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Jacek Jan~ze:~ki 
Urodził s ię w 1945 roku. Studiował socjologię na Uniwersytecie 

Warszawskim, którą ukończył w 1970 r. Debiutował jeszcze w cza

sie studiów małymi formami satyrycznymi. Przez wiele lat współ

pracował z programem III Polskiego Radia. Wraz Koftą, Kreczma

rem i Markuszewskim redagował Ilustrowany Magazyn Rozryw

kowy a potem Ilustrowany Magazyn Autorów. Zasłynął jako 

współautor (z Zębatym) „Rodziny Poszepszyńskich", !dóra miała 

24 odcinkową edycję niemiecką. Ogromną popularnością cieszyły 

się także przygody pana Sułka i zakochanej w nim bez pamięci 

pani Elizy. Wydane dwukrotnie w formie książkowej rozeszły się 

błyskawicznie. W czasie współpracy z radiem Janczarski napisał 

około 500 utworów piosenek, felietonów, skeczy i słuchowisk. 

Na scenie debiutował sztuką „Kopeć", którą w 1974 r. w krakow

skim Starym Teatrze wyreżyserował Jerzy Markuszewski. Od tego 

czasu powstały : „Szkoda słońca", „Nasza klatka" , „Strajk w domu 

wariatów", „Badacze", „Kolejka" , „Sanna" i „Czyżby" - komedia 

nagrodzona na Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wro

cławiu. Największym jednak powodzeniem cieszyła się dwuosobo-
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wa sztuka „Umrzeć ze śmiechu" . którą grało ponad 30 teatrów 

w Polsce, oglądała publiczność w Bułgarii, Czechosłowacji i Lon

dynie, która także doczekała się realizacji telewizyjnej z Ewą 

Błaszczyk i Gabrielą Kownacką w reżyserii autora. 

Ostatnie lata to również praca dla potrzeb filmu - pisanie scena

riuszy i piosenek, zajęcia specjalisty ds. literackich w Studio Fil

mowym im. Irzykowskiego czy II reżysera w filmie „O rany, nic 

się nie stało!!!" a także opracowywanie polskich wersji dubbingów 

takich przebojów kina i telewizji, jak: „West Side Story", „Hallo, 

Dolly" i „Muppet Show". 

Niedawno telewidzowie zobaczyli odcinek zapowiadający serial 

o warszawskich taksówkarzach pt. „Zmiennicy". Aktualnie też 

powstaje w Wiedniu komedia zatytułowana „Hipnoza", do której 

scenariusz napisał Janczarski wspólnie z producentem austriackim, 

w Paryżu natomiast melodramat „Ballada o miłości" złożony 

z kilku nowel, z których jedna jest jego autorstwa. 

Dla uzupełnienia należałoby dodać, że wśród tych rozlicznych 

zajęć autor „Umrzeć ze śmiechu" znajduje jeszcze czas na stałą, 

trwającą od lat współpracę z kabaretem „Pod Egidą". 

.Jacek Janczarski jest bystrym obserwatorem przemian obyczajo

wych. Umie zobaczyć w nich to, co prawdziwe a zarazem śmieszne, 

groteskowe i karykaturalne. Uważa siebie za humorystę. Nie znosi 

„dośmieszania" komedii, gdyż powinna ona bronić s i1~ własnym 

tekstem. 

Prezentowana Paóstwu komedia „Mister Sex" została ukoz'lczona 

w 1980 r. Autor zadedykował ją swemu przyjacielowi i wieloletnie

mu współpracownikowi Adamowi Kreczmarowi. Nieżyjący już dziś 

poeta-satyryk, człowiek o ogromnym poczuciu humoru świetnie się 

bawił na pr<:. premierze w warszawskim Teatrze Rozmaitości, cho

ciaż wywołała ona wówczas (1981 r.) niemały skandal towarzyski. 

Teraz, kiedy emocje opadły, widać, że sztuka doskonale się broni 

sama. Włączona do repertuaru teatru płockiego cieszy się ogrom

nym powodzeniem już drugi sezon. 

