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11_ WŁADYSŁAW LECH TERLECKI 
( 1933-1999) prozaik eseista 

Studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Redaktor pism: „Dziś i Jutro", „Współczesność", „Miesięcznik 

Literacki", redaktor naczelny Redakcji Programowej Polskiego 
Radia. Autor opowiadań i powieści o problematyce historyczno
moralnej oraz psychologiczno-obyczajowej (m.in . „Pożar" 1962, 
„Gwiazda P iołun" 1968, „Odpocznij po biegu" 1975, „Zwierzęta 
zostały opłacone" 1980, „Cień karła, cień olbrzyma" 1983, 
„Wieniec dla sprawiedliwych" 1988). Pisał też utwory 
dramatyczne, słuchowiska i scenariusze filmowe. W „Dialogu" 
drukowane były jego sztuki „Myśliwi " 1/ 1966, „Kuzyni" 8/ 1966, 
„Biuro pisania podań" 8/1972, „Dwie głowy ptaka" 1/1981, „Idź 
na brzeg, widać ogień" 3/ 1983, „Zamachowiec" 7 /1984„, Krótka 
noc" 5-6/1986, „Rudy" 1/1987, „Cyklop" 6/1988, „Zabij cara" 
8/ 1994, „Mateczka" 1/ 1995, „Lament" 7/1996, „Nieznajomi" 
5/ 1998, „Dragon" 8/ 1999. 
W 1972 roku otrzymał Nagrodę Kościelskich 

·. 

LEON SCHILL_E_R ______ • 

Około Świąt Bożego Narodzen ia , przed dwoma laty, dzięki 
dziwnemu przypadkowi znalazłem się w pewnym klasztorku 
podwarszawskim. Stało się to tak: siedzia łem z aktorami w kawiar
ni prowadzonej przez aktorów i natura lnie rozm aw i aliśmy 
o teat rze-p rzyszłośc i . Zbliżała się godzina policyjna. Trzeba było 
opuśc i ć loka l. Na schodach ktoś nieznany wręczył mi malutki l i śc i k 
ben edyktyńsk i e h asło PAX umieszczone w n aczółku , nieśm iały 
maczek pisma p rzypominał osobę żyjącą od wie lu lat pod 
przybranym imieni em, od lat wielu . u marłą dla św iata ", a k i edyś 
duchowo bardzo mi b l iską . Osoba ta, wskutek tragedii, co zb u rzyło 

jej młodz i utkie życ ie , rzuciła teatr, który był wszystkim dla niej, 
a w którym talent jej wschodził jako gwiazda zadziwiającej 

wie l kości. („.) W ciągu niemal dwudziestu lat niewidzenia się, dwa 
tylko razy ot rzymałem od tej osoby znak życia („.). Tym razem 
proszono mnie, bym polecił kogoś ze swych uczniów, który by 
pomógł wychowankom prowadzonego przez klasztor zakładu 

w wystawieniu jakichś jasełek. Oczywiście, wolałem sam to zrobić, 
natychmiast udałem się doń i, rzecz jasna, wybór padł na Pasto
rałkę. Powtórzył się cud Reduty. W jeszcze wyższej potędze. 

Zdziałała go atmosfera religijna coenobium benedyktyńskiego , 

uprawiającego liturgię w najczystszym i najbardziej mistycznym 
jej wyrazie, kantyk gregoriański i wszystkie cnoty monastyczne. 
I potwierdziło się to, w co zawsze wierzyłem i w co ~epsi ode mnie 
wierzyć nam kazali: w TEATRZE DUCHA, w TEATRZE SWIĄTYNI aktor 
kłamać nie może, musi dlań sprawa dramatu i jego w niej rola być 
czymś tak osobiście ważnym i świętym,jak była dla męczenników
mimów, SS. Genezjusza, Ardaliona i obydwu Porfiriuszów; aktor 
takiego teatru jest osobą działającą w Labiryncie, zwanym Sceną -
jak powiedział Wyspiański , który i Wawel Labiryntem nazwał , 

a Dumę Ariadną. 
Dumni mogli być aktorzy henrykowscy ze swej pokory i ze swej 
wiary niepokalanej, które jasnością napełniły Labirynt uczuć 

i myśli tych, co widowisko nabożne przybywali oglądać. 

