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GWIAZDYWTEATRZEŻYCIA 
Kim są? I dlaczego trudno bez nich ryć? Czym jest arcydzieło') 

I do czego jest nam potrzebne. lub nic? Czy rycie nasze ma sens? 
I jaki '} To trudne pytania i nic wylqJi y się łatwymi odpowiedziami. 
Każdy z nas, świadomych swojego życia ludzi ma jakiś program, 
pomysł na siebie, cel do osiągni ia, j żeli udaje że ni m , lub co 
gorsze rz czywiśc ie ich nie ma, pogrąża s ię w chaosie, kl · ry czyni jeg 
rycie niepełnym. A wi ~ co · traci. Pytanie co? I czy rzeczywiśc ie? 

Żyjemy nie rozglądając się U\.\'llŻnic wokół. o raczej m 1 

stanowi.my na ogół Ula siebi • ru:ijistotniejsze centrum. To ono dyk.1ujc 
nam sposób zachowania się w rói:ny h y tua j ch i wołll.-c różnych 

ludzi . Jest ·my pępkiem w ~ego świata, a wokół nicg tłoczą ięjakieś 

inne światy, 1 nic 7~wsz.c je dostrze , my. I tak t się zyc1e. 
ktuj my mu sw ~c \\arunki bo przeci i chcemy c s osią_gnąć. gdzieś 

dojść, L cz1: oś . ię cieszy ·. Czasami p zw lamy, ab) Sztuka st\\ rzyła 
nam nowe hory7onty m ·'lenia. czy pozwoliła zruzumi1..'C lepiej. to c 
mzumiemy kiepsko. 1ck.iedy t~. lenimy, aby c;ruc ~1ę di.i czegoś 
pm olanym. ponieważ po !anni et\\ uszlachetnia czkm ieka 1 pozwala 
czuć :i~ potrzebnym. Nicktórzy na\\ct :1.aililją ~bie od C7 . .asu do czasu 
pytani1:: po co ja i}j~'! odpcm icd.7~ o którą nic tak latw . bo jL'st6iny 
corn.7 ban.lzteJ wymagający \hlbc\: icbic. czasami prL1..'SącUa o naszym 
dalsLym łosi~. Z 1czynamy myslc · o dmgich. o kim.~ obok, i zaczynamy 

trakto\ • ć go _1ak . icbic. Bo on j~1 
pu :cicż moim dru 1111 ja. Też i aż 
jc t Czło\\ ickicm To niby pro. te. 
ale jakzc trudne \\ codziennych 
rei cjach. B czy mogę sobi 
samemu :iJc fyc-zyć') zy mogę 
sob1c ·1meri1u drośc ić? Być 
na !'iicbic wie znie podcnerwo
VBn)ln. złym'! ro j uż uporam 
si~ z tym i m11umiem co 
napraw<l • żyj '. moje życi1: nagle 
oka7Ujc się J'l'-'łni~vc, scnsow
n iej szc. bogat~sz' o uczucia 
innych. K:Vdy w końcu ~muj 
:ie Ż}j my dla innych Ty o 
zazwyczaj z prakt) ką mamy male 
kłopot)' . 

G\\iazd) ~-..vie ~ym fenomenalnym Ś\\iatkm Jla na~ . ą nami, 
a my . tarnmy ię y1.: nuni . Możi.:my -.i ~'T"J.ai: w id blru"ku, możemy 
brać z nich to. c1cgo nam brukuje. c1asami <lzi"ki nim możemy 
p17CŻ)'\\ at chwile nicr.V) kic, które w nas n;,1 dług.o pozo la.Ją. I chOćia.ż 
wiemy że \vyb1tny ~pcktakl teatralny. ery genialny lilm Jelit pe\s,11 go 
rn<llaju ułudą, fon~1menalną grą GwiaLd. t w11n7.amy się i c~m 
na\\ cl pia :&my. bo t!Li1;ki ich kreacji twicrają . i " n~ n we 
wymiary pr7ciyć. bud/ą ·1ę 7Uf11.-łn ic nowe cm je. i nie m~imy. ię ich 
w ·tyi..Vić . al wtajcmniczL'lli pm::iywają pewien niepokój bo ni~ 
"icd/.ąjak odrói:nić \\~od nic gwiazdy. 7\\laszcza że masmu.ha 
plli·kudnic zawlas7cryly to określ~nie nadając je hl:z umiaru 
ni picuonym j" 1c1c moddeczk m. ·itooffi(l\\ytn akiort:CTk m. 
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i różnym innym -cczkom, o których nikt naprawdę oic nie wie, i które 
nie mąją nic do powiedzenia, nic mają te:ż. i.adnego artystycznego 
dorobku, prezentując jedynie ładnie 
opaloną w olarium skórkę i dobre 
samopoczucie . Prawdziwe 
Gwiazdy zawsze płoną, i nic 
wykpimy się tutaj prostackim 
stwi rdzen iem że każdy ma 
gwiazd(( na swój wymiar. Celowo 
używam tutaj dużej i małej 

