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W programie wykorzystano

zdjęcia

2 009/2010

ze spektaklu „Przygody Rozbójnika Rumcajsa'',

zrealizowanego w Teatrze Norwida w 1974 r. przez

Alinę

oraz projekty scenografii Jana Polivki.

Obidniak

Pewnego razu Rumcajs ćwiczył na
bor6wkach rozbójnickq spostrzegawczość, pomagał mu w tym Cypisek.
- Do stu piorunów/ Dzwoni mi w uchu,
zupełnie jakby ktoś się kłócił! Oho,
najpewniej w Jilinie w Ratuszu.
Rzeczywiście tak było. Starosta jiłiń
ski kłócił się ze starostq
z Hradca o Ce1
sarski Trakt:
- Mieszkańcy Jiłina płoszq konie kup- Jednakże starosta z Hradca nie miał
com wiozqcym zboże do Hradca/- zamiaru przełknqć tego, czym poczękrzyczał
stował go starosta z Jiłina.
- To nieprawda - zaprzeczył starosta - Cha, cha, cha! Spłoszyłem ci konie,
jiłiński
co?! Przecież ja zaledwie kiwnqłem
palcem - odezwał się Olbrzym Rze- Pan mnie obraża,
- To pan kłamie/
zimieszek, który od dawna mteałlll.
- Może to też nieprawda ?/
w Prahovskich Skalach, do st~
- Oczywiście, że nie!
z Hradca. - Cha, cha, cha! Miii%
- Pan Kłamie/
szczęście, jestem w dobrym 1a1U110- Mam tego doqłl
ne/ Motea}ldaał dalej!
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z nami będzie.- odparł starosta.
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po siedem
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towarów, ale ci, którzy

Jiłina, wieźli
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rzej,

zapytał

zawsze
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-

zabawy jeszcze nigdy
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- na tym polega roz-

po wiedział

Więcej
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nowq. sztu czkę i przechy trzyłby mnie.

b iegł jiliński

- Wracamy, nie

starosta.

- Hat1ko, czy Rumcajs już wie?- zapytał
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-

spytała

Ha tika.
- O tym,

kać,

Cypisku. Tylko
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że
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wasze

Ce-

i myślał tylko o jed-

Rumcajs wymyśliłby jakąś

Panem Starostq..

dzy i droga poddała się:

się pokazał,

spadło
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i dru-
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borówki
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skiego Traktu.
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straszne

jesteś!

tłumaczyć.

ciągał się

właśnie

kać na powrót Rumcajsa.

konie do Traktu!

Olbrzym Rzezimieszek z Hrapovskich

Hanka

drudzy.

Wyprzęgajcie! Zaprzęgniemy

i wyruszył z nim na poszukiwanie

nym: Nie

docze-

zajmował się

zżymali się

Rzezimieszek i ukradł kawał Cesar-

***

mógł się

Rumcajs i dłużej nie

sprawiedliwość, pamiętaj

bójnicka

- Cha, cha, cha! Przedni pomysł, ta-

złym

A jiłiński starosta nie

odpowiedział

-

- Nigdy nie odbieraj ludziom dobrym,

lustro.

- „ Widać w Jiłinie nie potrzebujq. na- - O, już po wszystkim -

- Nie ma drogi!

soli.

gdyś, był gładki jak

kiedy ten wreszcie wrócił.

Rumcajsowi zaświtało coś w głowie.

skończq.

szyli się wszyscy, bo Trakt, jak nie-

- Nareszcie

- Zawracamy!

się zapasy

miałem!

tam jeszcze go-

poprzednio: z każdej strony

szej soli" -

Rumcajs - j utro w Jiłinie

nie

było
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my!" - krzyczeli jedni;

- A, do stu piorunów - powiedział

świetn ej

ukradł kawał

- „Szkoda naszego czasu!", „Zawraca-

- Co to za porzq.dki!
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niż
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drogi stało po 27 zaprzęgów.

sól. Kup cy strzelali z ba-
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sarskiego pod Jilinem? -
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Ale Rumcajs już wiedział, co się stało ...
Z obu stron Traktu

Kiedy Rumcajs

ciągnęli

z Cypiskiem,
-

Dzięki

dalej Rumcajs

aż połączyli

Trakt.
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boja
kami,
Nie znaj
•pokaja
Między zb6lnikami.
Kto ma ciągle boja,
Kto jest od Strachały,
Ni e będą go lasy
I g óry kochały.
Po lecę

na zamek,

Do zamkowej
Iw

wieży

pisz cza łkę dm uchnę,

Co na

wie ży leży.

