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~ Szurmiej - reżyser, inscenizator, choreograf Niekwestionowany mistrz 
musicali, spośród których najpopularniejsze sq.: „Skrzypek na dachu", „Sztuk
mistrz z Lublina", „Krwawe gody'', „Piaf", „Wielka Woda" czy „Zorba"). Zreali
zował około 1 OO spektakli teatralnych, wielokrotnie nagradzanych w kraju i za 
granicą.. W teatrze pasjonują. go wielkie formy muzyczne. 
Ma w swoim dorobku także wiele spektakli przeznaczonych dla młodego wi
dza (m.in. „Ania z Zielonego Wzgórza", „Przygody Tomka Sawyera'', „Pierścień 
i róża" czy „Księga dżungli"). Klasykę literatury dziecięcej lubi przekładać na 
muzyczną. formę teatralną., gdyż taka właśnie formuła, odwołujq.c się do emocji 
widza, wydaje mu się atrakcyjniejsza i bardziej zrozumiała dla dzieci i mło
dzieży. Młodą. widownię w teatrze traktuje z powagą., gdyż - jak twierdzi - to 
ona za lat parę będzie kształtować oblicze polskiego teatru. Jego przedstawienia 
przeznaczone dla młodych odbiorców można nazwać musicalami familijnymi, 
gdyż tłumnie przychodzą. na nie także widzowie dorośli. 

~iew Karnecki - kompozytor, aranżer i pedagog. Specjalizuje się w mu
zyce teatralnej i filmowej - autor ponad 1 OO kompozycji do spektakli drama
tycznych, pantomimicznych, lalkowych i teatru TV oraz filmów fabularnych, 
telewizyjnych i dokumentalnych. Współpracował z wieloma znakomitymi re
żyserami, m.in.: Kazimierzem Braunem, Sylwestrem Chęcińskim, Kazimierzem 
Dejmkiem, Krystyną. Meissnerowq., Wiesławem Saniewskim, Krystyną. Skuszan
kq., Henrykiem Tomaszewskim, Maciejem Wojtyszko. 
Jest kompozytorem kilku popularnych musicali wystawianych przez Jana 
Szurmieja: „Ania z Zielonego Wzgórza'', „Pierścień i róża'', „Przygody Tomka 
Sawyera'', „Przygody Hucka Finna", „Krwawe gody''. 

G°Maciej Wojtyszko - reżyser teatralny i filmowy, ma na swoim koncie kilka
Jziesfą.t realizacji, poczq.wszy od teatralnych spektakli wg Bernharda, Mrożka 
i Gombrowicza, poprzez przedstawienia dla dzieci, a skończywszy na telewizyj
nym sitcomie „Miodowe lata". Jest także dramatopisarzem, autorem kilkunastu 
sztuk teatralnych (najbardziej znane: „Bambuko", „Semiramida'', „Wznowie
nie'', „Żelazna konstrukcja", „Bułhakow"). 
Autor scenariuszy i tekstów piosenek do wielu przedstawień dla dzieci i mło
dzieży, m.in. do „Ani z Zielonego Wzgórza" (w reżyserii Jana Szurmieja - kilka 
realizacji), „Pożarcia królewny Bluetki", „Szatana z siódmej klasy" i „O czym 
szumią. wierzby". Jest autorem znanych ksiq.żek dla dzieci, m.in.: „Bromba i in
ni", „Saga rodu Klaptunów", „Tajemnica Szyfru Marabuta". 
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ANIA SHIRLEY - Katarzyna Gałasińska 
MARYLA CUTHBERT - Mirosława Krajewska - gościnnie 
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b Maud Montgomery (1874-1942) 

urodziła się w Clifton na Wyspie Księcia Edwar
da. Matka osierociła ją. nim ukończyła dwa latka. 
Ojciec ożenił się powtórnie i zostawił córkę dziad
kom, którzy nie potrafili stworzyć dziewczyn
ce szczęśliwego dzieciństwa. Żyła w atmosferze 
cią.głych wymagań i ostrej dyscypliny, więc z tej 
smutnej rzeczywistości uciekała w świat ksią.żek, 
zaczęła też pisać wiersze. 
Pierwszy sukces odniosła mają.c 15 lat - lokal

na gazeta wydrukowała na pierwszej stronie jej 
wiersz o historii wyspy. W 1893 wyjechała na 

studia do Charlottetown - w Prince of Wales College uzyskała dyplom nauczy
cielski. Zaczęła pracować w szkole, a jej prace zaczęły się coraz częściej ukazy
wać w druku. Zachęcona sukcesami, wyjechała w 1895 do Halifaksu studiować 
literaturę, zaczęła też dostawać pienią.dze za publikacje swoich prac. Niestety, 
trzy lata później umarł dziadek i Lucy wróciła do babki, by się nią. zaopiekować. 
Pracowała na poczcie, ale walczyła o to, żeby móc utrzymać się tylko z pisania. 
Dlatego wyjechała do Halifaksu i podjęła pracę w gazecie „Daily Echo". 
Po roku wróciła na wyspę i poznała swego przyszłego męża - prezbiteriańskie

go pastora Ewana Macdonalda. Był to czas intensywnej pracy nad pierwszą. 
poważną. powieścią. - w 1908 otrzymała ekscytują.cą. wiadomość: „Ania z Zie
lonego Wzgórza" została zaakceptowana do druku w Bostonie. Bardzo szybko 
ksią.żka stała się bestsellerem. Lucy otrzymywała tysią.ce listów od zachwyconych 
czytelników; pośród nich znalazł się list gratulacyjny od Marka Twaina, kóre
go zauroczyła postać Ani, dziecka - jak się wyraził - najbardziej uwielbianego 
(w literaturze) od czasów nieśmiertelnej Alicji (z krainy czarów). 
Sukces ten jednak nie znalazł odzwierciedlenia w umowie z wydawcą. - dziewięć 

lat toczyły się są.dowe rozprawy o zmianę warunków kontraktu, który pozba
wiał L.M. Montgomery profitów z kolejnych wydań ksią.żki, a potem z nakrę
conego wg ksią.żki filmu. Dopingowana przez czytelników, Lucy pisała jednak 
dalsze losy Ani, zawarte w sześciu innych ksią.żkach: „Ania z Avonlea", „Ania 
na Uniwersytecie", „Ania z Szumią.cych Topoli", „Wymarzony dom Ani", „Doli
na Tęczy'', „Rilla ze Złotego Brzegu". Powstał też zbiór ok. 500 opowiadań, 450 
wierszy i kilka innych serii ksią.żkowych, podobnych do historii Ani. Po śmierci 
babki ( 1911) Lucy wyszła za mą.ż i przeniosła się do małej miejscowości Lakes
dale, gdzie jej mąż obją.ł urzą.d pastora w tamtejszym kościółku. Musiała więc 

zają.ć się szkółką niedzielną, chórem i organizacjami kobiecymi. Na świat przy
szło kolejno trzech synów, z których jeden, niestety, umarł. Mąż Lucy przeżywał 
silne depresje, ale mimo tych przeciwności nie przestała pisać, a lista jej publika
cji i popularność stale rosły. W 1935 rodzina przeniosła się do Toronto. 
Autorka „Ani ... " została uhonorowana m.in.: Order of the British Empire, Fel
low of the Royal Society of Arts and Letters, członkostwo francuskiego Institute
des Lettres et des Arts. 

Kapelusze zaprojektowane przez Sabinę Bicz wykona/a Iwona Jarmużek z Opery Narodowej w Warszawie 
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