J. l\'I. 



PRZEDSTAWIAMY 

Na próbi e sztuki Janczarskiego „Mister Sex". Siedzą: Alina Horani:o, A8.ia 
Łnmt iu gi n a, \Vojciech Boratyńsk i. Barbara IVIisiun ; s toj ą: Alin ~ \Vuj::-:1, 
Izabela Kobyl at'1ska 1 Gi zela Pi otro '.1:s!{n, A nna Gic l ar 0'-'1/Ska . 

\\;OJCIECH BORATYNSKI - studio vał romanis tykę na Uni wer
sytecie Warszawskim oraz reżyserii; w Państwowej Wyższej S zkole 
Teatralr_ej w Warszawie, którą ukończył w 1969 r . W latach 1957-
-70 akty , mie działał w ruchu studenckim, początkowo \ I Teatrze 
Poezji UW, potem w Teatrze Centon, gdzie brał udział w słynnym 
przedsta wieniu J. Marso i K. Pankiewicza „Oni" Witkacego (pol
ska prapremiera). W 1965 r. założył własny teatr o nazwie S ig ma, 
k lóry dał 5 premier i zdobył nimi 25 nagród . 
W teatrze zawodow·ym debiutował w 1968 r. reżyserując „Lato" 
Weingartena w teatrze Ateneum w Warszawie. Od tamtett,o czasu 
"'' spółpracował niemal z wszystkimi scenami dr amatycznym i w Pol
sce. Zrealizował także dziesięć przedstawień w teatrach muzycz
nych. Najbardziej jednak lubi awangardowy dramat współczesny. 

W latach 1973- 81 prowadził Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie. 

V/ażniejsze przedstawienia: „Pokojówki" Geri°eta w teatrze w Słu
psku (1971 nagroda na Festiwalu Teatrów Polski Północnej w To·· 
runiu), „Grupa Laokoona" w Koszalinie (1972 także nagroda na 
FTP P w Toruniu), „Szev.rcy" Witkacego realizowane dwukrotnie -
w 1971 r. w Bielsku-Białej i w teatrze w Gnieźnie w 1976 r. Za 
ostatnie z wymienionych otrzymał nagrodę w Opolu w 1976 r . 
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JAr-iUSZ TARTYŁŁO - malarz, scenograf, aktor, reżyser i autor 
s z.tuk teatralnych. Studiował scenografię u prof. Daszewskiego na 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Współpracę z teatrem 
rozpoczął w 1953 r. jako scenograf. Najważniejsze prace, to: nagro
dzony w 1960 r. we Wrocławiu na Festiwalu Sztuk Współczesnych 
tryptyk antyczny „Przeciw Tebom", „Smierć gubernatora" zreali
zowana z K. Kutzem we wrocławskim Teatrze Współczesnym w 
1961 r„ czy „Dziwny pasażer" T. Karpowicza (także nagrodzony na 
festiwalu we Wrocławiu w 1964 r.). W 1968 r. w ramach mecenatu 
j\fiędzynarodowego Instytutu Teatralnego bierze udział w Biennale 
paryskim ze scenografią do „Wariatki z Chaillot". 
Aktorem Janusz Tartyłło bywa tylko wówczas, gdy otrzymuje cie
kawą propozycję. Za swoje największe osiągnięcie w tej dziedzinie 
uv;aża rolę Głumowa w sztuce „Bałałajkin i spółka" w reżyserii 

K. Rotnickiego w Teatrze Bałtyckim w Koszalinie. 
Re):yseruje od 1970 roku zarówno w teatrach dramatycznych jak 
i muzycznych. Najciekawsze spektakle : „Jak wam się podoba" 
Szekspira (1977 Koszalin), „Straszliwy wychowawca w małym dwor
ku" (1978 Koszalin, 1986 Gdynia), „622 upadki Bunga" w Teatrze 
na Targówku w Warszawie w 1982 r. (adaptacja, reżyseria i sce
nografia). 
Ważnym środkiem wypowiedzi artystycznej Janusza Tartyłły jest 
dramatopisarstwo. Debiutował we wrocławskim Kalamburze w 1962 
roku spektaklem „Ciąg dalszy nastąpil" w reżyserii B. Litwińca. 
W 1965 r. otrzymał nagrodę za sztukę „Oczekiwanie na koniec 
swiata" na konkursie Teatru Ateneum i MKiS. W 1963 r. był także 
stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Dotychczas napisał 

osiem sztuk, z których największym powodzeniem cieszył się zreali
zowany w 1983 r. w Teatrze Dramatycznym w Gdyni „Usko!{" oraz 
grana w ubiegłym sezonie w Białymstoku komedia „Dzień na dziś 
i jutro" . 
W 1975 r. kierował sceną studyjną Theatrum '70 we Wrocławiu. 