czcionki . Mówimy t raz o tych 
najwiC(ksz eh, prawdz iwy h. 
niewiar godnych wia7dach, 
kt re zawsze świecą prawdzi
wym wiatk:m. i dzięki którym 
przeżywamy rz c-ry ni zwykle, 
staj my si(( na dłuż ry lub krótszy 
m mcnt inni, lepsi. wyraźniejsi, 

ciekawsi. Wicika ztuka zaw. ze zlachetnia, daje zlowieko i 
niczwy leg . emocjonalnego .,kopa", po kl ' rym własn życie nabiera 
innego wymiaru, bardzo CZC(Sto lep. zcgo szJachetn iejszego, 
d kona! zeg . łowem stajemy się wmżliwsi i p!7..ckazujemy tę 
wrażliwo'ć innym. Wielka ztuka promieniuje wartościam i o których 
v. codziennym, życ iowym biegu zapominam , kt re gdzieś nam 
\\ trakcie życia znik ją z oczu. Człowiek jest . tw r7 ny d MJlo ··ci 
a zy1c poeważnic w strnchu. Nic wie, co mu jutr przyniesie, ale nie 
traktuje leg jutra L. Mil · ią tylko z niepok~jem . Gwiazdy b iorą ten 
ogrorm1y niepokc '~ strach, gorycz życia. i przctwar.aiją je żebyśmy 
mogli wi(f ej kochać i odczu\ ać, wzruszać ię i pl kać . Płacz 

. . 1cr..1..j t potrzebny. Miłość ofywia, je t niezbl(cl.na. 
Edith Piaf była ' 'ród n d 19 rolm, ale jest Gwiazdą i dziś. 

Miała ko. llTlamic skomplikowane, tragiczne życie, zaczynała 

do łownie na ulicy a przecież jej piosenki „porażają" nadal. zas nie 
tknął jeJ geniuszu, nie starł .<ładu bożego palca. Jest kochana p!7et: ludzi 
na cał)m swiecit:, daje im ciągłe to, co jest im do życia niezbędne. 
Fn rgię fil :.ici. 

Marle Dicuich j t m1da.l Gwia;dą.. której aktorski geniusz 
promieniuj od łeg1:ndamcg ,.Blękrtneg anioła" prL.cz wszystkie 
lilrny. którym nadała bi ty. niezwykły wyraz. Promi niuj również. 
> nagraniach !.. re t.achowaly swoją moc i charyzrnatyczn ·. ·. I mówią 

klośc1 1 1ilo:ki. Wystl(fJOwala również w Warszawie, w Sali 
" CJ 1 zauroczyła przy kazjr Zbyszka Cybulskiego, który 

jeidlil tern do niej, o Paryża. pcktakl o tych dwóch. ni1:zwykłych 
Gwivd:l h \ którym ożyją legendarne utwory Pi f: Nu111e ne regil!tc: 
rie11 - . 'il!.1 Nie :aluję. w Vie ('Il rose - Świat w kolomch, Akmrleonista. 
I lymn do milo :ci, Mi/urd, Mon Dieu - Mój B<r-e, ora::. Marleny 
Dietnd1: Jajcrtcm po to, l~v mnie kochać, Lili Marlene. Gcl:ie. ·ą kwiaty 
= tum~nh lat. pozwala dotknąć ich fenomenu , fenomenu 
nii:..;micrtclnośc i G\: ia;ai, które zawsze plon po to, aby nasze życie 
m gł by' pic;kniej. ze, mądrzejsze i petn miło'ci. 

Andnej Mario Marc:.f!JWiki 

ANDRZEJ OZGA 
Ur. 18.1O.1958 r. w Warszawie. Absol

went PWST. Aktor, reżyser. piosenkarz. 
autor i satyryk specjalizujący się w piosence 
literackiej, oraz formach kabaretowych, 
teatralnych. 

