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BRAM STOKER(1847-1912) 

Bram (właściwie Abraham) Stoker urodził się 8 listopada 1847 roku , 
niedaleko Dubllina. Był bardzo chorowitym dzieckiem, więc całe 
dzieciństwo spędzH w domu z matką, która opowiadała mu stare 
celtyckie baśnie. Stoker zadebiutował dość późno, bo dopiero w 1872 
roku opowiadaniem "The Cristal Cup". Niespełna kilka lat później, 
Stoker miał na swoim koncie cały zbiór niesamowitych opowiadań , 
których tematy były zaczerpnięte z histori i usłyszanych w dzieciństwie. 
W ogóle twórczość Stokera , różniła się od przyjętych norm. Czytellnik 
łatwo może pogubić się podczas lektury, będzie musiał sam 
zdecydować co jest snem, co jawą. /Jak choćby sen-jawa Jonathana 
Harkera z "Draculi", gdy śnią(???) mu się wampirzyce/. W ogóle 
niecodzienna perspektywa, zatarcie granicy między tym co prawdziwe, 
a światem fantazji , sprawiła, że twórczość Stoker'a nie zbierała 
przychylnych recenzji . 
Prócz "Draculi" w zasadzie pozostałe jego dzieła uległy zapomnieniu. 
Z pewnością powodem tego była nie tylko innowacja przedstawiania 
rzeczywistości, ale również odważny jak na owe czasy język oraz 
aluzje erotyczne. Doszło nawet do tego, że jego ostatnia powieść 
"Jaskinia Białego Węża" (The lair of white worm) była uznawana przez 
krytyków za grafomańskie bazgroły człowieka niezrównoważonego 
psychicznie. Mimo, że Bram Stoker jest znany przede wszystkim z 
jednej powieści - "Dracula" wystarczy, żeby pamięć o tym irlandczyku 
przetrwała pokolenia . 

Maciej Kaczyński 

Źródło - (http://www.free.com.pll triple6/encyk/op/s toker_ l)ram.html 

Bohdan Urbankowski 

Wampir, nasz bliźni 

Wampiry żyją wśród nas. Są tak stare, jak gatunek ludzki, choć z 
pewnego punktu widzenia stanowią ciąg dalszy ewolucji, nową 
jakość ssaka homo sapiens. 
W porównaniu jednak z człowiekiem wampiry odznaczają się 
lepszym wzrokiem i słuchem, dzięki czemu mogą prowadzić 
nocny tryb życia, a w dzień spać. Żyją także o wiele dłużej niż 
ludzie, są prawie nieśmiertelne : mogą istnieć dopóki będzie 
istniało życie, którym można się żywić. Pod względem jadłospisu 
wampiry są jednak dość wybredne: odżywiają się wyłącznie 
płynem i to najwyższej jakości - krwią. Nie przypadkiem już 
starożytni uważali ją za esencję życia . Dzięki tej płynnej diecie 
życie wampira nabiera kolorów i przypomina cykl rozwojowy 
gąsienicy w motyla. Radzimy wziąć to pod uwagę zwolennikom, a 
zwłaszcza zwolenniczkom diety- cud . 

Pierwsze wiadomości o wampirach zanotowane zostały w 
świętych tekstach starożytnych Indii, wspominali o nich też 
Chińczycy. Jeśli chodzi o Grecję - wampiry znane były na 
Peloponezie, gdzie nazywano je brukolakami (vroucolacas). 
Istnienie swoje zdradziły karygodną wręcz lekkomyślnością: oto 
niektórzy nieboszczycy mimo utraty życia nie tracili apetytu, 
zjawiali się nieproszeni na ucztach, zjadali i wypijali co popadło -
nawet żywą zwierzynę nim trafiła do garnka i na stół. Większość 
brukolaków stanowili osobnicy wiekowi i bezzębni, skazani raczej 
na picie niż gryzienie. Stąd upowszechniło się nieco 
upraszczające mniemanie jakoby wszystkie brukolaki wypijały 
krew ludzi i zwierząt. Było różnie: te lepiej uzębione nie gardziły ani 
mięsem żywych baranów, ani nawetłykowatąludziną. Faktem jest 
jednak, iż osobniki wielozębne stanowiły mniejszość wampirzej 
społeczności i - jest w tym pewien paradoks - do naszych czasów 
nie przetrwały. 

