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Jest w tych wszystkich komentarzach Słowackiego pewna dwoistość zamierzeń. Czy poeta ma ukazywać 
„duszę świata': czy wielkie pasje pojedynczego człowieka? Czy może jedno przez drugie się wyraża, jest wła
ściwie tym samym? 

Podsumujmy. W skierowanych do czytelnika autokomentarzach Słowacki zawarł własne refleksje do
tyczące historii. Podporządkował ją romantycznej koncepcji poezji, jako syntezy sztuki i nauki - a w kon
sekwencji ukazał dwie odmienne drogi kontaktu z przeszłością: źródłowe badania historyków, systematy
zujące realne fakty i zdarzenia, oraz prawdę poety, opartą na kreacyjnej wyobraźni, odsłaniającej dzieje du
cha. Taka postawa wobec dziejów prowadziła do lekceważenia ich rozumowo ustalonego porządku, cza
soprzestrzennej struktury; włączając historię w obszar romantycznie rozumianej poezji Słowacki dawał, 
owszem, jakąś wizję przeszłości, lecz skupiał uwagę na tym, co niezmienne - na sensie egzystencji i pra
wach moralnych. 

Dalej na drodze tworzenia historycznego mitu - czy może raczej: szczególnej rekonstrukcji historii? 
- poszedl Słowacki w Lilli Wenedzie. [„.] 

Tekst Lilli Wenedy co krok przestrzega( ... ) zatem przed nadmiernie dosłownym traktowaniem histo
rycznych paraleli, a eksponowane anachronizmy, nadające dramatowi „ponadepokowy" charakter, ostrze
gają, że nie ma to być również wyimaginowany obraz z czasów najazdu Lechitów. 

Fabuła dramatu była jednak związana z wydarzeniami, które kronikarze sytuowali w okolicach 
VI wieku. Z polską prahistorią na tyle odległą, że opowiadała o niej tylko legenda o Lechu. Gdy jed
nak czyta się różne opracowania Lilli Wenedy uderza ogrom pokrewieństw (zapożyczeń? wpływów?), 
wiążących ten dramat z zaiste niezliczoną ilością dzieł historiografii i literatury europejskiej, od
noszących się do rozmaitych średniowiecznych „czasów bajecznych". (Podobnie wielką ilość „wpły
wów" odnajdywali badacze w Balladynie). Sprawia to wrażenie, jakby Słowacki po pierwsze zamierzał 
wprowadzić do swojej tragedii całą „wiedzę" ówczesną na ten temat, a po wtóre, jakby nawet przy wy
myślaniu charakterów brakło mu inwencji i musiał korzystać masowo z obcych (i to najbardziej wtedy 
znanych!) wzorów. [ ... ] Ład kompozycyjny jest burzony w inny sposób: anachronizmy, niekonsekwencje, 
i przede wszystkim odmienność kreowanego obrazu od znanych wątków legendy o Lechu. Wszelkie zakłó
cenia kompozycji dramatu były przecież nie efektem niedbałości poety lecz zabiegiem świadomym, do
konanym w duchu romantycznej koncepcji poezji. Takiej jak ją pojmowali Schlegel i Novalis, jak rozumiał 
ją Słowacki: poezji jako tworzenia świata, a nie tylko dzieła sztuki. Stworzyć świat mitologiczny to stworzyć 
nie tylko baśń, lecz i historię. Idąc konsekwentnie dalej, można za Słowackim rzec, iż „wyobrażone staje się"; 
dzięki poecie, który historię stworzył (bo przeniknięcie jej sensu i przywrócenie jej pamięci potomnych jest 
przecież kreacją) poezja staje ponad historią, tworzy ją. Tak rozumiejący swe zadanie poeta wymaga od 
nas wiary i wyobraźni, zdystansowania się od nazbyt racjonalnego dochodzenia znaczenia tekstu. W Lil
li Wenedzie Słowacki nie maluje przecież historycznego (czy legendowego) konkretu, rozbija go ów system 
niekonsekwencji, lecz w zamian przed odbiorcą otwiera się szansa rozmaitych odczytań; dopełniania, do
określania, swobodnego lotu własnej wyobraźni. 

