (1993), później, w latach 1994-
97, popularny serial „All Quiet on the 
Preston Front". Jeszcze zanim został 

ojcem (ma troje dzieci), zajął się twór
czością dla najmłodszych. Serial „Ro
ger and the Rottentrolls", stworzony 
na podstawie histori i opowiadanych 
mu w dzieciństwie przez tatę, zdo
był nagrodę BAFTA. O popularności 
tego filmu świadczy fakt, że kolejne 
odcinki nadawane były tego samego 
dnia w paśmie dla dzieci (około godz. 
16.00) i przed północą - dla doro
słych . 

„Dziewczyny z kalendarza" (2003) 
były jego debiutem jako scenarzysty 
filmów fabularnych przeznaczonych 
do kina. Kolejna była „Czarna kula". 
Najnowsza praca filmowa Firtha 
to scenariusz komedii romantycznej 
„Wyznania zakupoholiczki" (2009). 

TOMASZ DUTKIEWICZ 
Aktor i reżyser teatralny. Ukończył 

Wydział Aktorski (1988) i Wydział 
Reżyserii (1993) PWST w Warsza
wie. Ponadto studiował polonistykę 

i religioznawstwo na Uniwersytecie 
Warszawskim, a obecnie filozofię na 
tej samej uczelni. W latach 1988-1992 
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był aktorem Teatru Współczesnego 

w Warszawie. W 1999 roku został dy
rektorem naczelnym i artystycznym 
Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, 

gdzie wyreżyserował m.in. : „Czeka
jąc na Godota" S. Becketta (1999), 
„Parady" J. Potockiego (2002), „Mil
czenie" S. Stevenson (2002), „Trzy 
siostry" A. Czechowa (2004), „Czego 
nie widać" M. Frayna (2004), „Tama
rę" Krizanca. Zagrał Gustawa-Kon
rada w „Dziadach" (2001), Stanleya 
w „Tramwaju zwanym pożądaniem" 
(2002) oraz Valmonta w „Niebez
piecznych związkach" (2004) . 

Współpracował jako reżyser z Te
atrem Współczesnym w Warszawie 
(„Druga pułapka miłości" P. Mari
vaux, 1991; „Tacy byliśmy - piosenki 
z lat 50:; 1992), Lubuskim Teatrem 
im. L. Kruczkowskiego w Zielonej 
Górze („Songi" B. Brechta, K. Weila, 
1991; „Transfuzja" A. Karolewskiego, 
1994), Teatrem Syrena w Warszawie 
(„Ostry makijaż" O. Weinerta, 1992), 
Teatrem Muzycznym w Gdyni („West 
Side Story" L. Bernsteina, 1992; „Piaf" 
P. Gems, 1994; „Chodnik" R. Bryn
dala, 1996), Teatrem im. S. Jaracza 
w Olsztynie („Rebenthal" J. Grasera, 
1995; „Czekając na Godota" S. Becket
ta, 1997; „Prezydentki" W. Schwaba, 
1997), Teatrem śląskim im. S. Wys
piańskiego w Katowicach („Love 
story" E. Segala, 1994), Teatrem Baga
tela w Krakowie („Zielony Gil" T. de 
Maliny, 1995), Wrocławskim Teatrem 
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Współczesnym („Czyż nie dobija się 
koni?" H. McCoya, 1995), Teatrem 
„Baj Pomorski" w Toruniu („Tajem
niczy dom" P. Dorina, 1997), Teatrem 
Powszechnym w Łodzi („Jeszcze jedne 
do puli?!" Cooneya, T. Hiltona, 2007) . 
Wyreżyserował „Zemstę nietoperza" 
w Luksemburgu i „Magiczną miłosną 
podróż" w Goerlitz. 

Ma na koncie dziesiątki ogólno
polskich nagród, w tym nagrodę za 
najlepszy debiut na Ogólnopolskim 
Festiwalu Teatrów Jednego Aktora 
w Toruniu, a także trzy Złote Maski 
- pierwszą z nich za „Prezydentki" 
W. Schwaba, drugą za „Tamarę" J. Kri
zanca, trzecią za całokształt działal 

ności artystycznej i menedżerskiej 

w Bielsku- Białej . 

Od 2006 roku jest dyrektorem Te
atru Komedia w Warszawie. 

WOJCIECH STEFANIAK 
Scenograf. Kaliszanin. W 1991 

roku ukończył z wyróżnieniem Wy
dział Wzornictwa Przemysłowego 

warszawskiej Akademii Sztuk Pięk

nych i zwyciężył w Konkursie im. 
Z. Czermańskiego na najlepszy dy
plom tej uczelni. Był stypendystą Mi
nisterstwa Kultury i Sztuki. Od kilku
nastu lat zajmuje się przede wszystkim 
scenografią teatralną, choć interesuje 
go również grafika, sztuka sakralna 
i użytkowa. Laureat Nagrody Pre
zydenta Miasta Kalisza w roku 2000 
i 2003. Wyróżniony za scenografię do 
spektaklu „Cukier w normie" S. Shuty 
w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie 

• 
• 

w XI Ogólnopolskim Konkursie na 
wystawienie polskiej sztuki współcze
snej. Pracuje z najlepszymi polskimi 
reżyseram i teatralnymi i filmowymi. 
Ma na swoim koncie ponad sto reali
zacji w teatrach w Kaliszu, Poznaniu, 
Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, 

Łodzi, Poznaniu, Olsztynie, Słupsku, 

Gdyni, Gdańsku, Toruniu, Zielonej 
Górze, Szczecinie, Koszalinie, Ra
domiu, Sosnowcu, Rzeszowie, Bia
łymstoku, Wilnie a także w Operze 
Bałtyckiej w Gdańsku. Na stałe współ
pracuje z warszawskimi teatrami Kwa
drat i Komedia oraz Wrocławskim 
Teatrem Komedia. 

