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CHWILA Z LALKĄ PRUSA 

Kto w Lalce jest lalką? K t óryś z pierwszyc h kry
tyków tej powieści orzekł, że jej tytuł odnosi się do 
bezd uszn ej ar ystokr at ki - panny Izab e li Łęcki e j. Prus 
zaprotestował lalką nie jest Łęcka , lecz lalka dzie
c inn a, o której kradzież toczy się sprawa w sądzie. 

Werdykt Pr usa nie uchylił j ednak do cie kania 
symb oliki t ytu łu, zwłas zcz a że motywów „lalkowych" 
j est w powieśc i więce j. P rzecież stary subiekt Rz ecki 
skrycie ba w i s i ę mec hanicznym i zabawkami sk le
powymi, melan ch olijnie r ozmyśl ają c nad bezradno
ścią ludzi wobe c f ata lnośc i życ i a. Na tym tle komenta
torzy pow i eśc i czasem wspom in a j ą prastarą alegorię 

świata jak o teatru marionetek : miałby to być klucz 
do filozofii Lalki, także do posta c i Wokul skiego. 
„ N ajwięksi, najgenialniejsi, najlepsi - pisał w 1890 
roku po uk azan iu s ię wydania ks i ążkowego powieści 
Kazimierz Ehrenberg - to tylko lal ki ponakręcane jak 
gdyby na żart.. I J edną z t akic h lal ek, stanowiących 
igraszkę losu, je st bohater powieści„ " Lalek więc 
w Lalce b y łob y niemało . 

Kariera tego utworu zaczęła się od kwaśnego 
jego przyjęcia przez większość krytyków. „ Pa pież 
pozytywizmu " Alek sa nder Św i ętochowsk i stwierdza ł , 
że Pru s to felietonista i nowe li sta, który swo im 
humorem „ ł ec hce" gmin ne gusty (ś miech u nas w XIX 
wieku - czego dowo dzą ataki na Fredrę - bywał 
podejrzany) , „wy miatał ry ns ztoki, czyścił podwórza , 
karcił dorożkarzy ", chętnie przedstawiając prostaków 
i dzieci, a przy tym ma „bard zo krótki wzr ok i podobno 
doznaje zawrotu głowy na wyżynach Ta właśc iwość 
odbija s i ę zadz i w i ająco w jego um yś l e". L a lkę źle 

rozplanował, c ha os w n iej nieznośny i brak j as nej 
id e i , Wokul ski z aś został po zlepi any z różnych 

s kładników , na dodatek źle przysta j ących do sieb ie. 
To fakt, że poz y t yw i ści doc eni li w Lalce panoramę 

środowisk s połecznych 1 boga tą galeri ę pos taci 
(pona d 30 0 osó b fik cyjny ch , w tym 156 po nazyw anych 
imieni em 1 nazw iskiem lu b sa mym imieniem), ale 
w w ie lo tomowych powieściach „za ludn ieni e" Lalki 
nie o dbie ga ł o od ówcze snej normy, podobnie j a k nie 
odbiegał krótki cza s ak cji (półtora roku: od marca 

1878 roku do października 1879 parę wejść 

w prze sz łość przez w spo mnieni a boh aterów). 
To jednak co współcześni uznawali za ob jaw chaosu, 
ujawnia s ię nam po l at ac h j ako misterna i nowatorska 
konstrukcja, która umożliwiła przekazanie głębokiej 
wiedzy o człowieku jako jednostce i sformułowanie 
refleksji o społeczeństwie polemicznej wobec 
uproszczeń polskiej tradycji romantycznej oraz 
wobec ujęć Sienkiewiczowskich. 