Fabuła dramatu była osadzona w czasach bajecznych, legendowych, których nie obejmowała właściwa 
historia polskiego narodu. Lecz wyobrażenia o tym, jacy byliśmy w owych przedhistorycznych czasach, sta
nowiły od Długosza do romantyków podstawę dla wyrokowania o charakterze także następnych pokoleń 
Polaków, aż do współczesności. 

Wedle legendy protoplasta Lech, przybywszy ze swym plemieniem na nadgoplańskie ziemie, stworzył 
podwaliny polskiego państwa; był on, jak pisze Długosz „nieskazitelny" i rządził sprawiedliwie, mądrze, ła
godnie, wpajając sielskie te cechy naszym przodkom. Podobną stylizację Słowianina upowszechniał Bro
dziński i romantyczni badacze słowiańskich starożytności. Legenda o prapoczątkach narodu, o łagodnym 
i mądrym Lechu, dobrze służyła idealizacji polskiego narodu. 

Toteż Lilla Weneda była dziełem obrazoburczym - nie tylko w warstwie parabolicznego nawiązania do 
sprawy powstania listopadowego, ale przede wszystkim dlatego, że narzucała zupełnie inną niż powszech
nie znana wersję prapoczątków, czyli także charakteru narodowego Polaków. „Lechici Słowackiego - to nie 
lud w pokoju budujący zręby nowego państwa, lecz żywioł w najwyższym stopniu niszczący':( ... ); a więc 
nie spokojne osadnictwo, lecz krwawy podbój, zbrodnia dokonana na Wenedach. Inna koncepcja począt
ków państwa - i inny zupełnie protoplasta Polaków: Lech z Lilli Wenedy to człowiek mały zarówno cia
łem jak i duchem, nędzny i okrutny. Jego wizerunek jest zaprzeczeniem wszystkiego, co o Lechu przekazały 
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- O czym jest „Lilla Weneda"? 
- Odwróćmy pytanie i zapytajmy: o czym nie jest? Otóż nie jest o powstaniu listopadowym. 

-??? 
- Brzmi to trochę jak żart, bo niby dlaczego miałaby traktować właśnie o powstaniu, ale śmiech zamrze nam na ustach, gdy spró-
bujemy prześledzić recepcję „Lilli" w Polsce. Jakby jakaś klątwa ciążyła na tej sztuce; nie wiadomo kto i kiedy umieścił ją w szu
fladce „Powstanie listopadowe - kostium historyczny" i od tej pory niewielu znalazło się chętnych, aby ją z tej szufladki wyciągnąć; 
spojrzeć na „Lillę" z szerszej perspektywy lub chociażby cieszyć się jej bujną teatralnością, żywą akcją, krwistymi postaciami, spe
cyficznym humorem. A jeśli nawet znalazł się ktoś taki jak Juliusz Kleiner, autor modelowej biografii Słowackiego, który uznał„Lil
lę" za najwybitniejsze dzieło w dorobku poety, to i tak pozostała ona utworem nie czytanym i nie granym, w ciągu ostatniego dwu
dziestolecia wystawionym zaledwie trzy razy. 