„ 
Leon Schiller Theatrum militans, PIW, Warszawa 1987 



STANISŁAWA UMIŃSKA 

Stanisława Umińska (1901-1977), aktorka. Ukończyła Kursy 
Wokalno-Dramatyczne H.J. Hryniewieckiej i od razu, jeszcze 
w przedstawieniach abso lwentów, została dostrzeżona przez 
recenzen tów. Od sezonu 1919/20 za a n gażowana do Teatru 
Polskiego w Warszawie, gdzie zadebiutowała w roli Sary w „Major 
Barbara " Shawa. W 1921 roku wystąp i ła w fil mie „Pan Twardowski". 
Do 1924 występowała w Teatrze Polskim i Małym . Sukces, jakim była 
rola Orcia w „Nie-Boskiej komedii " Krasi ńskiego sprawił, że zaczęto 

wymieniać ją wśród najzdolniejszych aktorek młodego poko lenia. 
„M i ała niezwykły talent dramatyczny i dziewczęcą, albo raczej 
chłop ięcą urod ę, absolutnie oryginaln ą" wspominał w „Dziennikach " 
J. Lechoń. „Wykazała prawdziwą intu icję , uczuc i owość , głęboką 

i szczerą oryginaln ość w traktowaniu swych zada ń scen icznych. 
Niejednokrotnie obsadzana fałszywie, w ro lach wymagaj ących 

promienia beztroskiej wesołości , zawsz wn osiła na scenę coś 

swojego, dalekiego od komunałów i szab lo nów - w geści e, ru ch u, 
rytmice słowa" - pisano w „Przeglądz i e Teatra lnym i Filmowym ". 
Zagrała około dwudziestu pi ęciu ról. Do n ajważniejszych nal żały: 

Consuella w „Ten, któ rego bij ą po twarzy" Andriejewa (.majstersztyk 
aktorski ze smaczkiem ekspresjonistycznym" - L. Schiller) ; Cherubin 
w „Weselu Figara" Beaumarchais ( „była naprawdę czarującym 

dzieckiem". „Sentymentu m i ała akurat tyle, ile trzeba, prawie że ile 
trzeba charakteru, była rozkoszn ą , komed i ową zabawką" -J. Lecho ń ) ; 

Gloria w „Nigdy nie można przewidzieć" Shawa („czasem była 
uroczystą Gloria in excelsis, lecz wielki talent panny Umir1skiej 
stworzył nowe, godne jej 
dz i eło aktorskie" - K. Maku
szy ń ki); Ewa w „Legendzie 
o ga rbusku" Timara („prze
dziwnie świetla n a i cicha jak 
przys t ało na ja m i oła" -
Z. Kisie l wsk i; Fiametta 
w „Uczcie szyderców" Bene
lliego („tak powiedzia ła parę 

słów i tak wygl ądała , że jeże li 
znajdzie się J ak i ś Romeo 
i reżyse r dobrze będzie pra
cował, mamy nareszci e 
piętnastoletn i ą Ju lię Capu
letti" -J. Lec hoń). 

Do legendy polskiego teatru przeszedł jej Puk w „Śnie nocy letniej" 
Szekspira, utrzymany - jak pisał W. Zawistowski - „w jednolitej 
sylwetce ruchomego gzygzaka, w kształcie na poły zwierzątka, na poły 
ducha". Ostatnią jej rolą była Berta w „Świerszczu za kominem" 
według Dickensa (premiera 23 kwietnia 1924). po której 
W. Zyndram-Kościałkowski dedykował „genialnej ślepej dziew
czynce z Dickensa" wiersz zatytułowany „Berta". 
W szpitalu w Paryżu 15 lipca 1924 roku zastrzeliła swego 
narzeczonego Jana Żyznowskiego, malarza, powieściopisarza 
i krytyka , który umierał na raka wątroby; w 1925 roku została 

uniewinniona przez sąd francuski. Po powrocie do Polski rzuciła teatr, 
zaczęła pracować w szpitalach. Wstąpiła do zgromadzenia sióstr 
benedyktynek samarytanek, przyjęła imię Benigna; w 1936 złożyła 
śluby wieczyste. W 1942 była przełożoną zakładu dla wykolejonych 
dziewcząt w Henrykowie pod Warszawą; zwróciła się do Leona 

Stdn1 ława Urn 11 

Schillera prosząc go o po
moc w przygotowaniu 
jasełek z wychowankami 
zakładu. Schiller reży

serował w Henrykowie „Pa
storałkę " , „Gody weselne" 
i ,,Wielkanoc". W ostatnich 
latach życia przebywała 

w Fiszorze kolo Niegowa 
w domu sióstr samary
tanek dla dzieci niepełno
sprawnych . 