EWAGDOWIOK 
Absolwentka Wydziału Scenogra

fii warszawskiej ASP. Największym 

sentymentem darzy realizacje teatral
ne: „Chrystus z Betowa" J. Ostaszkie
wicza, „Genesis z Ducha" wg J. Sło 

wackiego, „Życie na poczekaniu" 
wg W. Szymborskiej, przedstawienie 
dyplomowe Patty Diphusa P. Almo
dóvara, „Krainę uśmiechu" F. Lehara. 
Największą przyjemność sprawia jej 
praca przy przedstawieniach mu
zycznych. Ostatnio zrealizowała mu
sicalową bajkę „Pewien mały dzień" 
w Teatrze Muzycznym Capitol we 
Wrocławiu oraz „Kiedy świat był mło 

dy" w Teatrze Polskim w Poznaniu, 
„High School Musical" w Gliwicach 
i „Carmen Latina" w Radomiu Ma na 
swoim koncie realizacje filmowe i tele
wizyjne. Wykonała dekoracje wnętrz 
do filmu „Przedwiośnie" F. Bajona, 

~ . 

nagrodzonego za scenografię na Fe
stiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni. 

Realizuje seriale TV („Pogodni"), 
filmy reklamowe, etiudy studenc
kie, teledyski i koncerty (dwukrotnie 
wręczenie Złotych Kaczek, dekoracje 
do koncertu unplugged zespołu Hey, 
scenografię i kostiumy do „Big Bang" 
- otwarcia Centrum Nauki Kopernik 
w reż. Petera Greenawaya) oraz wła
sne krótkie formy filmowe. Za „Faces
cape" wraz z Emilią Orzechowską 

otrzymała II nagrodę w międzyna
rodowym konkursie Canal+ na film 
o emigrantach „Swiatła Brindisi''. 

Przy okazji akcji obrony lumpek
sów (którą nagłośniła medialnie), 
rozpoczęła pracę dla tygodnika „Gala': 
gdzie zajmowała się wymyślaniem 

,,ładnych obrazków" (w postaci sesji 
zdjęciowych), ilustrujących wywiady 
z gwiazdami. W 2004 była producen
tem sesji zdjęciowych w miesięczniku 
„Playboy". Za koncepcję sesji zdję
ciowej „Olimpijczyków" w 2004 roku 
zdobyła wraz z fo_tografem Szymonem 
Szcześniakiem prestiżową nagrodę 

„Chimery" w kategorii fotografii ma
gazynowej. 

Ilustruje czasopisma i książki -
„Mysza" Tomka Matkowskiego docze
kała już czwartego tomu. 

Kocha lalki - m.in. zaprojektowa
ne i wykonane przez nią Moliki Ksiąź
kowe 2 występujaą w TVP. Prowadzi 
również działalność pedagogiczną 

- wykłada w Warszawskiej Akademii 
Fotografii. 
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Teatr Polski, ul. 1Maja 1, 43-300 Bielsko-Biała 
www.teatr.bielsko.biala.pl 
tel. (33) 822-84-51, -52 
impresariat tel./faks 33-822-84-53 
kasa biletowa 33-829-3 1-60 
e-mail: rezerwacja@teatr.bielsko.pl 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
ROBERT TALARCZYK 
zastępca dyrektora: Sabina Muras 
kierownik Hteracki: Janusz Legoń 
konsultant programowy: Artur Pałyga 
koordynacja pracy artystycznej : Urszula Szczurek 
dział marketingu i reklamy: Irena Switalska 
Beata Król, Bartłomiej Kubica, Lidia Polok, 
inspicjenci: Renata Sladeczek, Halina Mieszczak; 
kierownik techniczny: Kazimierz Talar, 
brygada techniczna: Piotr Trzopek, Andrzej Żeromski, 
Marek Michalski, Robert Babiec. 
kierownik oświetl enia: Edward Kasiewicz, 
oświetleniowiec: Jerzy Kocoń, 
akustycy: Ireneusz Jeziak, Tomasz Zieliński; 
garderobiane: Grażyna Caputa, Małgorzata Kwak, 
rekwizytor: Andrzej Gilowski; 
charakteryzatorki: Maria Dyczek, Alicja Kocoń; 
pracownie malarsko-butaforska, stolarska, ślusarska, 
tapicerska: Roman Byrdy, Jerzy Golenia, Piotr Uniwersał, 
prac. krawiecka damska: Anna Wajda, 
prac. krawiecka męska : Zbigniew Kajzer 

Redakcja i opracowanie graficzne programu, 
projekt plakatu Janusz Legoń 

Fotografie Tomasz Wójcik 
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