- A jaki jest powód, żeby ją wystawić? 
- Powody istnieją co najmniej trzy. Pierwszy jest taki, że trudno się na niej nudzić. „Lilla" czerpie pełnymi garściami z tego samego 
źródła, co cała literatura - w tej chwili możemy już chyba śmiało powiedzieć - kultura fantasy. Edda, sagi, moczary, krwawe star
cia, wojowniae niewiasty- wszystko tu jest, cała magia. Drugi powód jest taki, że w naszej literaturze zdominowanej przez Sien
kiewiczowskie dziewczątka o„ustach jak wisienki" i takichże móżdżkach niewiele jest ciekawych ról dla aktorek, a w„Lilli" pojawia 
się materiał na stworzenie aż trzech kreacji kobiet inteligentnych, przebiegłych, namiętnych w miłości i nienawiści, silnych we
wnętrznie, choć postawionych wobec takich dylematów, które są w stanie ich siłą zachwiać. I wreszcie trzeci powód: w „Lilli We
nedzie" kryje się pytanie, które, jak sądzę, nurtuje niejednego z nas. Pytanie to dotyczy wiary: czy wiara w Boga musi oznaczać wia
rę w Kościół? W czasach Słowackiego-kryzys zaufania wiązał się z niesmęsną encykliką Grzegorza XVI, w której papież ów potępił 
Polaków za próbę zachwiania ustalonym porządkiem. Dziś oczywiście mamy inne powody, żeby szukać Boga poza Kościołem, ale 
przecież nie zmieniła się w nas ta głęboka potrzeba autentycznej wiary, która kiedyś popchnęła Słowackiego z desmu zwątpienia 
pod rynnę mistycyzmu towiańczyków. 

- No to spróbujmy jeszae raz: o aym będzie „Lilla Weneda"? 
- O starciu dwóch kultur, z których jedna zginie, a druga, jeśli przeżyje, to za cenę kryzysu tożsamości lub głębokiej duchowej prze-
miany. O konflikcie, który jest wpisany w dzieje świata, gdzie duchowa kultura - nazwijmy to„Wschodu'; choć nie zawsze będzie to 
pojęcie geograficzne - musi przepaść w starciu z wyzbytą metafizyki kulturą Zachodu. Pamiętamy choćby z powieści Josepha Con
rada i Williama Goldinga, filmów Wernera Herzoga i F. F. Coppolli istotę tego konfliktu; zmieniają się tylko czas, bohaterowie i miej
sce akcji: przedwczoraj Rzymianie w Grecji, wczoraj Europejczycy w Ameryce, dzisiaj Amerykanie w Azji. Sam Słowacki rozwinął te
mat tego konfliktu w późniejszym od„Lilli"„Śnie srebrnym Salomei'; gdzie najeźdźcami z Zachodu są Polacy, a ich przywódca, uoso
bienie katolickiego racjonalizmu wpada w otchłań szaleństwa za sprawą ukraińskich upiorów. Ten sam konflikt istnieje zarówno 
w „Lilli Wenedzie'; jak na różne sposoby w naszej rzeczywistości. W „Lilli" funkcjonuje jednak w wyjątkowy sposób, więc cieszmy się 
nią w pełnym kształcie, bo za chwilę zjawi się żądny zabłyśnięcia politycznym zaangażowaniem i społeczną wrażliwością reżyser, 
który przebierze Lechitów w panterki a Wenedów w burnusy, albo uczyni Lecha szefem światowej korporacji, Derwida zaś prezesem 
małej rodzinnej firmy rzuconej na pożarcie wielkiemu kapitałowi. 

- Na aym więc polega wyjątkowość ujęcia konfliktu w „Lilli Wenedzie''? 
- Model pozostaje ten sam. Zachód to nastawieni na podbój Lechici pod wodzą Lecha i jego ambitnej żony, Gwinony. Wschód stano-
wią Wenedowie, czczące siły natury plemię, którym rządzi kapłan-pieśniarz, Derwid. Lechici są silniejsi i w końcu znismą Wenedów, 
ale im bardziej zagłębiają się w wenedyjskie lasy, tym bardziej zdumiewające obszary własnej psychiki przyjdzie im przemierzyć. 
Wyjątkowość ujęcia polega na tym, że pomiędzy te dwa mityczne światy - Lechitów i Wenedów - Słowacki wstawił świat trze
ci, chrześcijan - misjonarzy. Mamy tu Gwalberta, któremu w zmierzeniu się z przemocą i pogaństwem nie pomaga własny, trudny 
charakter oraz Ślaza, który wprost przeciwnie: skomplikuje i tak skomplikowaną sytuację przez swój absolutny brak charakteru. Po
datnym gruntem, na który padło ziarno chrześcijaństwa, okazała się córka Derwida, Lilla. Ale w starciu z okrutnym i niedoskonałym 
światem głęboka wiara a nawet olbrzymia duchowa siła to za mało. Gdy przyjdzie zmierzyć się z ambicjami Gwinony, brakiem zrozu
mienia dla przemian Derwida, skostniałą doktryną Gwalberta, tchórzostwem i intrygami Ślaza, ta, dla której wierzyć oznaaało ko
chać i mieć nadzieję, zginie. Na pobojowisku zostaną Lech, który po konfrontacji z mistycznym światem Wenedów zaczyna rozumieć, 
że swoją władzę musi oprzeć na religii, św. Gwalbert, który może mu tę sprawę ułatwić (i przy okazji za cenę paru kompromisów zbu
dować trwały Kościół na ziemi), oraz Ślaz, który „już do śmierci będzie księżym sługą''. No i jeszcze wizja Bogurodzicy. 