Według: Słownik Biograficzny 
Teatru Polskiego 1900 1980. 

'ot Staw 1k ~111gr •iem Teat , Po~•1ego 
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Było to zimą 1943 roku. • 
Schiller wystawił- oczywiście tajnie - swoją „Pastorałkęn i zapro
szeni pojechali z Warszawy na miejsce podmiejskim „samo
warkiem". Odbywało się to w klasztorze. Zakonnice prowadziły 
zakład dla n i epełnoletnich przestępczyń, których wiele produ
kowało okupowane miasto - głównie prostytucja, kra dzieże , 

a właściwie włóczęgostwo i bezdomność. Te dziewczęta matka 
przełożona powierzyła Schillerowi i dopomogła w zdobyciu 
materiałów na kostiumy. Postąp i ła mądrze : i próby, i kilka 
przestawień „Pastorałki" stanowiły dla jej pupilek przeżycie , 

którego na pewno nigdy nie zapomniały, i kto wie, jak to wpłynęło 
później na ich losy. 
„Ona ma wejście wielkiej aktorki " - powiedział ktoś , kiedy wycho
dziliśmy z klasztornej kaplicy. Miał rację. Niezwykła ta matka 
przełożona. Trzeba jednak wiedzieć, że jej zrozumienie wycho
wawczej roli teatru i jej przyjaźń z Schillerem miały swoje przyczyny. 
Kiedyś, w czasach, które są już legendarne - w latach 
dwudziestych - była znakomitą aktorką. W historii polskiego teatru 
pozostała jako najlepszy Puk w „Śnie nocy letniej" Shakes
peare' a. Żeby tak wchodziła do kaplicy, wyprostowana, wspa
niała w powadze, z bielą habitu owijającą jej szyję - trzeba było 
tragicznego zdarzenia, o którym d użo pisały dzienniki paryskie, bo 
stało się to w Paryżu. Zab i ła ze współczucia . Człowiek ten był 

nieuleczalnie chory. Sąd ją uni ewin nił . Tak dawne to są czasy, tak 
straszliwymi sprawami od nas oddalone, że nie będz ie 

plotkarstwem wymieni ć nazwisko: w życ i u świe cki m n azywała się 

Umińska. 

W µumn11:11 a i relaCJe o Hr.nrykow1e. Czesia'.': Mrlosz: v.; .Dialog l / 1995 

Da" n', Dom Zgro nc1dzen1a S1óst• Benedv~ly11eK Samarytan I\ 
Henry~o.· 1 ~·d obec'ly Fot E Fg;i zer 



._ ANDRZEJ MAJCZAK 

Rocznik 1972. Absolwent wydziałów Reżyserii Dramatu PWST 
w Krakowie oraz Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warsza
wie. Mieszka w Krakowie. 

Sekretarz literacki Teatru Narodowego w pierwszych latach 
dyrekcji Jerzego Grzegorzewskiego. Asystent Kazimierza Dejmka 
przy pracy nad „Dialogus de Passione" , a także Pawła Miśkiewicza 
przy „Rajskim ogródku " Tadeusza Różewicza . Wspólnie 
z Andrzejem Sadowskim w szkole teatralnej w Porto przygotował 
„Cepervejo" według tekstów Włodzimierza Majakowskiego. 
Jest autorem inscenizacji dramaturgii współczesnej . Zrealizował: 

„ Dwadzieścia minut z aniołem" Aleksandra Wampiłowa , 

„Polaroidy" Marka Ravenhilla (Teatr im. S. Jaracza w Łodzi), 
„norway.today" Igora Bauersimy (Teatr Polski we Wrocławiu), 

„Psa, kobietę, mężczyznę" Sybille Berg, „Push up 1-3" Rolanda 
Schimmelpfenniga, „Wielki dzień " Conora McPhersona (Teatr 
Bagatela w Krakowie), „ Opowieści o zwyczajnym szaleństwie" 

Petra Zelenki (Teatr Jeleniogórski im. C. K. Norwida), „Arabską 
noc" Rolanda Schimmelpfenniga (Studio Tetralne „Koło" w War
szawie) oraz „mironczarnie" - wieczór poetycki według tekstów 
Mirona Białoszewskiego (Teatr Narodowy w Warszawie). 
Od 2000 roku zajmuje się także przygotowaniem publicznych 
czytań najnowszej dramaturgii światowej Z wydawanego przez 
Uniwersytet Jagielloński cyklu „Dramat Współczesny", przedsta
wione zostały teksty Heinera Mullera, Botho Straussa, Miro 
Gavrana (wszystkie prezentacje na Scenie pod Ratuszem krakow
skiego Teatru Ludowego). 