Rok później objął dyrekcję teatru koszalińskiego, który prowadził 
pa ez trzy sezony. 

RYSZARD KNIEC - pianista, kompozytor, aranżer, autor piose
ne:k. Czynne życie zawodowe rozpoczął w 1954 r. kontraktem 
z Artosem w Sopocie. Od tego czasu współpracował z wszystkimi 
estradami w Polsce. Występo 'iał także poza granicami kraju -
w Szwecji, Finlandii, NRD, Rumunii i Bułgarii. 
Z teatrem związał się na stałe w 1980 r. Skomponował muzykę do 
20 spektakli. Najciekawsze z nich to „Odrodzenie" w Grudziądzu, 

„Pożądanie w cieniu wiązów" w Bydgoszczy i „Żołnierz królowej 
Madagaskaru" w Wałbrzychu (nowe opracowanie muzyki Dobrzyń
skiego). Związany z teatrami w Bydgoszczy, Elblągu, Gnieźnie, Wał
brzychu i Grudziądzu. 
Członek ZaiKSu. 



Z PRASY 
JAK.„ SPORTOWIEC PRZED STARTEl\1 

- Zaczyna pan swoją grudziądzką przygodę po wcześniejszych 
doświadczeniach dyrektorskich w Zielonej Górze i w Łodzi. W jaki 
sposób tamte doznania rzutują r.a pańskie myślenie o Teatrze Zie
mi Pomorskiej w Grudziądzu? 
- Po raz trzeci w swojej karierze teatralnej staję przed zespołem 
jako dyrektor i odczuwam taką samą tremę, jak dawniej. Można 
to nazwać poczuciem odpowied zialności za ten teatr, m:)że jest to 
rodzaj tego szczególnego pobudzenia, które odczuwają sportowcy 
przed startem ... Odpowiadam jednak na pana pytanie. Teatr w Gru
dziądzu jest sceną terenową, jak placówka, którą prowadziłem 
w Zielonej Górze, jednak każde miasto ma swoją specyfikę 
i swoje problemy. Zadania teatru w istocie pozostają te same, 
jednak tutaj w Grudziądzu będę miał do rozwiązania inne zagad
nienia. 
- Właśnie. Jakie kwestie, jakie problemy wydają się panu obecnie 
najważniejsze? 

-- Tzw. trudnych tematów jest wiele. Zacznę jednak od pablicz
ności. Nie ma teatru bez widzó\'/ i być nie może. Dlatego chciałbym 
pozyskać mieszkańców Grudzi<1dza do tego, co b~dziem:I'.' wys.tawiać 
w Teatrze Ziemi Pomorskiej. Troska o zdobycie publlcznosc1 bę
dzie dla nas bardzo ważnym zadaniem. Pragnąłbym, żeby na.sza 
placówka była obecna w mieście, aby utrzymywała rzeczyw1sc1~ 
żywy kontakt z zakładami pracy i szkołami Grudziądza . Bez tej 
bazy społecznej, jak maż.na to naZ\vać , nie wyobrażam sobie swo
jej pracy. 

- Często spotykam się z opiniami, wyrażanymi przez różnych łudzi 
teatru, że Grudziądz posiada tzw. trudną publiczność„. 
- Osobiście nie sądzę, aby można było precyzyjnie wyrokować, 
która publiczność jest dobra, która zaś zła. Powtarzam: chcę pm:y
skać mieszkańców Grudziądza dla teatru. 

