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„Lublin kocha nowości" 

Każda premiera zawsze budzi emoqe, zarówno wśród realizatorów 

jak i pub liczności A cóz dopiero prapremiera. Czy nigdy dotąd nie 
grany utwór spodoba s ię w idowni. czy sztuka „chwyci" 1 nie padnie po 

kilku spektaklach 7 Aby z mniejszyć ryzyko porażki teatry vvystawiają, z re
guly, nowe sztuki wspólczesne na malych scenach kameralnych. Więk
szość z nich to pozycje maloobsadowe. Teatr im. J. Osterwy, jako Jedyny 
w kraju, tak iej sceny nie posiada. Chcąc więc iść z duchem czasu, zmu
szony Jest v.;ystawiać je tylko na duzeJ scenie. 

ObeJmuJąc dyrekcję artystyczną naszego teatru Krzysztof Babicki 
deklarowal chęć pokazania w każdym sezonie jedneJ sztuki wspól
czesną I si owa dotrzyma!. Co więcej, poza Milościq no Krymie S. Mroż
ka, Opowieściami o zwyczo1nym szaleństwie P Zelenki i Bogiem W Allena, 
wszystkie wystaw ione na naszej scenie sztuki wspólczesne to prapre
miery. 

Swoją dzialalność artystyczną w Lublinie Krzysztof Babicki zainau

gurowal wyreżyserowaną przez siebie po lską prapremierą sztuki lvo 

Bre5ana Diabelskie nasienie. Potem kolejno oglądaliśmy prapremiery: 
Kąpielisko Ostrów, Europo.? M1krodromoty, Najlepsze lato panny jeon 
Brod1e (polska prapremiera), Legoland (polska prapr-emiera), Sormoqa. 
Rock'n'Roll (polska prapremiera), Widnokrąg , Noc wielkiego sezonu 1 dzi
s ieJSZą Bioly Dmuchawiec. 

Zupelnie wyjątkowy byt miniony sezon 2008/2009, gdzie po raz 
pierwszy teatr nasz wystawi! same sztuki wspólczesne, w tym dwie 

prapremiery 1 praprem ierę bajki napisanej dla naszej sceny przez 
Grażynę Lutoslawską . Bylo to posunięcie dość ryzykowne , ale jak s ię 
okazalo w pel ni oplacalne. 

„Przedstawienia Teatru Osterwy obejrzalo w ub. roku ponad 45 tys. 
widzów, a średnia frekwenqa wyn iosla ponad 80 proc. ( ... )- powiedzial 

K. Babicki na lamach Kuriera Lubelskiego (nr 5 z 7.0 I .20 I O r.). - Te 

statystyki to oczywiście powód do satysfakcj i. A le jeszcze bardziej cieszy 

to , że ludzie chodzą nie tylko na spektakle lżej sze, lecz także te 
trudniejsze. Komedię Szekspira czy sztukę Woody'ego Allena można 
wystawiać „w ciemno" , bo to frekwencyjne pewniaki Ale JUŻ prze
niesienie na scenę prozy Myśliwskiego czy Schulza bylo Jednak pewnym 
ryzykiem . Tymczasem okazalo się, ze zarówno Widnokrąg, jak 1 Noc 
wielkiego sezonu wcale nie ustępują tym repertuarowym hitom. To poka

zuje, że warto podejmować ryzyko, warto doceniać publiczność, bo
wiem nie tylko schlebianie Jej gustom może zapewnić powodzenie." 

Obecnie na I 3 znajdujących s ię w repertuarze naszego teatru pozy

cji - 6 stanowią sztuki wspólczesne. 
I chyba na dobre minęly j uż czasy, kiedy pisano, że „trudno jest utrafić 

sztuką wspólczesną w gusta naszej publiczności", która domagając się 
w teatrze „więcej prawdziwego zyc1a", gdy sztuka taka pojawia la się na 

afiszu, „Jak jeden mąż zostaje w domu". 

Lublin jednak zawsze „kochał nowości" . bo jak dowodzi! przed nie
mal stu laty miejscowy krytyk: „Szekspira 1 Slowackiego można studiować 

sobie w domowym zaciszu ". A tylko przy ul. Namiestnikowskiej lubl i

nianie mogli dowiedz ieć się co Cnotliwa Justysia zanotowala w swoim 

Dzienniczku, Dlaczego zgrzeszy/o? , Czemuż by/o sierotą, jak wygląda! 
Czlowiek o I OO glowach czy Ubogie lwice, z wypiekami na twarzy śledzić 

Przygody poślubne mlodego porucznika i poznawać Ciemne strony życia. 
Prapremiera ... , po raz pierwszy na scenie ... - zapowiadaly teatralne 

afisze i jedynie dociekliwi widzowie mogli odczytać dopisane malym 
druczkiem . .. w Lublinie. Teatr był zależny „od kasy'', a nieznana „no

wość" gwarantowala zawsze pelną widown ię. Te „marketingowe chwy
ty" byly wówczas sta lą praktyką, bo gdy afisz zapowiada! 200 tysięcy 
nagrody lub Sposób no komorników- teatr pęka! w szwach. 