Lekkomyślny tryb życia zagrobowego brukolaków doprowadził 
do tego, iż wielu z nich szybko zidentyfikowano i nakryto a raczej 
odkryto w grobowcach. Wyglądali jakby tylko spali, wielu zmarłych 
wyglądało lepiej niż za życia - byli bardziej rumiani, czasem wręcz 
otyli. Od autentycznych trupów odróżniano ich prosto: wystarczyło 
obciąć nogę czy rękę - z bru kol a ka sikała świeża krew; zwykły 



Zdjęcie z próby "Draculi" w Teatrze Dramatycznym w Płocku. 
Od lewej: MINA MURREY - Hanna Zientara, prof. ABRAHAM VAN HELSING z AMSTERDAMU 
-Jacek Mąka, DRACULA -Andrzej Slabiak (gościnnie). 

nieboszczyk na taki eksperyment reagował znacznie spokojniej. 
Po identyfikacji brukolaka Grecy ucinali mu dla pewności głowę . 
Ponieważ jednak często się zdarzało, iż wampir łapał się za głowę 
i uciekał z cmentarza dokąd oczy poniosą (razem z głową zabierał 
przecież oczy)- Grecy przerzucili się na palenie brukolaków. I ten 
sposób, jako niezawodny, przekazali następnym pokoleniom. My 
przekazujemy go Państwu. · 

Z upływem wieków ludzkość bogaciła swą wiedzę o "Starszych 
braciach", pojawiły się pierwsze próby jej kodyfikacji - na przykład 
dzieło Ferdynanda de Schertz'a "Magia posthuma", wydane 
anno 1706, w Ołomuńcu - zapewne na słynnym Kirchplatzu. 
Pojawiły się też pierwsze utwory literackie poświęcone tym 
tajemniczym istotom. Najpi1erwszy z nich, właśnie pod tytułem 
"Wampir" napisał John Polidori, skądinąd lekarz l'orda Byrona. 
Angielski1 poeta odegrał rolę inspiratora. Rzecz działa się podczas 
słynnej deszczowej nocy w czerwcu 1816 roku, w Genewie. 
W byronowskiej Villa Diodati gościli Mary i Percy Shelleyowie, w 
suto zakrapianej kolacji partycypował też półurzędowo Polidori. 
W pewnym momencie Byron rzucił pomysł niezwykłych zawodów: 
kto napisze najbardziej niesamowitą opowieść . Zapewne _wybitny 

poeta liczył na łatwe zwycięstwo - naszkicował jednak tylko 
pretensjonalny fragment, który następnie włączył do poematu 
"Mazzeppa". Jego konkurent, Shelley wypadł jeszcze gorzej -
wycofał się po kilku nieudanych próbach. Sukcesem zakończyły 
się natomiast wysiłki Mary Shelley, która dość szybko napisała i 
wydała "Frankensteina" (1816). Polidori męczył się dłużej ale za 
to wymęczył "Wampira" i jemu przypada pierwszeństwo 
wprowadzenia tej barwnej postaci do literatury. Przy okazji warto 
odnotować, że polską odmianę tzw. wampira lirycznego 
wprowadził do poezji Mickiewicz w IV części "Dziadów". (Tylko 
złośliwi poloniści utrzymują, że Gustaw to nie żaden wampir ale 
wariat...). 

Wampir liryczny, gadający do rymu i wysoce uduchowiony 
stanowi jak dotąd najwyższy stopień ewolucji człekokształtnych. 
Ogół wampirów daleki jest od tego ideału. W roku 184 7 Thomas 
Preskett Prest opisał w książce "Varney the Vampyre" odmianę 
znacznie częstszą i pospolitszą. Jego wampir to świntuch i 
sybaryta traktujący kolejne życie jako kolejną okazję do 
korzystania z prymitywnych uciech. Ćwierć wieku później, 
dokładnie w roku 1872 Sheridan LeF.::inu dokonał kolejnego 
odkrycia: w powieści pt. "Carmilla" opisał wampira - samicę . Jest 
nią tytułowa bohaterka, która deprawuje swą zachłanną miłością 
młodą Angielkę, Laurę. Przy okazji warto odnotować hipotezę, 
wedle której wampiry- samice przekształciły się drogą ewolucji w 
feministki. 