- W jaki sposób? 
- Odpowiem na to pytanie ogólnie'. aby uniknąć ~ewnych_ dekla-
racji repertuarowych - chodzi w teJ ..:hw1ll o okresleme. kierunku 
penetracji artystycznych. Myślę, że to, co będziemy rob1c w Gru
dziądzu można określić jako rodzaj ~ea.tru ludyczi:ego, powszech~~
go, adresowanego do wszystki_ch. Mow1ę_ o zasadzie, ktorą pragnq.
bym stosować. Jeżeli natomiast chodzi o zestaw pozycJ1, któr~ 
będziemy grać, to odpowiew t_ylk o,_ że rn;isi my ta l: rrograrr:owac 
repertuar, by spełnił on oczek1wama spoieczne. Dia,ego te~ me 
można powiedzieć, że będziemy grać tylko klasy~ę.' czy tylko szt~kl 
współczesne . Jesteśmy jedyny.n teatrem_ w_ m12sc1e 1 mu:1my ?.1~
zentować zarówno najnowszą dramatL1rg1ę Jak tez pozycJ~ nalezc1cc 
do kanonu światowej literatury. Dla mnie samego pierwszy sezon 
w Grudzi4dzu będzie miał charakter rekonesa nsu artys~ycznego 
muszę lepL~j poznać mieszkańców tego piękneg? grodu 1 samą. sp~
cyfikę miasta. Dopiero później.' teatr grudz1ądzk1 skrystallzuJe 
swoje oblicze, tak repertuarowe, Jak artystyczne. 

_ Zapytam więc inaczej: do jakiego okresu w dziejach ~ceny ~ru
dziądzkiej pragnie pan nawiązać? Do kt~rego z d~rektorow, klorzy 
kiedyś prowadzili t~ scenę chciałby pan się odwołac? 
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- Pytanie tylko pozornie jest proste„. Myślę, że wyrazistą formu
łę artystyczną zaproponował w swoim czasie Krzysztof Rościszew
ski - tworzył on teatr popularny, posiadający jednak wyraźnie 
ambicje artystyczne, czego dowodem było wartościowe przedsta
w ienie „Antygony", Te doświadczenia są mi najbliższe i warto je 
kontynuować, jak sądzę. Jest faktem, że Rościszewski pozyskał dla 
teatru mieszkańców Grudziądza, sprawił, że ludzie zaczęli tutaj 
przychodzić. A to już dużo. 

- Si;ena Grudziądza przez ostatnie Ja.ta przeżywała dotkliwy kry
zys. Z pewnością zdaje pan sobie sprawę, że obejmuje pan kie
rownictwo tutejszej sceny w bardzo trudnym momencie. 
- Powiedziałem na początku naszej rozmowy, że problemów jest 
wiele. Będę chciał poprawić położenie artystyczne teatru. Nie oce
niam jednak przeszłości tej sceny. Nie chcę tego robić, gdyż w każ
dym wypadku byłby to sąd cząstkowy. 
Jestem tu po to, aby spróbować, wyprowadzić tę scenę z kryzysu. 
Takie jest moje zadanie. Gdybym miał dokładniej je nazwać, to 
powiedziałbym, aby był to przyzwoity pod względem warsztato
wym teatr, który ma swoją widownię. Mogę chyba powiedzieć, że 
nastąpiło pewne wzmocnienie zespołu aktorskiego, że powstał pe
wien przychylny klimat w środowisku dotyczący r.a .~<: y:::h zamie
rzeń. Niektórzy krytycy wykazui"!, 5'.!:': ~~raz zainteresowanie naszy
mi propozy~ja!'r.i. A co będzie, to się okaże. Teatr broni się przed
stawieniami, niczym innym. 

- Czy zgadza się pa ze mną, że Teatr Ziemi Pomorskiej jest 
swoistym centrum k lturalnym i intelektualnym miasta i że powi
nien skupiać to, co w Grudziądzu w sferze sztuki najwartościowsze 
i najciekawsze? 
- Jestem otwarty wobec różnych propozycji i różnych postaw 
artystycznych. I zapewniam pana, że to polityka otwarcia inte
lektualnego na innych nie jest tylko efektownym sformułowaniem. 
Teatr musi szukać nie tylko widzów ale także zwolenników i współ
pracowników. Chcemy dotrzeć do tych wszystkich w regionie, którzy 
rzeczywiście interesują się teatrem. Jsteśmy po to, żeby im pomóc. 
Trzeba przecież pamiętać, że działalność Teatru Ziemi Pomorskiej 
nie ograniczy się do samych przedstawień. Bc;dziemy organizować 
różne wystawy, dyskusje, sesje z udziałem znanych krytyków, 
spotkania z ludźmi teatru, wieczory literackie. 