Wbrew sch ematom literackim Prus wyposażył 
więc Wokulskiego , a w ja k i e j ś mierze i inne postacie, 
we właściwości odbiegające od XIX-wiecznej naszej 
normy. Tej normy, która u s t a nawiał a dla czytelnika 
wzorce moralne i ostrzeżenia ideowe. Lalka jest 
przeciwko figurom jednobarw ny m - tu nie ma ani 
czarnych charakterów, ani kandydatów do kanoni zacji 
(jak Skrzetuski czy Wołodyj o wski w Trylogii) - są 

natomiast ludzie niepokojący i ir ytujący czyte lnika 
swymi decyzjami. Ta kż e i f a buł a miłosna w Lalce - acz 
Wokulski idealizuj e ukoch a n ą - stanowi dramatyczną 
opowieść dla doro słyc h , a nie powia st kę dl a dzieci. 
Zżymając się na zarzuty krytyki, Pru s z naciskiem 
tłumaczył , że „Wokulski nie jest «Z lepkiem »'', le cz 
typem czę s to w ży c iu spotykanym, typem osobowości 
skomplikowan ej jak u nas np. Mick iewic z, który „ był 

poetą , a przy tym miał popędy wojskowe, polityczne 
i reform ators kie i « koch ał si ę jak gimnazista» ". 
Skupiły się w nim „sity org aniczn e" w wysokim 
natężeniu i s p rawi ły , że monomania miło s n a nie 
s paraliżowała mu „an i rozumu, a ni serca, ani woli" . 

Tłumaczeni e Prusa nie dotarto do doktrynerów 
jego czasu. Trzeb a było lat , by przy sz łość - „ korek 
torka wie czna" (to f orm uł a No rw id a) - przyznała mu 
rację i dozwolił a czytelnikom w kreacji Woku lskiego 
dostrzec studium c złowi eka z bogatą biografią 

i bogatym ży ci em wewnętrznym, który poprzez miłość 
zderzył się z tajemnicą własnego serca i tragizmem 
egzystencji. I trz eba było nowych impulsów filozofii 
(np . egzystencjalizmu) i nowych sz kół psycho logii 
(w tym psych oanal izy), by docenić przenikliwość 

genialnego krótkowidza. 
Lalka otwierała prz ed czytelnikiem horyzonty 

również i na bole sne polskie problemy. Pru s nalegał, 
by taktowa ć ją jako powieść o „rozk ł adz ie " n asze go 
społeczeństwa: „ Ro zkładem jest to , że ludzie dobrzy 
m a rnują się lub uciekają, a ł o trom dzieje się dobrze. 
[„.] Że Ludzie niepospolici rozbijają się o ty s iące 
przeszkód (Wokulski), że uczciwi nie mają energii 



(książę), że człowieka czynu gnębi powszechna 
nieufność i podejrzenia, itd." Autor Lalki z szacunkiem 
mówi o poległych na polach bitew, nie schlebia jednak 
zwolennikom powstań i narodowych mitów mesjanisty
cznych. Bezlitośnie pokazuje, że klęski nie stanowią 
żadnego tytułu do chwały i wielkości. Lalka jest 
przeciw fanfaronadzie patriotycznej, obnoszeniu się 

z ranami i bliznami oraz przeciw oczekiwaniu 
wdzięczności świata za to, że cierpimy. Świat ceni 
społeczeństwa nie za cierpienia, lecz za użyteczność, 
za dobra materialne i duchowe i za udział w wymianie 
usług. Są w Warszawie Prusa polonizujący się 

Niemcy, jest przejazdem do Paryża milioner z Moskwy, 
są Żydzi, zdarzają się Anglicy. Racja ich 
współistnienia to właśnie wymiana usług. Językiem 

narracji i dialogów w Lalce jest naturalnie polski, ale 
Grossmutter w domu Minclów mówi tylko po 
niemiecku, rosyjski warto znać nie tylko jako mowę 
zaborcy, francuski słychać w naszych salonach, gdzie 
zresztą przydaje się i angielski. Słowem - jesteśmy w 
Polsce, ale i w Europie, w której - jak Suzin Wokulski
emu -.możemy się Jeden drugiemu nawzajem 
przydawać, jeśli różnic nie będziemy stale zamieniać 
w walkę. 

Po ukończeniu powieści Prus w Jednym 
z felietonów tygodniowych zażartował sobie 
z kłopotów przy pisaniu i z przerw denerwujących 
publiczność: „Kto Lalkę przeżył - wiele przeżył". 