- Co oznaaa ta wizja? 
- To już zależy od tego, jak ją chcemy postrzec. Czy Bogurodzica to triumfatorka nad złem, ta sama, do której śpiewali hymn nasi 
przodkowie pod Grunwaldem (prowadząc zwycięską wojnę z Zakonem pod wezwaniem - o ironio - Najświętszej Marii Panny), czy 
może jest to sterana życiem matka o twarzy pobrużdżonej łzami, które wylewa nad zwłokami swego syna oraz losem tych, którzy 
go zamordowali? 
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Krzysztof Prus (ur. 1967) reżyser teatralny, absolwent polonistyki (teatrologii) UJ i wydziału re
żyserii dramatu krakowskiej PWST. W teatrze szczególnie interesuje go właśnie ... teatr, który 
dzięki swej umowności wydaje się idealnym narzędziem do poszukiwania prawdy o ałowieku. 
Stąd zainteresowanie polskim dramatem romantyanym i szereg jego realizacji („Kordian" - Te
atr im. Węgierki w Białymstoku, „Sen srebrny Salomei" - Teatr Śląski w Katowicach, „Mąż i żo
na" - Tesinske divadlo w Czeskim Cieszynie, „Mazepa" - Teatr Dramatyczny w Płocku, „Nie-Bo
ska Komedia" - Teatr im. Osterwy w Gorzowie Wlkp.). Z tego samego powodu Prus szczególnie 
interesuje się dramaturgią najnowszą, zwłaszaa taką, która poszukuje autonomianego języka 
teatru. W jeleniogórskim Teatrze im. Norwida zrealizował polską prapremierę „Wódki z rumem" 

Conora McPhersona, „Ray miłośny" wg nie wystawianych nigdy w Polsce „Żywotów pań swawolnych" Brantóme'a, zagrane ponad 
sto razy i nagrodzone w Warszawie podaas Konkursu Teatrów Ogródkowych „Na pełnym morzu" Sławomira Mrożka. Ulubioną je
leniogórską realizacją pozostaje dla reżysera prapremiera,,Far niente'; po której autor i kompozytor Bogusław Schaeffer zaliaył Prusa 
do czołówki najlepszych interpretatorów swoich dzieł. www.prus.art.pl 

Marek MIKULSKI 
Urodzony w 1947 r. w Gdańsku. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom w 1973 roku z wystawiennictwa. Pro
wadzi w Warszawie wspólnie z synem Maciejem Mikulskim, również absolwentem poznańskiej ASP, autorską pracownię projektową 
scenografii, architektury wnętrz i wystawiennictwa. Zajmuje się scenografią teatralną oraz projektowaniem wystawiennictwa mu
zealniaego, projektowaniem architektury wnętrz i grafiki. Jest autorem scenografii do kilkudziesięciu spektakli w różnych teatrach 
w Polsce. 

Na poaątku lat dziewięćdziesiątych rozpoayna współpracę z Andrzejem Dziukiem i z Teatrem Witkacego w Zakopanem. Powstaje projekt 
Sceny im. Atanazego Bazakbala a następnie, przez lata powstają projekty scenografiane do prawie trzydziestu realizacji teatralnych. Jest 
autorem projektu wnętrz i ich scenografianej dekoracji w obecnie realizowanej przebudowie budynku teatru. 