Lubelska prasa donosila, że oto dyrektor X lub Y „uda! się by! wlaśni e" 

do stolicy po zakup nowych egzemplarzy, a po jego powrocie skrzętnie 
odnotowywano co nabyl 1 za ile . Zdobycie Jak największej ilośc i nowych 

tytulów bylo ambicją każdego dyrektora, bo skoro co tydzień odby-



wala się nowa premiera, potrzebowano ich bardzo wiele. Dla sceny 

pisywaly więc cale rzesze nieznanych i zapomnianych JUŻ dzisiaj 
zupelnie twórców. Nowości produkowano niemal taśmowo, wed

lug określonego schematu. „Sensu malo, halasu w iele, krzątaniny 
po scenie Jeszcze więcej, a wszystko silnie opieprzone tlustymi 
dowcipami i drastycznymi sytuaqami" A kiedy w kasie teatru bra
kowalo na ich zakup pieniędzy, za pióro chwytali sami dyrektorzy 
(przodowa! u nas w tym względzie dyr. H . Morozow icz) lub akto

rzy, ratując w ten sposób repertuar. "Machnąlem w ciągu wieczora 
zgrabną komedyjkę, którą nazajutrz próbować zaczęliśmy" -wspo
mina! jeden z nich. 

Takze ambicją aktorów bylo zdobycie „chodliwej nowośc i ", któ 
ra z okazji benefisu przyciągnęlaby do teatru tlumy. Tylko ci „wy

godn i" i „nad vvyraz ambitni" poprzestawali na sprawdzonej klasyce. 
Podstawą „sukcesu ", ważniejszą nawet od treści sztuki, byl dobry 

tytul. I tu akto rzy stawali na wysokości zadania. Benefisowe afisze 
naszego teatru , to zbiór kuriozalnych niedorzeczności: Dom waria
tów, Szatan 1 niewidoma, Zemsta KorsykankJ, Pozycz mi swo;e; żony, 
Podróz diabla na wesele, Pow1es1c się czy utopie, Koniec świata'. itp. 

Premierowe nowośc i niewiele mialy wspólnego ze sztukami 

współczesnymi w prawdziwym znaczeniu tego slowa. Obycza
jOwo-spoleczna komedia epoki realizmu nie zyskala w Lublinie 

popularności, także naturalizm 1 po lski dramat modernistyczny 
„porażał i szokowa!" zacnych mieszkańców naszego miasta. Nie 

chc iano oglądać na scenie „życia brutalnego, mrocznego i zlego". 

Prasa publikowala listy oburzonych w idzów apelujących do dyrekcji 
teatru o „zaprzestanie takich eksperymentów" , a po premierze , na 
przykład Moralności pani Dulskiej, lublinianie „obrazili się na teatr", 
„szerokim lukiem omijając przybytek sztuki" 

Prawdziwy „zalew wspólczesnością" odnotowal nasz teatr po 
roku I 91 5. gdy do miasta wkroczyli Austriacy 1 po odzyskaniu nie
podleglości w 1918. Odegrano wówczas caly szereg „sztuk aktual
nych" , ukazujących martyrologię narodu, sytuację wojenną , two

rzenie s i ę nowej rzeczywistości. Pokazywanej „bez osłonek bólu 
i cierpienia", „epatowania męczeństwem " bylo JUŻ tak w iele , że nas-

tąpil „przesyt wspólczesnością" i teatr zacząl świecić pustkami. Sięgnięto 
więc znowu po Królową Kinematografu, Szalawilę , Polowanie na męża, 
Ulubieńca kobiet i, zawsze ratujących repertuar, Baluckiego i Fredrę. 

Po li wojnie obejrzala nasza publiczność cały szereg zaangażowanych 

produkcyjniaków 1 „tylko obowiązek czy grzeczność zmuszały widzów 
by przetrwać w teatrze, aż do chwili ostatecznego zapadnięcia kurtyny." 