"I 

• 

AWISZAJ HADARI 

Absolwent Wydziału Reżyseri Dramatu w Państwowej Wyższej Szkole 
Teatra lnej w Krakowie, 
U rodził się w 1976 roku w Tyberiadzie nad Jeziorem Gali lejskim 
w Izraelu. W 1994 ro ku u kończył liceum artystyczne im . Thelma Yellin 
(Tel-Aviv), gdzie u.czy! się malarstwa i histori i sztuki. W roku 1997 
przez rok studi ował w Wyższej Szkoły Performance'u (The School of 
Visual Theater) w Jerozolim ie, gdzie zetknął s i ę z Teatrem Cricot 2 
Tadeusza Kantora , po czym podjął studia wyższe w Polsce. 
W roku 1998 jego pierwszy spektakl w Izraelu „Rdza" zdobył cztery 
nagrody (nagroda dla naj lepszego spektaklu, reżyse ra , scenografi i 
i kostiumów) w ramach Festiwalu Teatru Awangardowego w Acco (The 
Acco Festival of Avant-Garde Theater). Spektakl cieszył się sporym 
sukcesem i zosta ł pokazany na scenach Narodowego Teatru 
„H abima" (The lsraełi National Theater Habima) i Nowej Opery 
Izraelskiej (The Center for the Performing Arts - The New lsraeli 
Opera ). 
Od 1999 do 2004 roku studiował na Wydziale Reżyser ii Dramatu 
w krakowskiej PWST. 
W ramach dyplomu przetłumaczył na j ęzyk polski dr mat An-Skiego 
pt. „Dybuk" (z tego przekradu skorzystał Krzysztof Warlikowski 
w spektaklu Teatru Rozma itośc i w Warszawie, w 2007 roku przekład 
ukaz ł s i ę przez Wydawnictwo "Austeria" w Krakowie w połączen i u ze 
szkicown ikiem reżyserskim An drzeja Wajdy) . W 2004 roku 
wyreżyserował . Dybuka" w Szkole Teatralnej , dwa lata później, na 
zamówienie 16. Festiwa lu Kultury Żydowskiej w Krakowie ponown ie 
wystaw ił „Dybuka", tym razem o półn ocy w Synagodze Izaaka na 
krakowskim Kazim ierzu. 
W roku 2002 Hadari otrzymał Nagrodę Wybranego Artysty Fundacji 
lcExcellence w Izraelu (zob. www.icexcellence.com). 
2 czerwca 2006 roku na Starym i eście w Lublinie ogłoszono 
oficja lne otwarcie Lubelskiej Trasy Podziemne), dla której zaprojekto
wał · wyko n ał i konę miasta „Pożar Lubl ina-mul timed ialna 
inscenizacja legendy''. 
Prowadzi wykłady i warsztaty teatralne na temat „Dybuka" i Teatru 
Tadeusza Kantora m. in . w moskiewskiej Szkole Wasilijewa, Ośrodku 
Praktyk Teatralnych - Gardz1enice, Fundacji Pogranicze w Sejnach, 
Fundacji Miasto w Suwałkach , podczas Dni Kul tury Żydowsk i ej 
w Poznan iu . 



Jakie fakty z ciężkich lat okupacji chciałabym zanotować? 

Z jaśniejszych wspomnień - nawiązanie bliższego kontaktu 
z klasztorem Sióstr Benedyktynek w Henrykowie . Siostry 
prowadziły tam rodzaj Domu Poprawczego dla dziewcząt 

i przytułek dla malutkich niedorozwiniętych dzieci. Znajomość 
z jedną z sióstr spowodowała, że zaczęłam często odwiedzać 
klasztor, a z czasem i pracować z dziewczętami ( ... ). 
Udzie lałam dzieciom lekcji rytmiki i tańców polskich, a kiedy stała 
wychowawczyni starszych dziewcząt wyjechała na dłuższy urlop, 
zamieszkałam w klasztorze, zastępując ją w jej pracy. Te kilka 
miesięcy wzbogac iło moje doświadczenia pedagogiczne o cenne 
i ciekawe spostrzeżenia. Przekonałam się, że nie ma „złej" 

młodzieży. Jest młodzież trudna , a przede wszystkim nie
szczęśliwa. Te dziewczęta właśnie były nieszczęśliwe, zepchnięte 
na niewłaściwą drogę niekoniecznie przez złe instynkty, ale 
najczęściej przez biedę, złe warunki domowe, nieodpowiednie 
towarzystwo, często przypadek. Tak czy inaczej, z każdą z nich po 
dłuższym czasie dochodziło się do porozumienia. Dziewczęta 

ceniły życzliwość, dobroć w stosunku do sobie i odwzajemniały się 
gorącym przywiązaniem . lja lubiłam swoją pracę i powierzone mej 
opiece dziewczęta. 