Ważne miejsce w teatralnych realizacjach zajmuje współpraca z reżyserem Krzysztofem Prusem. Realizowane razem spektakle to 
przede wszystkim dzieła polskiego romantyzmu („Kordian'; „Sen srebrny Salomei'; „Mazepa'; „Nie-Boska Komedia"). „Lilla Weneda" 
to 15-ta wspólna realizacja. 

Marek Mikulski w swoim dorobku scenografianym ma wydarzenia teatralne realizowane 
w przestrzeniach pozateatralnych: „OL-12-7:' - wg „Szalonej lokomotywy" St. I. Witkiewiaa. 
- reż. Andrzej Dziuk,spektakl w będącym w ruchu starym pociągu - trasa Zakopane - Szaflary 
-Zakopane,,,Fujawica"wg J. Kasprowicza -scenariusz i reż. -Andrzej Dziuk, spektakl, na zbo-
czu koło willi J. Kasprowicza i w jej wnętrzu na Harendzie w Zakopanem, „Parada wieku"~ ak
cja u liana w Zakopanem - reż. Andrzej Dziuk„,Na przełęay" wg St. Witkiewiaa - reż. Andrzej 
Dziuk - spektakl grany w schronisku górskim na Kalatówkach w Tatrach. (Ale również jako sta
ła pozycja w Teatrze Witkacego},,,Romantyzm -Oayszaenie"wg Adama Mickiewiaa, reż. Jan 
Nowara - spektakl w podziemiach Rynku w Rzeszowie. Nagroda Główna Festiwalu Klasyki Eu
ropejskiej, Rzeszów 2002. „Niepospolite Artystów Poruszenie'; Białystok 2002 i 2003. Spektakle uliane otwierające sezon teatralny 
w Białymstoku (Teatr im. Al. Węgierki i Teatr BTL.): „Wszyscy śpią na Wzgórzu" - scenariusz i reżyseria Krzysztof Prus. Spektakl zre
alizowany w Muzeum na Górze św. Anny w przestrzeni Panoramy Powstań Śląskich (2006),,,Wszyscy odchodzą w ciemność" - scena
riusz i reżyseria Krzysztof Prus. Spektakl zrealizowany w Ruinach Teatru Miejskiego w Gliwicach. Nagroda główna w konkursie pt.,,ln
spiracje" na Gliwickich Spotkaniach Teatralnych 2007 r. (spektakl wraz z produkcją). 

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze 



Anna LUDWICKA 

Robert DUDZIK 

Absolwentka wydziału lalkarskiego PWST we Wrocławiu . Z teatrem jeleniogórskim zaaęła 
współpracować w 2007 roku i można ją byto zobaayć w następujących spektaklach: „Śmierć 
Człowieka-Wiewiórki" (Reżyser) w reż . N. Koraakowskiej, „Podróż poślubna" (Masza Rubin
stein 2)-reż . I. Vedral„,Elektra" (Przodownica Chóru-Norma 111)-reż . N. Koraakowska„,We 
are camera/rzecz o Jazonie" (Son ja) - reż. K. Minkowski„,lntryga i miłość" (Luiza) - reż. K. Ra
duszyńska, „Sztuka dla dziecka" (Dziewaynka z Rezerwatu) - reż. M. Strzępka. Ponadto wy
stępuje w spektaklach:„Scrooge. Opowieść wigilijna'; „Przygody Rozbójnika Rumcajsa" i„Dru
gie zwarcie". W 2009 roku otrzymała Srebrny Kluczyk (nagrodę przyznawaną przez Kapitułę 
Srebrnego Kluayka) z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. 