Byla też nasza scena miejscem „największego skandalu teatralnego 
powojennej Polski". Wystawiona w 1946 r. prapremiera Weryfikacp 
I. Ładosiównej. tak zbulwersowała opinię publiczną, że Ministerstwo 
Kultury i Sztuki zakazało „po wsze czasy" wystawiania jej na scenach 
„z uwagi na szkodliwy wplyw na społeczeństwo". 

Kolejne powojenne dyrekcje starały się co jaki ś czas wprowadzać do 

repertuaru prapremiery sztuk wspólczesnych, glównie autorów zaprzy
j aźnionego bloku wschodniego. Jeś li chodzi o autorów polskich prapre

miery byly w większości dramaturgicznymi debiutami uznanych polskich 
prozaików bądź literatów i dziennikarzy związanych w pewnym okresie 

swojego życia z Lublinem, czy tez dramaturgicznymi próbami aktorów 
lubelskiej sceny. 

Sztuki współczesne. nie tylko prapremierowe osiągały wówczas 
przeważnie liczbę 20-35 spektakli. Chociaż zdarzaly się także takie hity 
jak Syn Slońca S. Weremczuka (78 spektakli) czy Egzamin J. P Gawlika lub 

Okręt S. Tyma, które przekroczyly magiczną setkę. 

Dzisiejsza prapremiera z dwu powodów ma charakter wyjątkowy. 

Po pierwsze, to maly jubileusz Krzysztofa Babickiego. W maju br. 
mija I O lat jego artystycznej dyrekcji w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie . 

Podsumowuje ten okres prapremierą sztuki, która z niezwyklym, przy
należnym tylko mlodośc i ostrym spojrzeniem ocenia naszą rzeczy
wistość. 

Podsumujmy też ten okres w liczbach. Krzysztof Babicki wyrezy
serowal w tym czasie, na naszej scenie, 20 premier, w tym 8 prapremier, 

z których trzy to po lskie prapremiery światowych dramatów. 
Jest to także wyjątkowy dzień dla autora Bialego Dmuchawca. Po raz 

pierwszy na scenie teatru dramatycznego Mateusz Pakuła będzie oglądał 

napisaną przez siebie sztukę. To Jego życiowa prapremiera. 



D
ziś, gdy granica młodości · rzesuwa się nam w nieskończoność, 
trzydziesta-, a nawet czterdziestolatek nadal uznawany jest za 

młodego, zdolnego, dobrze zapowiadającego się twórcę. Cóż, „niedoj
rzalością" można tak wiele usprawiedliwić. 

To, że np. 19-letni Rimbaud byl JUŻ autorem Sezonu w piekle, a 20-
-letni Puszkin za swoje śmiale polityczne wiersze zostal zeslany na Sybir, 
to JUŻ niemal „prehistoria". Także na naszym literackim podwórku nie 
brakowało mlodych zdolnych . Ot, choćby 19-letni Adam Mickiewicz 
popelnil Mieszka. księcia Nowogródka, a wieku lat 25 opublikowal 
Grażynę i Dziadów cz. li 1 IV, wydając też, w międzyczasie, piervvszy tom 
Poezji zawierający Ballady 1 romanse . Szesnastoletni zaś Zygmunt 
Krasi ński byl juz autorem powieści historycznej Grób rodziny Reichstalów; 
jako 23-latek opublikował Irydiona, a po roku Nie-Boskq Komedię . 

Dotrzymywał 1m kroku Juliusz Słowacki, który w wieku lat 20 napisal 
powieść poetycką Hugo. mając lat 23 wydal dwa tomy Poez;i z po
wieściami poetyckimi i dramatami Mindowe 1 Moria Stuart, a po dwu 
latach Kordiana. No cóż, w końcu nie bez powodu zostali uznani za 
narodowych wieszczów. 

Nie tak dawno mieliśmy okazję oglądać w naszym teatrze premiery 
dwóch sztuk wspólczesnych napisanych przez trzydziestoparolatków: 
Opowieści o zwycza;nym szaleństwie Petra Zelenki (2005) , rocznik 67 
i prapremierę Legolandu (2007) Dirka Dobbrowa, rocznik 66. 