Po studia h prL.ez cizi · 11~ć lat współtwo

rzył jedną z najbardzjej znanyd1, po ·kich. 
pcrymcntalnyeh grup teatralnych lat 80. -

Pracownia Teatr. W latach O. mjm wal it.t 
głównie działalnością litera ·k ą. "społ
practuąc z hcmymi teatrami, 7\\ła.v za muzy ii. Prac wał na 
stano\ · ku lucrom1ika li1erack1cgo \\ Teatrze \1uzycmym we 
Wroc ławi u, n i..;pnic \ ·n.-tce Varsr.m ·kiej, przcrn1ano\\an J za 
j go kadencji na Teatr Muzy1..my R ma 

Pod k nk'C lal O. nic pm.:I)'\\ UJ'l dział In ści literacki j, pO\mX:il 
do pracy jako aktor i reżyser \\ mżąc si..; m. n. pon wnic L 31.n.'lll 

Muzy znym Roma. Współpr.a: \\iii. j li re-Ly- cr l Wi jcicchcm 
Kępc kun. przy wszystki h premi.:1w.:h Romy latach 2000--2003, 
min. ML ·s Saigon. Greme \f1t~in1/e. • eh te m1L'iical(. Ko· '7'l 
współprac~ z Romąprzyjąl na no\\ o pozy j ' „ wolneg strzelca". "via na 
swym k~mcic ponad 50 n:ali.1.a ji l~tmln. h i telewizyjnych pow
stałych w oparciu j ~o pio ·nki, b:\ tłum.i zcnia jcg au rstwa. 

becnie razem z M 1:m BoutkO\'I: · c.t m I\ zy pm: ;tawienia 
kabaretu R1111owisko raz St <'Ili pi tm 11 -:;, 'i k t se ·tarzem 
generalnym towlłrZ} zenia Litcra ko Muzyczncg Ballada. raz 
zasiada w ra ·e artystyczm:j Pm.:glądu Piosenki \utorskiej - PPA. 

BEATA OLGA KOWALSKA 
Absolwl.'Tl P\\ \\ Krak wie filia 

\'>C \\mela 1u 1991 r. W lat.ach 1991 - 1995 
aktllrka Teatru o c o w Lod.zt. 1995-
2005 Teatru P w zcchncg w od.zt od 
wrzcśn ia 2 5 r. tzw \\o lny tm:l1..'C. 

aurcatka Przeg l ądu Pi . cnki 
ktorskiej we \: r ławiu - 199 1 r. 

wyróżnienie. 2 5 r. Ił nagroda. W 1998 i 
2 2 r. nagrody Prezvdcnta m· ta Lodzi. 

prócz wiciu ról teatralnych zagrała 

w filmie (Ci.La re7. I. Rosa. /11/emo n:ż. 
M. Pieprzyca) oraz telewizji (Klan. Sprawa 1w d::.iś. Va Wspólne;. Mjak 
mil ,\ \ Plebania, Ranc=o . 

MOMKA WĘGIEL 
Z urod.lcnia wrocławianka . Ab ot cni.ku 

Akademii Teatralnej im. A. Zelwcro\ i w w 
W rszawie. Laureatka \\ie lu festiwali 
muzycznych w Polsce, m.in. zd bywczyni 

rebmego ukana na 2 Pt7cgłą<lzic 
Piosenki Aktorski j w 2007 ro u. Ob nie 
ak torka Teat ru Współczc: n esrn w 
Warszawie ... 



NOWY TEATR im. WITKACEGO 
76-200 Słupsk 

ul. Lutosławskiego 1 
tel. 059 846 70 OO 

www.nowyteatr.pl 

Duża i Mała Scena mieszczą się 
przy ulicy Jana Pawła II 3. 

Kasa czynna: 
od poniedziałku do piątku 

w godz. 9.00 - 17.00 
oraz w soboty i niedziele 

na dwie godziny przed spektaklem. 

Rezerwacja telefoniczna: 
kasa - tel. 059 846 70 13, 

oraz dział promocji 
od poniedziałku do piątku 

w godz. 9.00-15.00, tel. 059 846 70 06. 
Zarezerwowane bilety prosimy 

odebrać najpóźniej na dwie godziny przed 
spektaklem w kasie Teatru. 

Na życzenie organizujemy 
spektakle w uzgodnionych terminach. 

Dział promocji: tel. 059 846 70 06 
promocja@nowyteatr.pl 

kasa@nowyteatr.pl 

Ceny biletów 
normalny ulgowy grupowy 

Edith & Marlene 27 zł 22 zł 17 zł 
(bilet grupowy - 20 i więcej osób; na Małej Scenie i na spektaklach 

premierowych nie obowiązują bilety grupowe) 

Pannerzy Teatru 

Sponsorzy Teatru -syd'!f,~f! 

Opiekun internetowy -