Absolwent wydziału lalkarskiego PWST we Wrocławiu (1993), uaeń Krzesisławy Dubiel i An
drzeja Hrydzewiaa. Zadebiutował w Teatrze Polskim w Szczecinie rolą Hajmona w „Antygonie" 
Sofoklesa (1993). W latach 1995-97 związany był z Teatrem Nowym im. Gustawa Morcinka 
w Zabrzu. Od roku 1997 pracuje w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Za
debiutował tu w „Komedii pasterskiej" w reżyserii Adama Hanuszkiewicza. Ważniejsze role te
atralne: „Sługa dwóch panów" Goldoniego - Florindo Aretusi, ,,Emigranci" Mrożka - XX, „Za
bawa" Mrożka - Parobek B„,Na pełnym morzu" Mrożka - Gruby rozbitek„,Dziady" Mickiewicza 
- Sobolewski, ,,Far niente" Schaeffera - Bruno, W latach 2003 - 2009 wystąpił w następują
cych spektaklach: ,,Testosteron" - Fistach, „Czerwone nosy" - Druce, Vasques, ,,Trans-Atlan
tyk" - Baron„,Dożywocie" - Filip„,Kariera Artura Ui" - Giri „,Podróż poślubna" - Kierowca fur
gonetki„,Okrutne i aule" - Richard„,Sztuka dla dziecka" - Mały Powstaniec„,Trzy siostry" - Andrzej. Jest autorem monodramu„Cisza, 
ayli żart filozofiany'; premiera 2003. 

Zagrał także w filmach „Młode wilki"i„Komornik" oraz popularnych serialach:,,Fala zbrodni';,,Tango z Aniołem'; „Pierwsza miłość''. 

Występuje w spektaklach: „Jesteśmy braćmi?'; reż . J. Zaorski (Derek Tewby), „Sztukmistrz. Norwid o Polsce, Norwid o Polakach, Nor
wid o sztuce" (reż. Alina Obidniak), „Czarna maska" w reż. B. Kocy (Hadank), „Przygody Rozbójnika Rumcajsa" w reż. K. Mazura (Ge
frajter)„,Drugie zwarcie" w reż. J. Zembrzuskiego (Pan Nu nek). 

J arosław GÓRAL 
Ukońaył wydział aktorski PWST we Wrocławiu w 1988 r. Jesme jako student IV roku roz
poaął pracę w Teatrze Norwida w Jeleniej Górze, gdzie zagrał między innymi w „Biesach" Do
stojewskiego w reż . Krzysztofa Rogoża. Jego pierwszy okres pracy w Jeleniej Górze trwał do 
1990 r. Drugi, to lata 1993-1997. Zagrał wtedy kilka znaczących ról : Donata w„Koncercie św. 

Owidiusza" Antonio Buero Vallejo, Chlestakowa w „Rewizorze" Gogola w reż. Jurija Krasowskie
go, Pompejusza w„Miarce za miarkę" Szekspira w reż. Krzysztofa Pankiewiaa. W 1989 r. za
grał główną rolę w ośmioodcinkowym serialu pt. „Ballada o Januszku" u boku znakomitej ro
syjskiej aktorki, Lidii Szukszyny (reż. Henryk Bielski), za którą otrzymał nagrodę Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Lubińskiej . Występowałteż w serialach telewizyjnych:,,Fala zbrodni';„Na do

bre i na złe';„ Biuro kryminalne'~' Kryminalni''. W sezonie 2009/2010występowałw spektaklach :„Jeste śmy braćmi?" Harwooda (James 
Wiley)„,Dobrze"T. Mana (Sąsiad)„,Scrooge . Opowieść wigilijna" oraz„Kolacja dla głupca" (Leblanc). 