Ref.

Hej,
Kto
Kto
Hej,

hej
ma pietra,
ma ciągle boja,
hej_ _
i• znajdzie •
...,,. „.)cizia apo oja.

Katarzyna Gartner
Kompozytorka, auror1<a wielu przebojowi musicali. Komponuje muzykę do filmów (..Południk zero") i spektakli teatralnych. Jest autorką pierwszej polskiej mszy beatowei.Pan przyjacielem moim" i Je<lnego zpierwszych polskich musicali
- "Na szkle malowane (1970), oratoriom.,Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie srebrne dzwony' (1975)- oba do tekstów Ernesta Brylla oraz musicalu dla dzieci ,Rumcajs" (1974). Wwersji scenlanej mlliicalu.Pozłacany warkocz· zroku 1980,
wystąpi! m.in. zespół Dżem zRyszardem Riedlem. Skompnowała niezl1aoną Ilość przebojów muzyki rozrywkowej. Te
naibardzieJ znane, to: Gdzie jest siódme morze. Bądż gotowy dziś do drogi, Diabeł i raj, Eurydyki tailaące, Gdzie są te łąki Hej,
Hanno, Malgośka, Na sianie, Nie zmogła go kula. Za swo1ą twórczośC kompozytorską Katarzyna Gartner otrzymała wiele nagród na
festiwalach p1osenkarskidl w kraju f li! granicą. Płyty z1e1 kompozycjami otrzymywały status złotych I platynowych.

Kazimierz Mazur
Aktor, rezym. W1974 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną wWarszawie, wcz~niej - szkołę muzyaną
w klasie skrzypiec. Jak sam twierdzi, ta umleiętno~ć ułatwia mu pracę nad spektaklami muzycznymi. Ma wswoim dorobku wtele ról filmowych i 1eatralnych. Wlelu widzów pamięta go zapewne jako niesfornego Tomaszka, syna Barabary
I Bogumiła Niechdców zserialu.Noce i dnie~ Kazimierz Mazur w filmach i serłaladl występuje od początku swojej kariery zawodowej:.Kuchnia polska~ .Pogranicze w ogniu~ .Na dobre I na złe~ .N<! Wspólnej~ .Trzeci oficer~ .Wiedńnin"
- to tylko niektóre spośrod wielu. Jest takie reżyserem - przede wszystkim spektakli muzycznych (na przykład.A to Osiecka" -w Tearrie Lubuskim w Zielonej Górze) czy „Przygody Rozbójnika Rumcajsa". Realizuje takze programy radiowe. Jego drugą pasją jest psychotronika.

Jan Polivka
Ukończył Wydział Scenografii Alternatywnej

i Lalkowej na Akademii Sztuk Dramatyanych w Pradze. Jest uaniem Je<lnego znaiwybltniejszych europejskich scenografów - Józefa Svobody. Od 2003 roku pracuje w Polsce jako scenograf,
kostiumolog i re.zym świat! w tearradl dramatyanych I lalkowych. Jego waznleine realizacje, to:.Hysterikon" Ingrid
Lausund (Teatr Polski w Poznaniu), .Historia przypadku" A. Morgan (Teatr Współaesny we Wrocławiu), .Historia komunizmu· Matei Visnieca - 2006 r„ "Termin" Petra Zelenki (Teatr Współczesny, Warszawa) .Krawiec"Sławomira Mrozka
(Teatr Polski, Poznań)- 2007 r.,.Opowieśczimowa"Szeksp1ra (Teatr Polski, Warszawa)- 2009. Był asystentem scenografa (Krystiana
Lupy) w spektaklu.Persona. Tryptyk/Marylln" wTeatrze Dramatycznym wWarszawie. Otrzymał nagrodę za scl.'nografię do przedstawienia .Iwona, księżniczka Burgunda" W. Gombrowicza na 31 Ogólnopolskich Konfrontacjach Teatralnych w 2006 roku oraz wyróznienie (wspolme z Iloną 8inarsch) za oprawę plastyczną przedstaw1enia.Swietllki"w Białostockim Teatrze Lalek na li Ogólnopolskim
Konkursie na teatralną Inscenizację dawnych dzieł literatury europejskiej (2007 r.). Wykładowca akademii Teatralnej wWarszawie.