Najwybitniejszym jednak dziełem o wampirach była i pozostaje 
powieść "Dracula" napisana w roku 1897 przez Brama Stokera. 
Jej autor, urodzony w Irlandii żył w latach 1847 - 1912. Próbował 
być pisarzem, ale żył z tego, że przez lat kilkadziesiąt był 
sekretarzem największego z angielskich aktorów, Henry'ego 
Irvinga oraz kierownikiem jego Lyceum Theatre. Fakt, iż Irving 
specjalizował się w rolach szekspirowskich, tłumaczy, zdaniem 
wielu specjalistów, mroczną atmosferę i dobrą konstrukcję 
"Draculi". Jest jednak i inne wytłumaczenie faktu, iż "Dracula" jest 
powieścią dobrą. Mało tego, ta sama przyczyna jednocześnie 
wyjaśnia dlaczego inne powieści Stokera są kiepskie. 
Nie pośredni, czy bezpośredni wpływ Szekspira jest kluczem do 
tej zagadki - bo niby czemu Szekspir, z którym Stoker i Irving 



obcowali bez przerwy miałby pomóc jedynie tylko przy pisaniu 
powieści o wampirach? 

Nim jednak przejdziemy do wyjaśnień ki1lka słów o 
pośmiertnym życiu "Draculi". Cudzysłów przy nazwisku Grafa 
oznacza, że nie chodzi mi o Wielkiego Wampira osobiście a 
jedynie o książkę poświeconą Jego postaci. Wprowadzony do 
kultury europejskiej Wampir zaczął żyć jakby w trzecim swoim 
wcieleniu, jakby po gąsienicy i jadowitym motylu przybrał postać 
cienia, postać smugi ciemnego światła na srebrnym ekranie. 
W roku 1921 po książkę Stoker'a sięgnął sam wielki Fryderyk 
Wilhelm Murnau, który na jej podstawie stworzył film "Nosferatu, 
symfonia grozy" Przetwarzając powieść Murnau zmienił jej realia: 
Dracula przeistoczył się w grafa Orloka, akcję przeniesiono do 
Niemiec. Machinacje te jednak podpadły wdowie po pisarzu, która 
oskarżyła Murnaua o plagiat. Może była to zemsta "Draculi", 
niezadowolonego z gry odtwarzającego go Maxa Schrencka, 
może wdowa była„. feministką? - Nie wiadomo. Wiemy tylko, że 
sąd wydał wyrok tak zaskakujacy, jakby sędziowie zosta lli 
zahipnotyzowani. Ni mniej ni więcej tylko nakazał zaprzestanie 
pokazów i1 zniszczenie wszystkich kopii filmu. Ocalała tylko jedna 
jedyna-wywieziona wcześniej za granicę. 

Próba "Draculi". Od lewej: prof. ABRAHAM VAN HELSING z AMSTERDAMU - Jacek Mąka, 
QUINCEY P MORRIS Z TEXASU - Piotr Bala, ARTUR LORD GODALMING - Wojciech Cecherz, 
Dr. JACK SEWARD- Jerzy Wieczorek oraz LUCY WESTENR- Magda Bogdan. 

Mimo kłopotów, krwawy i mroczny żywot hrabiego Draculi 
przyciągał nadal wielu twórców . Po kilku utworach słabych 
powstało nastroj1owe dzieło Wernera Herzoga "Nosferatu 
wampir". (1978). Rolę łysego krwiopijcy zagrał tym razem Klaus 
Kinski. Wspomnieć też warto o nie pozbawionym dowcipu filmie 
Romana Polańskiego" Bal wampirów" i o filmie Francisa Coppoli 
"Dracula", który będąc wierną adaptacją książki inaczej nieco 
rozstawia akcenty: pokazuje wampira jako istotę głodną nie tylko 
krwi, lecz przede wszystkim miłości. Powieść Stokera naprawdę 
wyzwalała wyobraźnię - i z tego samego powodu sięga po nią 
nasz teatr. 