Zart żartem, ale ze stanowiska dzisiejszego czytelnika 
jest w nim doza prawdy serio, bo Lalka należy ona do 
elity arcydzieł powieściowych, które mówią nam 
rzeczy warte posłuchania. Takich arcydzieł, jak Czer
wone i czarne Stendhala, David Copperfield Dickensa, 
Pani Bovary Flauberta, Zbrodnia i kara Dostojew
skiego, Anna Karenina Lwa Tołstoia czy Lord Jim 
Conrada. Nie jest przypadkiem, że ta bardzo polska 
powieść ostatnimi czasy przekracza polskie granice 
językowe. Za życia Prusa miała tylko dwa tłumaczenia 
na języki obce. Po li wojnie światowej przełożono ją 
na siedemnaście następnych, w tym w 2005 roku 
na chiński. „Przekładano" także na „Języki" teatru 
i filmu, w tym i na „język" serialu telewizyjnego, 
a spektakl gdyński 1est pierwszym „przekładem" na 
widowisko muzyczne. 

Józef Bachórz 

„ 

Bolesław Prus 
prozaik, nowelista. publieysta okresu pozytywizmu, 11spóltwórca polskiego 
realizmu. kronikarz Warszawy, myślil'icl i popularyzator wiedzy, dzialaez 
spoleczny, propagator turystyki pieszej i rowerowej. Boleslaw Prus 
a właściwie Aleksandcr Glowacki urodzi! się 20 sierpnia 1847 
w Hrubieszowie na Lubelsmyźnie. 11· rodzinie Antoniego Głowaekiego. 
dworskiego ekonoma o szlacheckieh komniaeh. Mają!' 16 lal. przerwa! 
naukę w gimnazjum i wziąl udzial w powstaniu stynniowym. 11· wyniku 
czego zoslal aresztowany i osadzony w więzieniu na Zamku Lubelskim 
(za co sąd wo.iskowy pozbawi! go szlachectwa). Po wyjściu z więzirnia 
Aleksander kontyuuowal naukę w lubelskim gimnazjum, kll\re ukońnyl 
z wynikiem celufąeym. Chcial podjąi studia w Petersburgu, ale z powodów 
linansowyeh zderydowal się wstąpić do Szkoly Glównej w ll'armwir na 
Wydzial Matematymo-Fizymy. Zmuszony sytuacją linansową zarabia! 
na studia jako guwerner i korepetytor. Pod pseudonimem .Jan 11 Oleju 
pisywal też listy do "Kuriera Świątmnego". Po pmrwaniu studiów 
przeniósl si~ do Pulaw, gdzie podjąl naukę na Wydz. Leśnym Instytutu 
Gospodarstwa Wiejskiego i Leśniet11a, jednak szybko wrótil do Warszawy. 
gdyż popadl w konflikt z jednym z rosyjskith profesorów. Próbowal 
różnych zawodów. byl m.in. iotografikiem. ulim)m mówcą. ślusamm 
w iabrycc Lilpopa i Raua, kasjerem w banku. li' roku 1871 pmtlumaczyl 
i napisal streszmnie dziela angielskiego filozoia .Johna Stuarta Milla 
Logika. Pod pseudonimem Boleslaw Prus próbowal też sil jako dziennikarz 
i felietonista w kilku czasopismach („Ateneum". „No11iny", „Tygodnik 
Ilustrowany", „Kurirr Codziennv"). Stąd więkmśi opowiadań, nowel. 
a później powieści Prusa byla p'o rat pierwszy publikowana na lamaeh 
gazet, z którymi wspólprmwal. Równolegle rozwija! coraz bardziej swoją 
działalność beletrystyczną. w tym twómośi nowelistymą. Pod koniee 
życia, dzięki ożywionej działalności publieystymej Prus zyska! miano 
wielkiego autorytetu publicznego (u11aiano, ie swoim życiem prmntuje 
postawę zgodną z zalożeniami pmy organiczne.i i utylitaryzmu). Do końca 
życia pisarz chętnie bral udzial w akejach spolemyeh i obejmowal 
patronat wielu inicjatyw oraz przedsięwzięi. m.in. zoslal opiekunem 
sierot z Towarzystwa Dobroezynnośf'i, bral udzial w spólte zakładającej 
Seminarium dla Nauczycieli Ludowyeh w Ursvnowie, bvl prezesem 
Stowarzyszenia Kursów d·la Analfabedw Ooroslycti. W swoim. testamencie 
ufundowal stypendia dla utalentowanych dzieci pochodzątych z ubogich 
wiejskich rodzin, a księgozbiór zapisal Towarzystwu Biblioteki Publimej 
w Warszawie. Zmarl 19 maja Hl 12 w Warszawie. 
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Wojciech Kościelniak 
autor scenariusza i reżyser 

