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Wszystko zaczęło s ię od tego, że Pani Grzyb chciała 
skrzywdzić Tota - pieska Dorotki. Zapytacie pewnie -
kto to jest Pani Grzyb? kim jest Dorotka? I właściwie 

dlaczego mamy interesować się historią jakiejś tam 
dziewczynki i jej małego psa? 
Odpowiem Wam wprost - warto wsłuchać się w tę 
opowieść, bo mówi ona o poszukiwaniu przyjaźni, 

odwagi i c iepła w św i ecie, któremu wciąż brak tych 
wartości. Powiem Wam jeszcze, że jeże! i nie 
wędrowa li ście nigdy ze Strachem Na Wróble, który nie 
ma rozumu, z Blaszanym Drwalem, w którego 
blaszanej piersi nie bije serce i z Lwem, któremu brak 
odwagi, to czas najwyższy wybrać się w taką podróż. 
Dlaczego? Dlatego, że co jakiś czas warto wyruszyć na 
poszukiwanie kra iny Oz, w której spełniają się 

najpiękniejsze dziecięce marzenia. A dziecięce 
marzenia, gdzieś przez nasz świat zagubione lub 
zapomniane czekają byśmy do nich powrócili. Czekają 
na nas bez względu na to, ile mamy lat i czy jeszcze 
jesteśmy otwarci na ich przyjęcie, czy moze JUZ 

w tydzimy się im poddać„. 
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DARIUSZ MIŁKOWSKI 
Urodz i ł s i ę w Sopoc ie. Ży ie akademick ie rozpoCLął jako student 

Budowy Ma~ąn na Po litechnice Gdańskiej. Nie obdarzając j dnak 
wybran go kierun ku specjalnym zaintere owani m, zdecydował ie; 
opuścić po le działań politechn icznych na rzecz dz iałań zdecydowanie 
artys tycznych. W ·1974 roku zdał egzaminy na Wydział l~eżyserii 
Dramiltu PWST w Krakowie . Jeszcze w uasie studiów, we współp racy 
z American S hool of Warsaw, zaprezentował opery dz i ecięce 
B. Bri tten !,,Mały Kominiarczyk" i „Potop Noego") oraz C. 1\enottiego 
(„Arna h I i nocn i gośc i e') . Dyplomowe przedstawi en ie, a był to „Czarny 
roma ns" Wł. T rleckiego, przygotował w Teatrze Polskim w Poznaniu. 
W tym teatrze zreal izował t kże „ Daczę" I redyńskiego i „ Umr7eć 7e 
śm i et hu " Janczarskiego. Współp rac ując z Teatrem Polskim we 
Wrocław i u, wy reżyse rowa ł „Pi ez" Sł . M r ożka ( 198 1 ) i 
„Damy i huzary" Fredry (1982) . Z zespołem Teatru Wybrzeże 
przygotmvilł spektak l pl. „ Ni<>winni winowa jcy" O. trowskiego . W roku 
1984 obj ął dyrekcję Państowego TPatru Rozry\ ki w horwwie. Tcci tru, 
który ma w swoim dorobku realizacje wie lkich musica li: „Cabaretu", 
„Skrzypka n dachu", „Evi~y" , ale obok lego równie.l autorsk iego 
. pektak lu Józefa Szajny pl. „S iady". W Chorzowie wyreży . erowa ł m.in . 
„N iki fory" Red l ińskiego, „Księż n i czkę Turando t'' Gozz iego oraz 
prapremierową wer j ę „Czarodzieja z krainy Oz". W latach 1982-1994 
by ł wykładowca w PWST we Wrocławiu. 

WIESŁAW SUCHOPLES 
Studiowa ł w Wyższe j Szkole Muzycznej w Sopoc ie i 

Warszawie, w kl as ie fortep ianu proiesor Marii Wi łkomir i j. W 1959 
ro ku podj ął pracę w TeJ trzc M uzycznym w Gd'yni jako kor petytor, ,1 

dwa lala później został zaangażowa n y przez Bohdan, Wodic zk<: do 
Teatru Wie lkiego w Warszaw ie jako pianista i karne1,1list., 
współp racu j ąc z proiesor Jren;:i Dubisk<i. W 1 u6 roku Danut.i 
Baduszkowa skłoniła go do pod j ~c i a pracy dyryg ni 1 w Te.ttrz 
Muzyunym Gdyn i . j)O\ ierza j,1 mu pro adzcni urkir.tr · 
spektaklu „Frintastyczny rejs '' Porlera. W lalach 19 .5 - 19 r pr. c 
jako k ierown ik muzyuny i I iervvszy dyrygent w Tcatrz' LJ/Y( n 
~ Poznaniu . W 1980 roku powróc i ł do Gdyni, gdzie pracuj c• tt·j poru-~----.. 
Jako dyrygent i kierownik muzyczny. W swojej kc rierze art ~t c zn j ______ _ 
opracował mu7ycznie ponad p ięćdziesiąt operetek, mu i ał i i om dii 
muzytznych. Dyryguje we v••szystkic. h spektak lach tego teatru . 