*** 
Jeszcze kilka uwag o książce. Tytuł dzieła "Dracu11a" pochodzi z 

języka rumuńskiego, oznaczać miał diabła nawet smoka. Słowo 
to jest zresztą znacznie starsze, wszyscy z lekcji łaciny 

pamiętamy, że wąż, smok to draco, draconis, do tego z długim "o". 
Oczywiście tytułowy bohater smokiem nie jest, a kim jest 
naprawdę - o tym stopniowo dowiadują się bohaterow1ie powieści 
a wraz z nimi czytelnicy. Książka Stokera zaskakuje zarówno 
konstrukcją akcji jak i bogactwem form. Na początku mamy 
"dziennik" Jonathana Harkera - młodego urzędnika, który jedzie z 
Anglii do Transylwani i1 (Siedmiogrodu), aby załatwić parę 
iinteresów z ekscentrycznym grafem Draculą. Chodziło o nabycie 
paru nieruchomości w Anglii, zorganizowanie transportu i parę 
pozornie nieważnych drobiazgów. O tym, że górujące nad 
szczytami Karpat zamczysko okaże się pułapką, jego właściciel -
wampirem przygotowującym inwazję Anglii - o tym wszystkim 
bohater miał się dopiero dowiedzieć. 

Nie wypada przed przedstawieniem zdradzać sensacyjnych 
szczegółów i zakończenia akcji. Bez narażenia się widzom 
chciałbym zwrócić uwagę na trzy sprawy. Pierwsza to dydaktyka -
umiej1ętność stopniowania napięć i stopniowego odkrywania 
tajemnic pod pozorem rzeczywistości i jeszcze straszniejszych 
rozwiązań tych tajemnic. Harker stopniowo rozsuwa otaczające 
go kurtyny, najpierw dziwi się tylko, gdy odkrywa, że gospodarz 
jest jednocześnie stangretem i właściwie mieszka sam w zamku, 
potem dziwi się, że Dracula nie uczestniczy w jego posiłkach, że 
nie odbija się w lustrze, że dysponuje nadludzką siłą i władzą nad 



zwierzętami. Prawdy stają się coraz straszniejsze, zbliżanie się 
do nich coraz bardziej niebezpieczne, zaś ostateczna odpowiedź 
tak przerażająca, że bohater przypłaca ją szaleństwem. Sprawa 
druga to zgodność miedzy bogactwem akcji a bogactwem form jej 
podawania . Prócz pamiętnika Jonathana mamy w "Draculi" 
wymianę egzaltowanych listów paru pań , ale mamy też chłodny w 
narracji dziennik doktora Sewarda, który na dziwne zjawiska 
usiłuje spojrzeć okiem naukowca. Najwyższy poziom 
wtajemniczenia prezentują zaś listy doktora filozofii, medycyny, 
literatury etc. Van Helsinga, którego wiedza przekracza granice 
nauki sięgając wyżyn mistycznego wtajemniczenia. I w tym 
momencie dochodzimy do sprawy trzeciej, najważniejszej . . 

Walka Van Helsinga z Draculą wpisana została przez autora w 
odwieczny konflikt światła i ciemności, chrześcijaństwa i wojsk 
Antychrysta . Historyczny Drakula, dokładniej Vlad Dracula IV 
pochodził z rodu możnowładców siedmiogrodzkich, urodził się w 
Sighisoarze w 1431 roku, walczył z najazdem tureckim - lecz nie 
tylko. Swoją czarną legendę zawdzięczał okrucieństwu z jakim 
zabijał nie tylko Turków, ale i własnych poddanych . Opowiadano o 
tysiącach ludzi wbijanych na pal, o ziemi lepkiej od krwi, 
przypisywano Draculi nawet kanibalizm. Było w tej czarnej 
legendzie sporo przesady, ale i sporo autentycznych faktów. Oto 
kllka, ze względu na dzieci najmniej bulwersujacych: 
* Chcąc wytępić złodziejstwo hrabia kazał przy każdej wiejskiej 
studni postawić (właśnie postawić luzem, niczym nie 
przytwierdzając!) złoty kubek. Gdy kubek znikał - wbijano na pal 
wójta i jeszcze paru chłopów. Dzięki temu jeszcze u 
współczesnych Vlad IV zasłużył sobie na przydomek Tepes co 
niektórzy z badaczy uznali za nazwisko, a co w dialekcie 
transylwańskim znaczy tyle co "palownik" , "nadziewacz". 
*Oryginalny był też sposób w jaki wytępił żebractwo. Po prostu 
kazał żebraków zaprosić do wielkiej szopy na ucztę, nakarmić i 
dobrze upić , sam także popił przy okazji . Potem wyszedł 
zostawiając biesiadników zajętych konsumpcją i improwizacjami 
wokalnymi. Słudzy hrabiego błyskawicznie zaryglowali drzwi, 
szopę wraz z żebrakami podpalono .. . 
*W kronikach tureckich zachował się przekaz o tym, jak Vlad IV 
potraktował posłów samego sułtana. Gdy po wejściu na salę 
przyjęć nie zdjęli turbanów, hrabia spytał o powód . 
- Nie pozwala nam na to nasza wiara odrzekli Turcy. 