Reżyser. pedagog, aktor. 
Absolwent PWST im. L. Solskiego 
w Krakowie, Wydziały Zamiejscowe 
we Wrocławiu. Od IV roku studiów 
występuje na deskach wielu scen 
teatralnych, m.in. w Teatrze im. 
C.K. Norwida w Jeleniej Górze, 
czy Teatrze Polskim we Wrocławiu. 
Od 1995r. zajmuje się także 

reżyserią muzycznych spektakl i 
teatralnych, koncertów piosenki aktorskiej oraz widowisk telewiz
yjnych . W Teatrze Muzycznym w Gdyni wyreżyserował spektakle, 
które zyskały miano wydarzeń kulturalnych w skali kraju - musical 
"Hair", trans-operę "Sen Nocy Letniej " Obecnie w jego reżyserii 

można zobaczyć "Francesco": musica l o życiu św. Franciszka z Asyżu. 
W ramach Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, powstały 
m.in. widowisko "Kombinat" na podstawie utworów Republiki (Gala 
XXlll PPA 2002r.), "Mandarynki i pomarańcze" - poezja Juliana 
Tuwima z muzyką Leszka Możdżera (Gala XXIV PPA 2003r.), "West 
Si de Story" L. Bernsteina (XXV PPA 2004 r.) oraz "Galeria" - piosenki 
Jacka Kaczmarskiego (wydarzenie XXV PPA 2004 r.), „Gra 
szklanych paciorków" - Koncert Galowy XXX Jubileuszowego PPA 
2009r. 
Inne realizacje: "Opera za trzy grosze" B.Brechl/K.Weil (2002 r.). 
show muzyczny "Fever" na podstawie przebojów Elvisa Presleya 
(2002r.), musical "Scat, czyli od pucybuta do milionera" (2005r.). 
koncert poświęcony twórczości Marka Grechuty "Steruj krwią swoją 
do oceanu spokoju" (XXVlll PPA, 2007r.). koncert "Zegar" złożony 
z piosenek Jacka Kaczmarskiego, przygotowany z okazji obchodów 
XXV-lecia powstania Solidarności Walczącej (2007r.), „Ferdydurke" 
Teatr im. Bogusławskiego w Kaliszu (2008r.), „Idiota" wg powieści 
Fiodora Dostojewskiego Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu 

(2009r.). 

Piotr Oziubek 
autor muzyki, kierownik muzyczny 

Kompozytor, akordeonista i pianista, 
absolwent i wykładowca Akademii Muzyc
znej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. 
Laureat międzynarodowych konkursów 
akordeonowych: Kraków (1990), Kling enthal, Niemcy (1991), Castelfi
dardo, Włochy (1992), Katowice (1993), Sankt Petersburg, Rosja 
(1994). Autor muzyki i aranżacji do wielu przedstawień teatralnych, za 
najważniejszą uważa pracę nad „ Francesco " (Teatr Muzyczny w 
Gdyni) , „Balladyną", „ ... np. Majakowski" (Wrocławski Teatr 
Współczesny) oraz „Ferdydurke" (Teatr im . W. Bogusławskiego w 
Kaliszu) . Kierownik muzyczny przestawien, m.in. „Opera za trzy 
grosze" i „ Idiota" (Teatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu) , oraz 
„Akropolis" (Wrocławski Teatr Współczesny) . 