Elżbieta

Terlikowska

Jest malarką, scenografem, kostiumologiem. Ukońayla Panstwową Szkolę Sztuk Plastyanych we Wrocławiu na Wydziale Projektowania Form Przemysłowych pod kierunkiem profesora Krzysztofa Meissnera. Uzyskała takli.' dyplom
zmalarstwa w pracowni profesora Józefa Hała5a ZaJmu1e się tez grafiką uźytk.ową 1małą formą gralianą. Jako scen09raf przygotowała ok. 100 projektów w teatrach dramatycznych, lalkowych, operze I operetce. (m.ln. we Wrocławiu :
Opera Dolnoś l ąska, Teatr Muzyczny Capttol, Teatr Współczesny, Teatr K-2, Teatr Kameralny, Teatr Polski). Pracowała także
wTeatrze Rozrywki w Chorzowie, Teatrze im. W. Horzycy wToruniu, Teatrzl.' Im. W. Bogusla~kiego w Kaliszu, Teatrze Współaesnym
wSzczecinie, Teatrze Polskim w Bydgoszay, Teatrze Powszechnym i Nowym w Łodzi oraz za granic.ą (m.ln w Rosji, Niemaech, Austrii i Francji). Jest laureatką lianych nagrod i wyroznień: NajwaznieJsz.ą znidl jest przyznana jej na praskim Qllddnennale sw1atowa
nagroda za kostium, (rodzaj międzynarodowego Oscara), w 1999 r. (za kostium Staref Kobiety w przedstawieniu ,,Stara kobieta wysiaduje" wTeatrze 1m. C. K. Norwida). Dwukrotnie otrzymała Złotą Maskę (1994 - za scenografię do przedstawienia „Księżnlaka Turandot" Carla Gozziego wTeatrze Rozrywki wChorzowie, 2002 - za scen09rafię do przedstawienia .w 80 dni dookoła świata ..." Jerzego Bielunasa wTl.'atrze Rozrywki w Chorzowie). Otrzymała też Złotą Pacynkę- za scenografię do przedstawienia.Zwierzęta Doktora Dolittle" Jerzego Bielunasa we Wrocławskim Teatrze lalek. Osratnie1eJ projekry wTeatrze 1m C. K. Norwida, to scen09rafia do spektaklu "List' oraz kostiumy do .Pokojówek" i .Czarnej maski''.
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Po okonaemu Wamawsk1ej Szkoły Baletowef występował w Operze Wrocławskiej, Teatrze W1elk1m w lodn, Estradve śląskiej. Wlatach 1963 - 19661 1975 - 1986 był czlonk1em zespołu Teatru Pantomimy Henryka Tomaszew
skiego. Po odej$c1u zzespołu pracował Jako choreograf i kierownik baletu w Teatrze Rozrywki w Chorzowie Wspoł
reallzował w1dow1ska muzyczne w teatrach muzycznych, widowiska telewizyjne w ośrodkach w KatowlGJch i Krakowi Reallzowat spektakl!.' wteatrach lalkowych w Katowicach I Opolu Je.st autorem choreografii i ruchu scenicznego w wielu teatrach dra~ryanych w Polsce, mm. we Wrocławiu, Zielonej Gorze. Legnicy. Wałbrzychu. Tarnowie. WTeatrze
im.CK. Norwida opracowal ruch sceniczny do spektaklt: .Ust' w rez. K Pulkowsk1~0 i ,Scrooge.Opow 1eśc wig1li1na·w rez.H.Adamk<1. W1998 roku powołał grupę akrobdtyano-panlom1m1czną OCELOT. Jako dyTektor artystyczny 1choreograf przygotował pełne ek.ipres]t i po&JI widowiska tego respołu, ktore prezentowane były wkraju 1zagranicą m111. na pomanskim f~t iwalu Malta. na festiwalu
wKazimierzu Dolnym, Niemczech Belgi!, Skandynawii

Jacek Sz eniawa
Od lat obecny w jelemogorsk1m zyclu rnuzyanym Jest wokallSlą. gitarzystą, kompozytorem. aranzerem, muzykiem
multilnstrumentalistą, nduczycrelem muzyki, dydaktykiem. Stale Mpółpracujc zTeatrem Na~zym Jadwigi 1TadeU'iZil Kutów-nie tylko jako kompozytor ay akompaniator, ale takie jako aktor i kabareciarz. Współtworzy warstwę
muzyaną spektakli Zdrojowego Teatru Animacji. prowadzi Zdjęcia wJell.'mogorsk1m Centrum Kultury.