I oto pojawia się na naszej scenie autor· jeszcze mlodszy, Mateusz 
Pakuła, urodzony w roku 1983 . Student IV roku reżyserii teatralne) 
(specjalność dramaturgiczna) na Wydziale Reżyserii Dramatu PWST 
im. L. Solskiego w Krakowie. gdzie obecnie pisze pracę magisterską. 
Zanim trafil do szkoty teatralnej, przez rok studiowal filozofię na Uni
wersytecie Lódzkim i przez trzy lata wiedzę o kulturze na Wydziale 

Polonistyki Unrwersytetu Jagiellońskiego. 
Biafy Dmuchawiec, pierwsza napisana przez niego sztuka, zostala 

uznana za najlepszy debiut roku 2008 przez jury pierwszej edyqi kon
kursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną. Uzasadniając swój wybór 
kapitula konkursu stwierdzala: „Biafy Dmuchawiec zwraca uwagę wy
czuciem formy 1 sluchem literackim, wyróżnia się bardzo c1ekawym1 
zabiegami językowymi, zaskakującą grą z wyobraźnią, pomyslowym 
spożytkowaniem rozmaitych konwencji: kodów kultury wysublimo

wanej i klisz kultury masowej". 
Miody autor ma JUŻ na swoim koncie kole1ne sztuki, są to: Miki mister 

DJ (2008), Ksiqzę Niezlom (2008), Donkey (2009), Marcin wieczny Artur 

(2009). 
Jest także Mateusz Pakula autorem dwu sztuk wystawionych we 

wroclawskim Teatrze Lalek - Sio, „widowiska skonstruowanego wokól 

postaci wieszcza" Juliusza, które wyrezyserował Jan Peszek (premiera 
23 .X. 2009) 1 spektaklu zrealizowanego wedlug koncepcji prof. Dariusza 
Kosińskiego. na podstawie jego scenariusza Franciszek, sen everymana 
w reżyserii Jolanty Denejko (premiera 7 .XI. 2009). . 

I 5 stycznia 20 I O r. Eva Rysova wyreżyserowala na Nowej Scenie 
Starego Teatru w Krakowre Dwanaście stacji Tomasza Rózyckiego w jego 
adaptacji, a w maju br„ w warszawskim Teatrze Dramatycznym odbę
dzie się prapremiera Donkey w reżyserii Macieja Podstawnego. 

Zważywszy na wiek autora, Jest to dorobek naprawdę imponujący, 
a nalezy 1eszcze dodać, że Mateusz Pakula 1est także laureatem wielu 

ogólnopolskich konkursów poetyckich. 



BIAŁY ____ _ 

Dmuchawiec 
ZAPRASZA 

T a historia wydarzyła się naprawdę Tytułowy Bioty Dmuchawiec 
to ... , poprzestańmy jednak na zaproponowanej przez autora 

nazwie. „Napisałem swoją sztukę pod wptywem wizyty w takiej właśnie 

miejscowości - mówi Mateusz Pakula - na Podhalu. W tekście pojaw ia

ją się wyraźne sygnały, że Biały Dmuchawiec to miasteczko w górach".* 
Zjawia się tam dwójka studentów z Krakowa, aby rozwiklać sprawę 

tajemniczego morderstwa sprzed lat. Interesuje ich kto naprawdę zabil 

Jana Liszaja, czy Elżbieta Surówka miala wspólnika, Jak traktowana jest 
teraz. po wyjściu z więzienia, przez mie1scową społeczność. Prywatne 

śledztwo młodych ludzi zamiast odpowiedzi na te pytania odsiania zgoła 
inną prawdę - ponurą wizję nie tylko polskiej prowinqi, ale całej naszej 

rzeczywistości z wynaturzoną obyczajowością, zanikiem tradycj i i ogól
nym upadkiem norm moralnych. 

Jest to zderzenie dwóch światów - pary inteligentów z mentalnością 
miejscowej społeczności, hermetycznej, lokalnie solidarną tworzącej 

prawdę na swój własny użytek. „To górale są" 1, Jak stwierdza Ksiądz, „( ... ) 

często żyją raczej niepoprawnie bo taką mają już plugawą mentalność". 

•Dialog 2008/ I 2 



Sztuka Pakuły nie ma ambiqi bycia kolejnym polskim Weselem, Jego 
teatr niepokoi zjawiskami, nad którymi bardzo często przechodzimy 

obojętnie, uznając je, na przyklad za lokalny koloryt , lub do których po 
prostu przyzwyczajamy się powoli, stwierdzając, że przecież nas one nie 

dotyczą. 

„Przerazily mnie: pomarańczowe dziewczyny z solarium - mówi 
autor- figury Matki Boskiej naturalnych rozmiarów stojące na balkonach, 

majtki użyte jako wycieraczka, spolecznie akceptowana pedofilia i kazi

rodztwo, sfrustrowany ksiądz mówiący o swoich parafianach z niena
wiścią, nieodpowiedzialni rodzice, kondukt pogrzebowy, ogromna plas

tikowa twarz Świętego Mikołaja w oknie i wszechobecna muzyka góra
lopolo" . 