• 

W 200 1 roku wydał autorską, i azzową płytę "Tchnę" Wykonawca 
i producent wielu projektów mu zycznyc h. teat ralnych i rozrywko
wych. Do tych nai bardziej interesującyc h na le zą: wspólpraca 
z Katarzyną Groniec "Emigra ntka". "Przypad ki ', „Na zywo"), Ju styną 
Steczkowską ("Alk imja"). Arturem Lesick im („Acoustic Harmany·'). 
Pawłem Kuk iz m, czy Mateuszem Pospiesza lsk im. 
Od wielu lat zw i ązany z Przeg lądem Pi osenk i Aktorskiej tako autor 
aranżacji i kompozytor oraz muzyk. Współtworzył 111.in . „Mandarynk r 
i pomarańcze" , „ Galerię · ', koncert piosenek Marka Grechuty „Steruj 
krwią swoją do oceanu spa Oj u", ,.Wiatry z mózgu", „Grę szkl anych 
paciorków" . 

Ral'al l)ziwi~z 
autor tekstów piosenek 

Aktor, te kściarz Absolwent Wydziału 
Aktorsk iego PWST w Krakow ie 
(1988r.). W latacli 1988 2000 aktor 
Teatru Ludowego w Krakowie, gdzie 
wśród kilkudziesięciu ró l zag ra ł m. rn. 
tytułowego Macbet11 a, w re ż. J. Stuhra. 
Lau reat Ili Nagrody na XIII Przegląd z i e 
Piosenki Aktorskiej we Wrocław i u 

(1992r.) . Od 2000 aktor Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. 
Gościnnie występu je w Teat rze STU w Krakowie. 
Autor tekstów piosenek i przek ł<ldów - ni. in. do musicali: . .Ta1em
niczy Ogród''. Teatr Bagatela w KrJkowi e i Teatr Komedia 
w Warszawie (1998r.) reż. J. Szydłowski „Operd Żebracza", Teatr 1111. 
W. Horzycy w Torun ru (2006r. ), re ż. W. Nurkowski/ „Ferdydurke, czyli 
czas nieun iknioneg o mordu··. Teat r im W. Bogusławs k i ego 

w Kaliszu (2008), reż . W. Kościel n i a k „Proces '-. PWST w Krakowie 
(2008r.). reż . W. Kośc iel n ia k, „I d iota ". Teatr Muzyczny Capito l 
(2009r.), rez. W. Kośc r e lnr ak 

Damian Stvrna 
autor scen'ografli 1 animacji 

Grafik, scenograf Abso lwen t Wydziału 

Grafiki ASP w Krakowie (1988-93) 
Autor scenogra fii i an 1n1acii: 
do ko11certów 1 real izacji telewizyjnych 
zespołu Raz Dwa Trzy m.i n .. . ,Raz Dwa Trzy - Młynarsk i'° (XXV ll I PPA 
we Wroc ł aw i u . 2008r.); 42 Festiwa l Piosenk i Studenckiej w Krakow re 
(2006r.), koncert DEBIUTY 2008, Festiwa l Piosenki Polsk iej w Opolu, 
oraz Koncert ga lowy „Gra szklanych pac iorków" XXX PPA 
we Wrocławiu: „Proces" F. Kafki, reż. W. Kośc i elniak, PWST 
w Krakowie (2008r), „Królowa Maab". reż. W. Kościeln iak , Ogólnop 
olski Festiwal Piosenki Artystyczne1 Rybnik 2009; „Idiota·· 
reż. W. Kościelniak, Teatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu. 
Autor i reżyser teledysków zespołu Raz Dwa Trzy: „Jesteśmy na 
wczasach" - nominowany w kategoriach: Grand Prix, Najlepsza 
Reżyseri a. Najlepszy Montaż, Nagroda Publ1cznośc 1 na 15 YACH 
FILM Festival (2007r.) oraz .. Młyna r s ki" - nominowany w kategoriach: 
Wydawni ctwo specja lne - najlepsza oprawa g ra ficzna , Videok lip roku 
- reżyse ri a - FRYDERYK I 2008 