- Jako reżyser ma pan na swoim koncie piękne przedstawienie 
„ Wyzwolenia" Wyspiańskiego, zrealizowane w teatrze kielecki~, 
„Różę" Żeromskiego, którą pan wystawił w Sosnowcu, a takze 
„Wariata i zakonnic" Witkacego (Teatr w Zielonej Górze). Jakie 
są pana najbliższe zamierzenia reżyserskie? 
- Od września objąłem dyrekcję Teatru Ziemi Pomorskiej i naj
pierw muszę skoncentrować się na sprawach program\! te~ sceny, 
nawet kosztem własnych aspiracji reżyserskich. Będę mogł Je reali
zować dopiero wtedy, gdy będę miał za sobą główne problemy 
związane z właściwym funkcjonowaniem teatru. Dlatego też wątpię, 
czy w najbliższym czasie uda mi się sięgnąć po tematy, które od 
lat mnie frapują , wyreżyserować te utwory, o których i~yślę. Jako 
reżyser staram się śledzić zawiklane polskie losy, analizować l<:s 
jednostki w moment.ach dziejowych przełomów. Będę starał się 
kontynuować te swoje penetracje artystyczne. Tylko nie wiem 
kiedy„. 

Rozmawiał Wiesław Nowicki 
„NOWOSCI" 9.X.87 



KRZYŻOWKA Z HASŁEM 
Litery z zaznaczonych pól, czytane rzędami poziomymi, utworzą dodatko
we rozwiązanie związane ze sztuką „Mister Sex". 

Poziomo: 1) pomocnik bacy, 5) malowidło, 8) instytucja zajmująca się wy
stawianiem utworów scenicznych, 9) kubeł, 10) używana do mycia, 11) sce
niczne dzieło z muzyką i librettem, 12) wędrowiec, 15) zielona część pie
truszki, 18) zabawa taneczna, 20) imię pielęgniarki ze sztuki „Mister Sex", 
21) nieproszony gość, 22) więcej niż drzemka, 24) podpora, 27) np. powieść, 
nowela, 30) cechuje aktorkę grającą rolę amantki, 31) skarbiec w baśniach 

„Tysiąca i jednej nocy", 32) sztuczka w sztuce, 33) odgłos tłuczonego szkła, 

3~) przyjęta miara, 35) imię Delona, popularnego aktora francuskiego. 
Fionowo: 1) sportowy statek wodny, 2) służyła dawniej do rozniecania ognia, 
3) sklepienie, 4) była żona Juliusza ze sztuki „Mister Sex", 5) narząd, 

6) imituje wygląd i działanie człowieka, 7) nocne widziadło, 13) rzeka w 
Gruzińskiej SRR uchodząca do Morza Czarnego, 14) owad, 16) odtwórca 
roli teatralnej lub filmowej, 17) otwiera zamek, 18) najniższy głos męski, 

19) smaczna ryba słodkowodna, 23) samolubstwo, 24) kształt, 25) błękit, 

2ii) kubai1ski taniec ludowy, 27) pasek materiału przyszyty do ubrania lub 
płaszcza, 28) zawsze na wierzch wypływa, 29) lasso. 

Irena Preiss - Grudziądzki Klub Szaradzistów „Enigma" 

Rozwiązania prosimy nadsyłać na adres teatru do 15.III.1988. Losowanie 
nagród książkowych odbędzie się w Międzynarodowy Dzień Teatru. 
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Jacek Janczarski 

KIEDY UMIERA POETA 
czyli 

MISTER SEX 
Osoby: 

Violetta - BARBARA MISIUN (adeptka) 
Mariolka - EW A KOWALSKA (adeptka) 

Matka - ALINA HORANIN 
Hela - ANNA GIELAROWSKA (adeptka) 

Anna - GIZELA PIOTROWSKA 
Jolcia - BEATA SOJEWSKA (adeptka) 
Żaneta - ASJA ŁAMTIUGINA 

JULIJ _ 11.n ~ 

Reżyseria - WOJCIECH BORATYŃSKI 
Scenografia - JANUSZ TARTYŁŁO 

Muzyka - RYSZARD KNIEĆ 

Asystent reżysera - ALINA HORANIN 
Inspicjent - BEATA SOJEWSKA 

Sufler - IZABELA KOBYLAŃSKA 

PREMIERA - listopad 1987 
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