Główny bohater, a jest nim sam autor, chcąc poznać prawdę usiłuje 
wejść w ten upiorny dla niego świat - ale to mu się nie udaje: „Ciemność 
nas otacza, ale co można na to poradzić ( ... )". 

W tym poetyckim kryminale akcja rozgrywa się w dwóch czasach 
- realnym zimowym i letnim będącym retrospektywą zdarzeń . W pew
nym momencie postaci zaczynają się przenikać i para bohaterów staje s ię 

osobami rozegranego przed laty dramatu. A gdy sprawy wikłają się, 

sytuacja staje się groźna, a absurdalna rzeczywistość zaczyna wymykać się 
spod kontroli autor mów i: Stop. „Stop robi praw ie w szystko" . Zatrzymuje 

akcję: „już chyba nam wystarczy''. Sztuka nie ma końca , bo .. „Najdosko

nalszy poemat skierowany do pustki byłby aktem odwagi. Czymś calk1em 
odmiennym ( ... ).A Jak się skieruje poemat do czegoś chaotycznego to się 
jest tchórzem, czyli jest s ię skrojonym na miarę naszych czasów, czyli 
skrojonym odpow iednio. Czyli chyba nie jest ze mną aż tak bardzo 
nieodpowiednio?". 

Poezja stworzona z trywialnych zdarzeń, zaskakująca wyob1·aźnia, 

cyniczne poczucie humoru, blyskotl1wy Język, tworzą swoisty klimat 
tego „teatralnego Twin Peaks". Być może pewne sytuacje, skojarzenia 

1 dosadny Język mogą przez moment szokować , oburzać czy nawet 

gorszyć, ale JUŻ po chwili stwierdzamy, że cała zaistniała tam sytuaqa, 

aura tego miejsca, o niebo przerasta wszystkie te tak zwane wulgaryzmy. 
Specyficzny język postaci, będący strumieniem mowy bez pauz 

1 przecinków, tworzy swoistą muzykę tekstu. „Język Bialego Dmuchawca 
ma swoje korzenie ( ... ) w twórczości Schwaba, Foera, Białoszew

skiego" - stwierdza Pakula. 
W tekście sztuki pojawia się szereg przetworzonych przez autora 

literackich cytatów. Oto Jan Liszaj, który „zawsze chciał studiować jakiś 
artyzm", mówiąc o wybrance swego serca, używa całych zwrotów 

z Pieśni nad pieśniami, nieobcy jest mu i Mickiewicz (Sen. Z lorda By
rona) . Autor wykorzystuje także teksty Roberta Creeleya , Andrzeja 

Sosnowskiego, Anny Dziewit, parafrazuje Szkspira (Burza) czy Tuwima 

(Lokomotywa). 
Przewodnim lejtmotiwem didaskaliów rozpoczynających poszcze

gólne obrazy jest, określający czas wydarzeń, cytat z Michaela Fabera 
„Szkarłatny płatek i biały" . „ U rzekła mnie ta fraza -wyznaje autor . - Więc 
sparafrazowałem tę frazę i niecnie wykorzystałem". 

Didaskalia są niezwykle istotnym składnikiem sztuki Mateusza Pakuly. 

„Traktuję didaskalia Jako integralną część tekstu, istotny element narracji 

dramaturgicznej, z drugiej strony nie zalezy mi szalenie na dbaniu o nie
uronienie . Z trzeciej strony obsesyjne skreślanie didaskaliów przez reży
serów bardzo mnie śmieszy Czy kursywa naprawdę Jest taka przera

żająca?" 

Krzysztof Babicki, doceniając ich poetykę, po konsultacji z autorem 
wykorzystał większość z nich wkładają( Je w usta poszczególnych pos

taci. 
Scenograf. Barbara Wołos1uk, odwiedzila prawdziwy Bialy Dmu

chawiec. Przyw1ozla stamtąd bogatą dokumentację zdjęciową, która 

pomogła Jej przy tworzeniu scenografii. Część z niej wykorzystaliśmy 

takze w teatralnym programie. 
a.n. 



Naprawdę 

fajnie, że urządziliśmy sobie 
w życiu tę wycieczkę i poznaliśmy 

rdzennych ludzi z Białego Dmuchawca. 
Seryjnie. Naprawdę fajnie . 

Taki Biały Dmuchawiec 
kto by pomyślał 

co nie? 

No ja osobiście do niej nie mam 
jakichś zastrzeżeń no ale ona 
człowiekowi pozbawiła życie 



·irma montażowa 
:Andrzej Gawroński, 

2J 
Kościół 

@ 
Karczma 
„u Furtka" 

® 
Pensjonat 
„Morowy" 

Sp. z o.o.) 