Katarzyna Paciorek 
autorka kostiumów 

Scenograf, absolwentka Wydziału Architek
tury Wnętrz (dyplom z wyróżnieniem, 

1998r) i Wydziału Scenografii ASP 
w Krakowie (dyp lom pod kier. K. Zachwato
wicz. 2001 r.) 
W trakcie stud iów asystentka K. Lupy. 
Współprac. z P Miśkiewiczem przy 

realizacji „ Prze budzenia wiosny" w Narodowym Starym Teatrze oraz 
„Przemiany" i „Rajskiego ogródka " w PWST i Teatrze TV w Krakowie. 
Autorka scenogra fii do „Jak wam się podoba" w reż. A. Wajdy 
w PWST w Krakowie . Autorka w ielu scenog rafii i kostiumów, m.in. 
„Kto się boi Wirginii Woolf " , reż. J. Peszek , PWST w Krakowie ; 
„Kadisz", reż. R. Brzyk, Teatr Nowy w Łodzi; „ Przygody Sind bada 
Żeglarza" , reż. K. Rekowsk i, „Lot nad kukułczym gniazdem", 
reż. M. Kleczewska, „Tramwaj zwany pożądaniem", reż. W. Rubin, 
„ Kufherek ", reż. K. Piwowarska oraz „Powinni tego zabronić" Teatr 
Dramatyczny w Wałbrzychu; „Zazdrość", Teatr Nowy w Łodzi, 

„Tiram isu", Teatr Buffo w Warszawie, oraz „Absynt'', Scena 
na Oles iń skie j - w reż. Aldony Figury; „Choroby Młodości", 

reż. I. Janiszewsk i, Teatr Nowy w Łodz i. Ostatnie jej realizacje teatralne 
to „Wese le Figara" Teatr Groteska, oraz „Pan Marimba" 
w reż. W. Nurkowskiego na inaugurację Opery Krakowskiej, „Galak
tyka Szekspir" w re ż. M . Groty, Teatr Nowy w Słupsku, oraz „ Powrót 
do domu" , reż. A. Urbański, Teatr Współczesny we Wrocławiu oraz 
kostiumy do spektak lu „Idiota". reż . W. Koście lni ak. Teatr Muzyczny 
CAPITOL we Wrocławiu. W TVP Opole t worzyła scenografie do cyklic
znego programu Telewizj a Nieduża w reż. M. Ordak. 

Agnieszka Szydlowska 
przygotowanie woka lne 

Od 2002r. pełni funkcję Asystenta 
Kierownika Muzycznego i Chórmistrza 
w Teatrze Muzycznym im . D. Bad uszkoweJ 
w Gd yni . Jest odpowiedz ialna za przygo
towanie od strony wokalnej przedstawień : 

"Piękna i Bestia", "Chicago", "Fra ncesco", 
"Farne", "Pięc i u Braci Moe", "Dracula", " B yć 

Marilyn" , "La Cage Aux Foll es", "Muzyka Gershwin", "Przejście przez 
morze - Kolęda'', "Pinokio", "Atlantis" Objęła ki erownictwo muzyczne 
spektaklu ''Słowa. Jacek Kaczmarski" Abso lwentka Akademii Muzyc
znej im . F. Chopina w Warszawie. Współpracowała z chórami Uniwer
sytetu Warszawskiego i Gdańskiego. Cappellą Gedanensis, Chórem 
Mieszczan Gda ńsk i ch, Cantores Resovenses . Uczest niczyła w licznych 
warsztatach, sympozjach i kursach dyrygenckich prowadzonych przez: 
K. Masura, E. Ericsona, U. Gronostaja, J. Łukaszewskiego. Oprócz 
działalnośc i dyrygenckiej zajmuje się kompozyc j ą. Laureatka I nagrody 
na Mi ędzynarod. Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra" 
w Częstochowie W 200 1 r. skomponowała hymn "Ave Sopot" z okazji 
100-lecia miasta. Jest równ iez kompozytorką hymnu jasnogórskiego 
"Do Ciebie", który jest wykonywany podczas uroczystości sakralnych 
na Jasnej Górze. 