Tacjanna Wysocka „Wspomnienia", Czytelnik, Warszawa 1962 
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TEATR ŚLĄSKI 
IM. STANISłAWA WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH 

40-003 KATOWICE, RYNEK 2 
e-mai I: teatrslaski@teatrslaski .art. pl, www.teatrslaski.art.pl 

DYREKTOR KRYSTYNA SZARANIEC 
DYREKTOR ARTYSTYCZNY TADEUSZ BRADECKI 

Główna księgowa Danuta Klima, pełnomocnik dyrektora Małgorzata 

Długowska-Błach, asystent dyrektora ds. marketingu Jarosław Tabor, 
asystent dyrektora artystycznego Beata Przybylska, sekretarz literacki Anna 
Podsiadło , reżyser Grzegorz Kempinsky, koordynator pracy artystycznej 
Danuta Pułecka, kierownik Biura Obsługi Widzów Paweł Rozkrut, kierownik 
ad ministracji Barbara Króliczek, specjalista ds. marketingu Urszula 
Marciniak, dział edukacji teatralnej i impresariat Renata Goliasz
Janiszewska, specjalista ds. biznesu Barbara Wolniewicz, kontaktz mediami 
Krzysztof Lisiak, Irena Myszor, kierownik widowni Ewa Wójcik. 
Główny inżynier Edward Wrzesień, kierownik techniczny Wanda Nowak, 
kierownik techniczny d.s. produkcji Maciej Rokita , główny elektryk Kazimierz 
Strzelecki.elektrycy Jerzy Boczkowski , Adam Boruta, informatyk Marcin 
Muller, koordynator techniczny Roman Klyta, brygadzista sceny Dariusz 
Sobieraj, obsługa sceny Lech Hamerlik, Mariusz Konieczny, Sebasti an 
Krysiak, Kamil Małecki, Sylwester Pozłótko, Wojciech Smola rczyk, Piotr 
Sobota, Paweł Szymkowiak, Sylwester Zastróżny, akustycy Mirosław Witek 
(kierownik), Marek Skutnik, Bogdan Śmiganowski, oświetlenie sceny 
Krzysztof Woźniak (kierownik), Waldemar Janiszek, Piotr Łobacz , materiały 

filmowe Beata Dzianowicz, pracownia krawiecka Ewa Kerger (kierownik), 
Anna Malinowska (zastępca), Barbara Manowska, Jolanta Woszczyńska
Kolonko, garderobiane Ewa Połońska, Joanna Kulik, Aneta Oskard, 
pracownia stolarska Fran ciszek Kraczla (kierownik), Jerzy Graczyk, 
pracownia malarsko-modelarska Agata Kurzak (kierownik), Halina 
Wojtowicz, Paweł Frankiewicz, pracownia tapicerska Karol Koj, pracownia 
perukarska Teresa Melek (kierownik), Violetta Krysiak, magazyn dekoracji 
Robert Hyla , magazyn kostiumów Małgorzata Kaczmarek, rekwizytornia 
Ireneusz Gajda, Aneta Oskard, dział zaopatrzenia Jan Szypura (kierownik) , 
Anna Jamróz, Maria Kra czi a, Konrad Parys. 
Duża Scena Rynek 2, Scena Kameralna ul. Warszawska 2, Scena 
w Malarni ul. Teatralna 2a. Centrala tel. 032 258 72 51, 032 258 72 52, 
Sekretariat tel. 032 258 89 92, tel./ fax032 259 89 76. 
Biuro Obsługi Widzów czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00, 
tel./ fax 032 258 89 67. 
Kasa czynna w poniedziałek w godz. 1000 18.00, od wtorku do soboty 
w godz. 10.00-19.00 (przerwa 1300 -13.30) w niedziele na dwie godziny 
przed spektaklem, tel. 032 259 93 60. 

Redakcja programu Anna Podsiadło . o 
projekt i opracowanie graficzne Agata Kurzak, 

na okładce wykorzystano obraz Zdzisławy Ludwiniak, 
fotografie Krzysztof Lisiak, Mirosław Rzepka 