No to ja wam ułatwię przestrzeganie jej przepisów! po tych 
słowach Vlad IV wezwał swych oprawców i kazał przybić Turkom 
turbany gwoździami do czaszek. 

Jeszcze za życia hrabiego jego zamek stojący na 300 
metrowej skale nad rzekąArdżesz budził grozę w całej okolicy. 

Zamek ten, zresztą stoi na swej skale do dzisiaj, można go 
zwiedzać - podobnie jak klasztor w którym młody graf był 
wychowywany, jak knajpy w których podobno szalał w 
towarzystwie swoich feministek. Ale bohater powieści nie jest 
Draculą historycznym. On jest już Draculą mistycznym, który - jak 
cały ród wampirzy - swe istnienie zawdzięcza nie Bogu, lecz 
Szatanowi . Dlatego jest ono tak mroczne i podobnie 
ambiwalentne: jego długość, nuda i uczuciowy chłód 
przypominają piekło za życia, piekło nieomal wieczne. 

W książce Stokera dobro ostatecznie zwycięża, co jak się 
rzeklo może być propagandowym kłamstwem Drakuli służącym 
rozbrojeniu przeciwników. Jakby nie wierząc w ostateczne 
zwycięstwo sił dobra, autor - na wszelki wypadek - przeprowadza 
szkolenie czytelników. Wiadomo więc dlaczego chroni przed 
wampirem koło narysowane kredą i wiadomo kiedy nie chroni, 
gdy kreda nie została poświęcona. Wiadomo, że wielką moc mają 
nawet zasuszone róże. 

Dlaczego jednak ma chronić 
przed wampirem czosnek? czy to 
nie podpowiedziany Stokerowi 
kolejny koncept Draculi? Nie jest 
też jasne dlaczego, aby uśmiercić 
wampira należy jego serce 
przebijać osikowym kołkiem. I po 
co na dodatek obcinać mu łeb, 
czyżby kołek i płatki róży nie 
gwarantowały powodzenia? 
Pomimo tych wątpliwości warto te 
sposoby zapamiętać . Po prostu 
nie znamy lepszych. 
I warto zacząć bliżej przyglądać 
się sąsiadom . Może któryś nie 
rzuca cienia, albo nie odbija się w 
lustrze? 



__J 



KRZYSZTOF PANKIEWICZ 
- malarz, scenograf i reżyser- urodził się 16 września 1933 roku w 

Pruszkowie. 
W 1950 r. rozpoczął studia na Wydziale Architektury 

Politechniki Warszawskiej, a od 1952 r. na Wydziale Malarstwa 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1954 r. przeniósł się do 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie kontynuował studia 
na Wydziale Scenografii i Malarstwa pod kierunkiem prof. Karola 
Frycza. 

W 1958 r. uzyskał dyplom z odznaczeniem za opracowanie 
Caliguli Camusa. Jako scenograf debiutował w 1956 r. w Teatrze 
Młodego Widza w Krakowie i od tego czasu stale współpracuje z 
wieloma teatrami w kraju, a od 1962 r. również za granicą. 

W latach 1958 - 64 był etatowym sceriografem Teatru 
Powszechnego w Warszawie. Współpracował też z Teatrem 
Telewizji. Od 1964 r. do 1967 r. pracował jako scenograf w 
warszawskim Teatrze Klasycznym. 