Beata Owcza rrk 
autorka choreografi i 

Tan cerka, choreograf, nauczyciel 
stopni a Junior I jogi metod ą 

lyengara. Tańczyła w "Ars Antiqua" 
prof. Janiny Strzembosz STT 
"Kontrast" Jacka Tomas ika w 
Krakowie. W latach 1994-97 tańczyła 
w S l ąsk im Teatr ze Tańca Jacka 
Łumiń sk iego . Bra ł a udział w licznych pro1ektach 
międzynarodowych: Wendell Beavers (USA). Mark Haim (USA) , 
Sam Costa (USA), Frank Haendler (Ho land ia) , Diana 
El shout (Holand ia),Ch rist ine Brunei (Niemcy). Mark Sieczkarek 
(Niemcy) . Założycielka Teatru Otwartej Kreacji TOK w Krakowie, 
w którym tworzy choreografie. 
Tworzy choreografi e do spe ktakli teatralnych i koncert ów, m.in„ 
„Ferdydurke. czyli czas nieunikni onego mordu", Teatr 
im. W. Bogusławskiego w Kaliszu (2008 r.), „Francesco", Teatr 
Muzyczny w Gdyni . „Idi ota " wg powieści Fiodora Dosto1ewskiego, 
Teatr Muzyczny Capi tol we Wrocławiu (2009r.). Jako choreog raf 
zdobyła: I Nagrodę w Konkursie Współczesne1 Sztuki Choreografic
znej w Witebsku - 2003, I Nagrodę na Międ zy narodowyc h Prezen
tacj ac h Ws półczesnych Form Tanecznych w Kaliszu w latac h 1999, 
2000, 2003, Ili N agrodę na Mi ęd zynarodowym Konkurs ie 
Choreograficznym Amberfaun w Gdyni - 2003. Zdobywczyn i grant u 
Co Da Co. 

,Janusz Skubaczkowski 
autor choreog rafii 

Tance rz , choreograf. Ed ukacj ę t aneczną 

rozpoczął w Studenck im Teatrze Tańca 
Kontrast w Krakow ie. Następnie 

pracował pod k1eru nk 1em Iwony 
Olszowskiej w Eksperymentalnym 

W latac h 1995- 2000 był tancerzem S l ąsk iego 
Teatru Tańca kierowanego przez Jacka Łumińskiego. Obecnie 
wspó ł prac uj e z krakowskim Teat rem Otwartej Kreacji . Sztuki 
tańca uczył s ię mi. in . u takich pedagogów: Assane Konie, Martin 
Sonderkamp, Peter Pleyer, Conrad Drzew iecki , Frank Haendler, 
Diana El shout i Meli ssa Monteros. W latach 1999/ 2000 był pedago
giem w Pa ństwowej Szkole Baletowej w Bytomiu . Nauczy
ciel jogi metodą lyengara w stopniu lntroductory li. 
Tworzy choreografie do spektak.li teatralnych i k.oncertów, m.in„ 
„Ferdyd urke, czy li czas nieuni knionego mordu" , Teat r im. 
W. Bog usławsk iego w Kali szu (2008r.) , „Francesco", Teat r Muzyczny 
w Gdyn i, „Sen nocy le tniej", PWST w Krakowi e oraz Teatr Nowy 
w Poznan iu (2008r.), „Idiota" wg powieśc i Fi odora Dosto1ewskiego, 
Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu (2009 r.) Jako choreog raf 
zd obył: I Nagrodę na Konkurs ie Współc zesnej Sztuki Choreografic
znej w Witebsku - 2003, I Nagrodę na Międzynarodowych Prezentac
jach Współczesnych Form Tanecznych w Kaliszu -- 2003, Ili Nag rodę 

na Międzynarodowym Konku rsie Choreograficznym Amberfau n 
w Gdyni - 2003. Od 2006 uczy tańca współczesnego na Krakowskiej 
PWST 

t„ 



TEATR MUZYCZNY im. D. BADUSZKOWEJ W GDYNI 

Dyrektor naczelny i artystyczny Maciej Korwin 

Kierownik muzyczny, dyrygent Dariusz Różankiewicz 
Kierownik baletu Joanna Semeńczuk 
Chórmistrz Agnieszka Szydłowska 