JERZY RUDZKI 
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Wa rszawskiej. Od razu po ukończeni u studiów zaczął p racować jako 
scenograf, który to zawód z pasją wykonu je po dzi ś dzień. 

Współtworzył liczne sp ktakle teatralne i te lew izy jne, brał u dział w 
produkcjach fi lmowych . Jest autor m opracowari scenografi ·znych 
m.in . do „Ś l ul u" Gombrowicza w Teatrze im Jaracza w O lsztynie, do 
„Dziadów", które w Opo lu reżyserował Tomasz Zygadło, do „Malej 
Apokalip y" Konwickiego . W Gdyn i zrea l izował przed laty „ H u stawkę" . 
Obecnie mamy okaz ję podz iwiać scenografię , którą przygotowa ł do 
„ zar dzieja z kra iny Oz". 

BARBARA PTAK 
Dyplom na Wydz iale Grafiki Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych 

w War zawi uzy kata w 1963 r. Od razu po studia h podjc;ła p racę 

jako scenograf w tea tra h dramatycznych. Tę dz i ała l ność prowadzi do 
dz iś , będąc auto rką opracowa ń scenograficznych do w i lu spektak li 
teatralnych i w idowi k telewizyjny h. Stale wsp ' łp rac u j e z teatrami 
mu7ycznymi , a równ ież ze scenami operowymi w kraju i za gra n icą. 

Nazwisko Barbary Ptak pozostanie na sta łe zw i ąza ne z po lski m 
p rzemysłem fi lmowym. Nie sposób wymieni < wszystkich filmów, do 
który h przygotowywa ła kost iumy. Te najbardziej znane to : „Nóż w 
wodzie" , „ araon ", „ Noce i dnie", 11Ziem ia obiecana", „ Dz iewczęta z 
Nowol ipek" . W sum ie w latach 195 8-1 993 wykonała pro j kty 
kostiu mów do 70 fil mów. Od 19 79 r. do 199 2 r. była wykła dowcą 

kostiumologii na W ydz ial Radia i Telew izj i Uniwersytetu Ś l ą s k i ego. J st 
złon ki em ZPAP, l a ureatką wielu nagród, wśród których wym i e ni ć 

na leży nagrod in dyw idua l n ą M inistra Kultury i Sztuki za cało ksz tałt 

osi ąg ni . ć w dziedzi n ie kostiumu f il mowego, Złote Maski za 
inscen izacje teatraln e. 

JANINA NIESOBSKA 

J st a bso lwentką Państowej S1koły Baletowej w Bytomiu . Od razu 
po uzyskaniu dyplomu została so listką Teatru Wielkiego w Łodz i . 

Publiczn ś , mogła podz iw i ać jej kunszt taneczny w k i l kudz ies i ęc u 

ro lach. Najbardz iej ul ubione to : Dzi wczyna z „ Harnasi" 
Szymanowskieg , Messag ra i Prozerpina z „O rfeusza'' Monteverdiego. 
Będąc sol i stką Teatru W ielkieg , za j mowała s i ę j ednocześn i e 

c horeograf i ą telew i zyjną i tea tra l n ą (m. in. „Jez ioro łabędz ie" 

za jkowskiego, „Pan Twardow ·k i" Różyck i ego, „ armen" Bizeta, 
„ Faust" Gou nod a) . Równi eż dla TV przyg towywała wszystkie 
programy z yklu „ Dobry w ieczór tu Łódź" oraz dzi s i ą tki innych 
spektakl i. Współpracowała z nieoma l wszystkimi teatram i w Po lsce. Jej 
ważn i jsze opracowania to : „ abucco" , „Śmierć Don Juc na", „Ba l 
maskowy" . Do chw ili ob cnej była pedagogiem w PWSFTV iT w Łodzi . 
J t l aureatką wie lu nagród, m.in Specjalnej Złot j Maski za „Króla Ubu" 
Pendereckiego, Złotej Maski za przygotowanie spektak lu pt. „Ania z 
Zielonego Wzgórza" w Łodz i i Chorzow ie. Sama twierdz i, że n aj więcej 

zawdz i ęcz a wybi tnemu choreografowi F !iksowi Parne low i, który 
ukształtował jej osobowość a rtystyczn ą. 
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