@@ Warsztat 
elektryczny 
(Bilińsk i 

'2 ·o ~ „u Tomka", 

i Partnerzy) 
sklep 1000 i I drobiazgów 
(Bujak - Stępniewski) 

~ 1 ~ , Cieślik „Market", 
sprzęt grający i nagłaśniający 

(D 
Urząd Gminy 
Bialy Dmuchawiec: 

wójt Krzysztof Torończyk, 

z-ca wójta Ryszard Fijałkowski , 

wydz. d/s. gospodarki 
przestrzennej i architektury 
krajobrazu kier. Barbara Wołosiuk 

Zespół Teatralny pod kierownictwem 
Krzysztofa Babickiego; 
Kapela ludowa pod dyrekcją Kościelnego; 
Kółko Plastyczne - instruktor 
Dominik Tkaczyk 

(f ) 

1 19 : 

„Krawiectwo 
na miar( 

(Iwanek - Pankowska) 

(i i@ Biuro 

Turystyczne „Osterwek" 
(organizuje wycieczki 
do Białego Dmuchawca) 

Solarium „Turbo" 

'..!),~) Fundacja 
„Pomoc Potrzebującym" 
mgr Elżbiety Kozak 

<DCV 
Posterunek Policji 
- komendant 
Małgorzata Bigelmajer 

iil@ Dom 
Elżbiety Surówki 

®CD Dom matki 
Elżbiety Surówki 
(z wielką plastikową 
twarzą Świętego Mikołaje 
w oknie) 

ą : 

Dom sąsiadów 
ale innych 

@ Nr 12 
Dom 
Władka Liszaja 

@ Nr 13 
Dom sąsiadów 
Władka Liszaja 



Niewiele . ć 
. ""Y powiedzie . 

rnoze.„ 



A taka chuda była że 
czasami normalnie to 
mówiłam jej że jej 

normalnie zazdroszczę 



Nyea łyi aue 
uoyyka ... Chcecie wiedzieć 

jak Ela zabiła 
Liszaja tak? 

Zapalony taternik, 
Krzysztof Babicki, przed 

przystąpien iem do . 
realizacji sztuki dokładnie 

poznał miejsce akcji. 



Nie trzeba 
być wariatem 

żeby tu 
mieszkać . 

W byciu aniolem 

nie ma nic 
ludzkiego 

a w byciu d1ablem 
nawet 

owszem. 

Jedynie okrutne 

1est piękne 
bo tylko takie ma szansę 

nie być tandetną 

gównością. 

Wszyscy 

sobie szukają 
malych dewastacji 

w sobie 
1 w innych 

1 po calym 
świecie. 

I winnych 
nie ma. 

Bo w więzieniu to przynaJmniej 
jest sprawiedliwość 

Taki wysiłek psychiczny 
podejmował, że te swoje 

zdrowie co miał resztki 

to zrównał z błotem. 

Kobieta 

że wszystkich 

tak samo traktu1ą 
no ale oczywiście 

dopóki się z niego 

nie wyjdzie. 

w niektórych polskich 

Nawet 

głupie) 

kaluży 

odbija się 
chmurami. 

domach jest dosłownie kurą 

domową ponieważ musi 

sprzątać prać i prasować 
i robić ego typu rzeczy. 

N o bo ootkę z Ameryki 

Jak się ma to tak r ożna 

sobie zabi1ać 
kogo się 
chce bo są 

pieniądze. 

I tak wlaśnie 
kończy się świat. 

Nie hukiem tylko 

zupelnie na odwrót. 

Być kobietą 

jest wspaniale 
bo każda ma jakiś dar. 

Jedna jest piękna 
inna mądra. 

Najdoskonalszy poemat 

skierowany do pustki 

bylby aktem odwagi. 

Publiczność 

trzęsie się ze śmiechu 
jak niebo w mżawce 

spadających gwiazd 

N ikt tak jak rodowity góral nie 
potrafi oddać charakteru i kli

matu melodii „spod samiuśkich Ta
ter". Dlatego o skomponowanie 
muzyki do B1alego Dmuchawca po

proszono Janusza Grzywacza. 
Ten urodzony w Zakopanem pia

nista, kompozytor 1 aranżer Jest ab
solwentem filologii polskiej i klasy for

tepianu w PSM w Katowicach. 