Spektakl wyprodukowali 
Kostiumy Krystyna Jasińska, Genowefa Daciuk, 
Wiesława Niespodziewana, Julianna Petrykowska, Józef Chybiński, 
Alicja Augustynowicz, Katarzyna Majczyna, Kazimiera Herman, 
Teresa Fojut-Olczak, Zygmut Labuda 
Dekoracje Józef Baranowski , Włodzimierz Barcikowski , 
Włodzimierz Galas, Kazimierz Herman, Mariusz Caban, 
Hanna Kozłowska, Maciej Łyszkowski, Jerzy Wilmański, 
Wiktor Budzikowski, Władysław Tel icki 
Zaopatrzenie Mirosław Kopczyński 

Spektakl obsługują 
Montażyści Zbigniew Cyrson, Witold Wolak, Mariusz Aderek, 
Stanisław Dopke, Jerzy Grabowski, Zbigniew Haraf, 
Bartosz Petrykowski, Michał Pruński, Adam Różański, 
Cezariusz Skowronek, Stanisław Wcisło, Stanisław Wcisło jr. 
Rekwizytorka Renata Bigus 
Oświetleniowcy Piotr Kuchta, Michał Dzwonkowski, 
Mirosław Bulczak, Kaz imierz Duraj, Krzysztof Lewańczyk , 

Stefan Markiewicz, Jarosław Walczak 
Akustycy Mariusz Fortuniak, Maciej Chłopecki, 
Karolina Ankiewicz, Piotr Głuszyk 
Fryzjerki Helena Szkudlarek, Katarzyna Kruszyniak, 
Hanna Dolewska 
Charakteryzatorki Marzena Korczak-Komorowska, 
Monika Marszałek, Katarzyna Jamróz-Jaszczuk 
Garderobiane Dorota Richert, Ewa Wcisło, Krystyna Wojtkun, 
Bogumiła Makowska, Maria Orlińska 

Zastępca Dyrektora Wojciech Dmochowski 
Główna Księgowa Irena Szulist 
Koordynacja pracy artystycznej Izabela Bielińska, Zygfryd Kado 
Utrzymanie budynku Dariusz Kruszyniak, Jolanta Brzostek, 
Jolanta Walkowska, Andrzej Łużniak, Mirosław Pitucha 
Opieka nad widzami Katarzyna Kurkiewicz , 
Katarzyna Mal i nowska 
Kasy biletowe Elżbieta Cegiełka, Dorota Gloc, Bożena Lipiecka, 
Izabela Trzebiatowska, Małgorzata Wysocka-Haraf, 
Małgorzata Sprenglewska 
Promocja spektaklu Małgorzata Kurnatowska, 
Wioletta Czajewska-Chrzanowska, Dominika Misiuro, 
Marta Piwowarczyk 
Impresariat Bogdan Gasik, Żaneta Głębiewska-Wożniczka 

Pl. Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia 
Tel. 58 620 95 21, fax 58 620 33 47, kasy biletowe tel. 58 661 60 OO, 
621 60 24 
e-mail:sekretariat@muzyczny.org,www.muzyczny.org 

Projekt plakatu i programu Damian Styrna 
Przygotowanie programu Wioletta C2ajewska-Chrzanowska 
Zdjęcia Piotr Manasterski 

UNIS01r 
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Teatr Muzyczny im . Danuty Baduszkowej w Gdyni tll 
jest samorządową instytucją kultury 

Województwa Pomorskiego i Miasta Gdyni 

Teatr Muzyczny w Gdyni składa podziękowania 

Wrota Pomorza UNIS01r 

Radio Gdarisk -
tro~sto,pl 

Klllf!M . „„ Portal Aegronalny 

rJrJ cosmetics ::: Gazeto.pl 

Specjalne pod z iękowania dla restaura cj i DelMar 