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze 



Igor KOWALIK 
W 2006 roku ukończył PWSFTviT w Łodzi (wydział aktorski), wcześniej - Państwową Szko
łę Muzyczną I i li st. we Wrocławiu w klasie saksofonu. W czasie studiów pracował pod kie
runkiem wybitnych reżyserów: Jana Machulskiego, Jana Maciejewskiego, Waldemara Za
wodzińskiego. Spektakl dyplomowy pt. „Paw królowej" Doroty Masłowskiej, w którym zagrał 
Ewę, Stanisława Retro, Małgorzatę Moszna! oraz do którego napisał muzykę, otrzymał na
grodę zespołową na XXIV Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi , brał także udział w 9 Ogól
nopolskim Festiwalu Sztuki Współczesnej,,lnterpretacje". Warto dodać jeszcze, że od roku 2007 
Igor Kowalik pracował jako asystent reżysera w PWSFTviT oraz Teatrze Nowym w Łodzi, w któ

rym zagrał między innymi: Gidiego Bazera, Obrońcę Gidiego w „Zabawach na podwórku" E. Mazya w reż . A. M. Marczewskiego oraz 
„Pamiętniku z Powstania Warszawskiego" M. Białoszewskiego w reż. M. Kowalskiego. 

W Jeleniej Górze zadebiutował w spektaklu pt.,,List" w reż . K. Pulkowskiego, występuje też w „Dobrze"T. Mana (Wnuczek)„,Scrooge. 
Opowieść wigilijna" (Fred) w reż. H. Adamka, gra Rumcajsa w musicalu „Przygody Rozbónika Rumcajsa" w reż . K. Mazura oraz Adasia 
w sztuce Jerzego Łukosza pt„, Drugie zwarcie" w reż . Jacka Zembrzuskiego. 

Kazimierz KRZACZKOWSKI 
W 1974 ukończył wydział aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Te
atralnej w Łodzi. Zadebiutował na scenie 8 września 1974 rolą Bojara Litewskiego w sztuce 
„Janulka, córka Fizdejki" St. I. Witkiewicza na deskach Teatru Współczesnego we Wrocławiu . 

W latach 197 4 - 1975 oraz 1989 - 1994 związany był z Teatrem Współczesnym we Wrocławiu, 
w latach 1975-1977 - z Teatrem im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, w latach 1979 - 1981 
z Teatrem im. J. Kochanowskiego w Opolu, w latach 1995 - 1998 z Centrum Sztuki przy Te
atrze Dramatycznym w Legnicy, zaś w latach 1977 -1979, 1981 - 1988 oraz od 1997 roku 
do chwili obecnej - z Teatrem im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze. Ma w swoim dorobku wie
le ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, między innymi (w teatrze jeleniogórskim): Al
bin w „Ślubach panieńskich'; Śmiga Iski w „Zemście" i Orgon w „ Dożywociu" Fredry, Major Ko
brzycki w ,,Trans-Atlantyku" Gombrowicza, Ksiądz Piotr w „Dziadach'; Stary Aktor i Gaffles w „Karierze Artura Ui" Brechta, Eliskazes 
w „Podróży poślubnej" Sorokina, Czebutykin w ,,Trzech siostrach" Czechowa. Ostatnia jego znacząca rola, to Starszy Mężczyzna w „Do
brze"Tomasza Mana. Występuje także w spektaklach „Scrooge. Opowieść wigilijna" oraz„Przygody Rozbójnika Rumcajsa". 

Robert MANIA 
Absolwent PWST we Wrocławiu . Zadebiutował w Jeleniej Górze tytułową rolą w „Śmierci Czło
wieka-Wiewiórki" ( reż. Natalia Korczakowska) 27 IX 2007 r„ następne jego role, to: Gunther 
von Nebeldorf w „Podróży poślubnej'; Dioskur w ,,Elektrze'; Jonathan w „Okrutnych i czułych'; 

John w „We are camera/rzecz o Jazonie'; Wurm w „Intrydze i miłości'; Nie z tej Bajki w „Sztu
ce dla dziecka'; Tuzenbach w „Trzech siostrach''. Zagrał także Funkcjonariusza SB w spektaklu 
telewizyjnym „Golgota wrocławska" Piotra Kokocińskiego i Krzysztofa Szwagrzyka w reżyserii 
Jana Kornasy. Występuje w spektaklach pt. „Scrooge. Opowieść wigilijna" (reż . Henryk Ada
mek), „Czarna maska" (reż. Bogdan Koca), i „Przygody Rozbójnika Rumcajsa" (reż. Kazimierz 
Mazur). 
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