W okresie intensywnej współpracy z teatrami poza krajem, 
m.in. w RFN, Jugosławii, Holandii, krajach skandynawskich i 
Ameryki Płd„ był także profesorem scenografii w słynnej 

Akademii San Carlos w Meksyku (w latach 1971 -72) . 
Krzysztof Pankiewicz od 1961 r. również reżyseruje. Artystyczne 
sukcesy teatralne, uzyskane wkrótce po ukończen iu studiów, 
potwierdzają wyróżnienia i nagrody na festiwalach w kraju - m.in. 
wyróżnienie za scenografię do Kordiana na I Kaliskich 
Spotkaniach Teatralnych (1961 r.), za Płatonowa na Festiwalu 
Sztuk Rosyjskich i Radzieckich w Katowicach (1962 r.), I nagroda 
za Zbrodnię i karę na tymże festiwalu (1965 r.), nagrody prezesa 

Komitetu d/s Radia i Telewizji za wybitne osiągnięcia artystyczne 
w 1961 i 1963 r. oraz za granicą - m.in. w Teatrze Narodów - Prix 
de Recherches za scenografię do czterech pantomim H. 
Tomaszewskiego: Wejście w labirynt, Woyzeck, Ziarno i skorupa, 
Człowiek i ptak ( 1962 r. ); za osiągnięcia artystyczne w Holland 
Festival otrzymał w 1967 r. nagrodę holenderskiego Ministra 
Kultury i Sztuki. 
W 1963 r. na Biennale Młodych Artystów w Paryżu za projekty do 
Chorego z urojenia Moliera otrzymał nagrodę w postaci rocznego 
stypendium we Francji, podczas którego odbył staż u Maxa 
Ernsta, w 1966 r. podczas kolejnego stypendium - staż u Leonor 
Fin i. 

Pracując bardzo intensywnie jako scenograf, Krzysztof 
Pankiewicz nie zaniedbuje malarstwa. To właśnie w malarstwie 
tkw ią korzenie jego wizji i koncepcji scenicznych . 

Projekty K. Pankiewicza pokazywane były na wystawach 
reprezentujących osiągnięcia polskiej scenografii w Wenecji, 
Nowym Sadzie, Pradze, Paryżu, Berlinie, Moskwie, Budapeszcie, 
Tokio i wielu innych. W 1964 r. wystawa "Europejska Scenografia 
Współczesna" zorganizowana przez dr. Hansa Dietricha Malowa, 
na której Pankiewicz był reprezentowany wieloma projektami, 
obj ec hała wiele stoli c europejskich i ważnych centrów 
kulturalnych . Prestiżowa była też międzynarodowa wystawa 
collage'u w Zurichu w 1980 roku. 

Jego obrazy i projekty scenograficzne eksponowane były 
na wystawach w Polsce i za granicą. Największe z nich to 
wystawy indywidualne w: Towarzystwie Sztuk Pięknych "Zachęta" 
w Warszawie (1964), Odeon Theatre de France w Paryżu pod 
protektoratem Madelaine Renauld i Jeana Louisa Barrault (1966), 
Stadsschouwburgu (1966) i Stadsmuseum (1967) w 
Amsterdamie, lnstituto Bellas Artes i Escuela Nacional de Artes 
Plast icas w Meksyku (1972) oraz wystawa "Zaszłości 

nielukrowane" towa rzysząca Festiwalowi "Kontakt" w Toruniu 
(1 995). 

Na podstawie wydawnictwa Teatru Polskiego w Warszawie 

"Krzysztof Pankiewicz - 40 lat pracy artystycznej (1956 - 1996) . 

Zdjęcie Krzysztofa Pankiewicza wykona ł Andrzej Rybczyński. 



Urodził się w Krakowie, kiedy słońce i księżyc stały w znaku Skorpiona. 
Tam też ukończył w 1981 roku Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. 
Ludwika Solskiego otrzymując dyplom aktorski i tytuł magistra sztuki. 
Zawodową drogę artystyczną rozpoczął w Teatrze Polskim we Wrocławiu i 
potem były kolejno: Teatr "Stu" w Krakowie, Teatr Współczesny w Szczecinie, 
Teatr "Groteska" i Teatr Ludowy w Krakowie, Teatr Muzyczny i Dramatyczny w 
Gdyni, Teatr Nowy w Warszawie . Jest aktorem śpiewającym, wyróżnionym 
dwukrotnie na Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. W 1988 roku 
otrzymał stypendium artystyczne miasta Krakowa. 