W roku 1970, w raz z perkusistą Mieczyslawem Górką, zalożyl eks
perymentalny duet instrumentalny, który po rozszerzeniu skladu prze
ksztalcil się w kwintet Jazz-rockowy Laboratorium. Z zespolem tym 
wspólpracowal do roku I 99 I , potem współtworzy ! zespoly Duo Labo
ratorium 1 trio Digital jaz Laboratorium. Bral też udział w nagraniach plyt 

m.in. Marka Grechuty, Izabeli Trojanowskiej, Lecha Janerki, zespołów: 
Maanam, Kobranocki, Chlopcówz Placu Broni. 

Od 1979 r. komponuje muzykę dla teatru, filmu 1 telewizji. Jest au
torem muzyki do ponad I OO spektakli teatralnych, filmów telewizyjnych 

i animowanych, serii animowanych teledysków do tekstów Jana Brzech

wy i musicalu Pan Twardowski. Uznaniem cieszyla się jego muzyka do 
widowisk plenerowych m.1n. Festiwa lu Teatralnego w Nancy, Dnia Pol

skiego na Expo w Sewilli czy Zimowej Uniwersjady w Zakopanem. 
Jego piosenki śpiewają Renata Przemyk, Katarzyna Groniec. Janusz 

Radek, Marian Opania, Piotr Fronczewski. Nucą Je także, wychodząc 
z teatru, nasi najmłodsi widzowie oglądający bajkę O dwóch krasnolud
kach i ;ednym końcu świata , do której napisał I 5 przebojowych melodii. 

Kompozycji Janusza Grzywacza można posłuchać na płytach: Labora
torium i Zbigniew Seifert (I 972), Aquorium Live no I: Laboratorium ( 1977), 
Kilimanwo ( 1978), Pon Twardowski ( 1996), Muzyko osobista ( 1999), 
Mfynek kawowy (2006), Laboratorium Antology (2007). 



Pojawi/ się w Lublinie wraz z ekipą Widnokręgu i swoją pracą od razu 
„kupił" zespól, a krytykę zachwyci/ Jej efektem. „Na przykladz1e Piotra 

widać, jakie cuda moze na scenie czynić choreograf" - pisano po pre
mierze. Potwierdzi/ to także układami i ruchem scenicznym do molierow
skiego Tartufe 'a albo Szalbierza. 

Zbigniew Szymczyk - aktor pantomimy. „Kiedyś co prawda gra/em 
slowem w studenckich teatrach, a w Teatrze Rozrywki w Chorzowie 
śpiewałem piosenki, ale milością mojego życia stala się pantomima" 
- powiedzial w jednym z wywiadów. 

Z Wroc/awskim Teatrem Pantomimy związany jest od I 984 r., od 
września 2009 r. został jego dyrektorem. W słynnych spektaklach Henryka 
Tomaszewskiego stworzy/ szereg niezapomnianych kreacji, o których 
pisano m.in. „znakomity aktor charakterystyczny z ogromnym umiarem 
odda1ący rolę czarodziejki Tyche (Cardenio i Celinda). ,Wielkie brawa na
leżą się Marszałkowi Dworu" (Kaprys). „Najwyraźniej i najpiękniej zapi 
sują się w pamięci role Ducha Ojca ... " (Hamlet. Ironia i za/oba), itd .. 

W założonym w 1987 r. przez aktorów Pantomimy i Teatru Współ
czesnego, teatrze Kalong wyreżyserowal Lekcje anatom11 Doktora Tulpa 
według Rembrandta (200 I). „Spektakl osadzony w konwencji plastycz
nego teatru Leszka Mądzika i sugestywnych wizji Henryka Tomaszew
skiego". o którym pisano w samych superlatywach. 

Zbigniew Szymczyk jest też autorem spektakli plenerowych, twórcą 
ruchu scenicznego 1 choreografii w Teatrze \Nspólczesnym i Polskim we 
Wroc/awiu. Wspólczesnym w Szczecinie, Wybrzeże w Gdańsku, Polskim 
w Bydgoszczy, Powszechnym w Łodzi, im. Horzycy w Toruniu, im. Kocha
nowskiego w Opolu. Operze Wroc/awskiej, Chanterelle Festiwal w Poz
naniu. Recenzje z tych spektakli potwierdzają jego niebywalą inwenqę 
twórczą, zaskakuiącą pomysłowość, niezwykłą „metaforykę ruchu". 

W 2007 roku na Ogólnopolskim Konkursie na lnscenizaqę utworów 
Stanislawa Wyspiańskiego. otrzyma/ nagrodę za ruch sceniczny do Wesela 
w reż . A Augustynowicz w Teatrze Wspólczesnym w Szczecinie . 