W 1992 roku reżyser Marek Mokrowiecki dostrzegł w Nim "samotność 
Konradową'' i obsadził go w "Dziadach" granych z powodzeniem w Katedrze 
Płockiej a rola Gustawa-Konrada zyskała uznanie krytyki. W roku 1996 zajął 
pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu na najlepszą rolę męską (Joachim 
Baltazar de Campos de Baleastadar - w "Sonacie Belzebuba" Witkacego), 
zorganizowanym przez ~dakcję miesięcznika "TEATR". 

Najważniejsze role teatralne związane sąz reżyseram i1 : Jerzy Jarocki, 
Eugeniusz Karin, Krzysztof Jasiński, Ryszard Major, Jerzy Gruza, Jan 
Skotnicki , Adam Hanuszkiewicz, Julia Wernio , Wojciech Kępczyński , Andrzej 
Walden. 

Obecnie mogą Państwo zobaczyć Go w naszym Teatrze w spektaklu 
"Dracula" w tytułowej rol i. ••• •. • • • • • · 

Zespół "MEDUSA" reprezentuje płockie środowisko muzyczne 
identyfikując się z nurtem mocnego, męskiego, thrash hardcore'owego 
brzmienia. Swoją 3 letnią działalność (pod patronatem PŁOCKI.EGO 
OŚRODKA KULTURY i SZTUKI) zespół poświęcił pracy nad maten~łem 
muzycznym, który prezentował z powodzeniem na koncertac~. oraz !ak.? 
support takich zespołów jak: "Acid Drinkers", "Kat", "FlapJack , lluss1on , 
"Sweet Noise" . . . 

Zespół jest laureatem i uczestnikiem wielu festiwali, konkursow 1 
koncertów, a najważniejsze z nich to: . 
- I nagroda na MAYDAY ROCK FESTIVAL '97 w Głogowie 
- Grand Prix "Music&Show 98"w Warszawie 
- I nagroda na li Ogólnopolskich Konfrontacjach Muzycznych "Gitariada 95" 
- li miejsce na imprezie ROCK KINO FESTIVAL '97wBydgoszczy1997 r. 

Odnotować trzeba ponadto bardzo udane koncert~ w Łodzi, 
Grudziądzu , Płońsku, Kutnie oraz jako gość festiwalu w Węg przewie wraz z tak 
uznanymi markami jak: Alastor, Testor, Nightmare. „ 

Utwory zespołu "Medusa" goszczą często na f.alach lokalnych sta_q1 
radiowych (Płock, Włocławek) i rozpoznawane. są nie tylko przez fanow 
gatunku. Potężne brzmienie zespołu uzupełn~a głos charyzmatxcznego 
wokalisty, autora tekstów - Balloona, poruszaiące~o problemy nie tylko 
egzystencjonalne. Zespół "Medusa" posi.ada mate;1a.~ muzyc:ny - DEMO 
p.t. "KONFLIKTOWY DOM", możn~ tez usłysze~" Medusę .~ utwori;e 
"Herostratos" na składankowej kasecie zatytułowanej Petrohałas - (Made in 

Płock) wydanej przez "Psy Wojny Records". 

Zespół tworzą: 
Grzegorz Drabkowski - śpiew 
Tomasz Kossakowski - gitara, śpiew 
Artur Sadowski - gitara 
~.t-Oł.Mysia~s- ~'~ Cltoo4t.6$Gi · 
Wojciech Cichocki - perkusja 
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Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku 
09-400 Płock, ul. N owy Rynek 11 
tel/fax 262-73-77, tel. 262-60-71 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny: Marek Mokrowiecki 
Kierownik Literacki: Bohdan Urbankowski 
Biuro Organizacji Widowni 
kierownik Jolanta Milewska tel. 262-48-40 

Koordynator pracy artystycznej: Ewa Cichocka 
Konsultant programowy: Roman Rzymkowski 
Reklama: Leszek Skierski 
Kierownik techniczny: Józef Muszyński 
Główny elektryk: Zbigniew Charzyński 
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Światło: Aleksander Lewandowski, Piotr Tobota 
Główny akustyk: Krzysztof Wierzbicki 
Fotograf: Waldemar Lawendowski 
Brygadier Sceny: Eugeniusz Kupniewski 
Garderobiana: Barbara Chrobocińska, Elżbieta Jóźwiak 
Rekwizytor: Krzysztof Popczuk 
Kierownicy pracowni: 
perukarskiej: Jadwiga F oryszewska 
fryzjerskiej: Wanda Bońkowska 
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