Wspanialy artysta, czlowiek niezwykle skromny. „Spelniam służebną 
rolę - mówi o swojej pracy - pomagam reżyserom i aktorom. Mogę coś 
zasugerować, ale nie mogę i nie chcę mówić, jak postacie ma1ą się poruszać 
od początku do końca. Prawda aktorska przejawia się w tym, co sam aktor 
potrafi wypracować własnym ciałem ( ... ). Przez cały czas wspólpracu1ę 
z reżyserem przedstawienia: trzeba wyczuć jego intenqe. Sprawdzam też 
wszystko na wlasnym ciele" . 



BIAŁY ____ _ 

Dmuchawiec 
O B S A D A 

Ja - Mikołaj Roznerski 

Karolina - Hanka Brulińska 

Rdzenni ludzie z Białego Dmuchawca: 

Właścicielka Lodów Napojów Jolanta Rychłowska 

Dziewczyna - Agata Moszumańska 

Właścicielka Pensjonatu Morowy - Joanna Morawska 

Jan Liszaj - Krzysztof Olchawa 

Barman - Andrzej Redosz 

Andrzej Furtek - Przemysław Gąsiorowicz 

Wokalista - Artur Kocięcki 

Sąsiad Władka Liszaja - Witold Kopeć 

Sąsiadka Władka Liszaja - Magdalena Sztejman-Lipowska 

Ksiądz - Tomasz Bielawiec 

Kościelny - Roman Kruczkowski 

Właścicielka Solarium Turbo - Anna Świetlicka 

Turbolaski - Monika Babicka 

Grażyna Jakubecka 

Magdalena Sztejman-Lipowska 

Anna Torończyk 

Sąsiad ale inny - Andrzej Golejewski 

Sąsiadka ale inna - Jolanta Deszcz-Pudzianowska 

Matka Elżbiety Surówki - Teresa Filarska 

Dominika, siostra Elżbiety Surówki - Monika Babicka 

Dziecko - xxx 

Ładna dwudziestoparoletnia - Kinga Waligóra 

Wiktor - Jerzy Rogalski 

Kondukt pogrzebowy - Anna Nowak 

Hanna Pater 

Wojciech Dobrowolski 

Jan W. Krzyszczak 

Jerzy Kurczuk 

Piotr Wysocki 
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Zdjęcia: Barbara Wołosiuk, Aleksander Wolak 
Zbigniew Szymczyk (zbiory prywatne), Archiwum Teatru 

Skład: MANIVELLE Joanna Korba 

Druk: Studio Plus Krzysztof Lamch, ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin 

Teatr im. Juliusza Osterwy 
20-004 Lublin, ul. Narutowicza 17 

tel. O 81 532 42 44. fax O 81 463 86 50 
e-mail: info@teatrosterwy. pl 

Biuro Organizacji i Reklamy 
kierownik - Ewa Szeloch 

tel. 081 532 44 36 
fax O 81 463 86 50 

poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00 
e-mail: biuro@teatrosterwy.pl 

kasa biletowa 
czynna od poniedziałku do soboty w godz. 12.00-19.00 

w niedzielę w godz. 16.00-19.00 
tel. O 81 532 42 44 w. 354 

repertuar teatru w Internecie 
http://www. teatrosterwy. pl 

sprzedaż biletów w Internecie 
www.eBilet.pl 

kierownik techniczny 
brygadziści pracowni: 
krawieckiej damskiej 
kraw ieckiej męskiej 

stolarskiej 
plastycznej 

elektrycznej 
akustycznej 
fryzjerskiej 

brygadzista garderobianych 
perukarnia 

pracownia ś lusarska 

rekwizytorzy 

brygadier sceny 
światło 

dźwięk 

Kazimierz Stępniewski 

Joanna Iwanek 
Mana Paczkowska 

Mariusz Orpik 
Dominik Tkaczyk 
Andrzej Biliń ski 
Janusz Cieślik 

Bożena Myszak 
Adelajda Baranowska 

Jadwiga Pietrzak 
Eligiusz Skrzypek 

Edward Naja 

Tomasz Bujak 
Rafał Stępniewski 

Andrzej Gawroński 
Andrzej Biliński 
Edward Ciechońsk1 
Stanistaw Stasiak 
Jan Witkowski 
Janusz Cieślik 
Krzysztof Duński 
Leszek Krzyżanowski 



Najbliższa premiera 

William Szekspir 

Makbet 
czerwiec 20 I O 

W przygotowaniu 

Fiodor Dostojewski 

Zbrodnia i ka f a 
listopad 20 I O 