Hamerska-Kijańska
Absolwentka Panstwowe1 Wyzsze1 Szkoły F1lmowe1. Telew12yjneJ 1Teatralne) 1m.L.Sch1ilera w lodzi. Zagrała wiele
ról teatralnych, filmowych oraz w teatrze telewizji. Oto te najwain1ejsze Laura w.Szklanej menazer11·r.wi111amsa,
Anna w,Płatonowie' ACzechowa, Pokojówka w.Synu Marnotrdwnym· S. frembeckiego wg Volta1re'a. He oiza w "A
belard I H~olza" R.Dumna, Solange w.Balu manekmów"BJas1ensk11"90, Antygona w.Anrygonie Sofoklesa. Bianka w Białym mal2enstw1~· 1Rozew1cza. Mayer w..Jes1 onych manewrach·~ Cake. Smierc w Pastoralce"LSchiliera,
Młoda Blada w.żegnaj Judaszu' l.lredynsk1ego, Kobieta Pająk w "Pocałunku Kobiety-Pająka" M.Pulga, Slu7ąca w.Ł~ej splewaczce"
E.lon sco, Zofia wJ(w1atach pobk1th J.Tuwimd, Goplan.i w"Balładynie" J5towack1ego, Doktorowa w.Tancerzu mecenasa Kraikow·
sk1ego"W.Gombrow1aa, Ona w,Psydlodram1e' J.Chm1elnika, O'iieda (Srednia) w widowisku muzyanym pt~Wielka wooa', Eleonora
w Tangu"S.Mrozka, Inna w.Merylin Mongoł" N.Kolady, wspektaklu lelew1zyjnym .Tak jest Jak lię panstwu zdaJe" M. de Ghelderode
(Panll Wy\tąpiła w następują<ych film.ich .Boza poduewka~ .Karolc1a:.Warto koch<lc~.Niesamowne htston~· oraz w serialu ,M 1ak
mllost". Jest laurearką nag rod aktorskich za rol~: Anny w Płatonowu!'; Heloizy w •Abelard 1Helorza ; Antygony. Solangl.' w.Balu manekinow: Wse.zonie 2009/2010 mozemy Ją ogląd~c w spektaklu pL"Llst" vmlyserii K.Pulkowskie<JO (Celina) oraz .Czarnej masce'
(Benigna) w rez. B Kocy

Magdalena K pińska

.

Absolwentka wydziału ak1orsk1ego PWST 11oe Wrodawiu (1997). Zadl.'biutowała rolą Nenny w spektaklu Komedia
pasterska" wrezy1en1 Adama Hanuszk1ew1cza (1997) wTeatrze 1m. C. K. Norwida wJelenie) Górze, zktórym jest
związana nieprzerwani~ do dziS. Zagrała tu wiei~ róznorodnych ról, sposród ktorych warto wym1emt: Polly w.Operze zebraczej"V Havla w rez A. Kroba, Masza w.Cnjce"Czechowa, w reż. Mai KleaeW5kiej Sylwia w.Opowiesdach
o zwyczajnym mlenstwie"P. Zelenkl w rei. A Ma)CZilka. Dnewayna .KantJcie na atery skrzydła" R Bruttfra w rez.
K. Jawooklego, Roza w.Espresso"l. Frangione w rez. M. Bogajemkief. WystąpHa także wTeatrze Komedia weWrodaw1u wspektaklu
.Prmazne dusze"V. Pam. w rez. P. Okonsk1ego, w którym zag la rolę Susie Cameron. Wteatrze jelernogarslum zagrała ponadto w nast pojących spektaklach .• Sm1erc Człowleka-Wiewiorki" (Gudrun Enssllnl .Kariera Artura u1· (Dock Daisy), .Okrutne i aute· (CHORCathy), .Sztuka dla dziecka· (Pani z S41iedztwa) Zagrała takle je<lną zgłownych ról w serialu tel wizyjnym pl.Tango z Aniołem'
w2005 r. Jest laureatką Srebm~o Klucryka (2007) za rolę Rozy w Espresso"lue11 Frangione_ Wsezonie 200912010 można ją zobaczyc
w ~pe taklach .Srnwge Opowiek wigilijna.; .Sztukmistrz. Norwid oPolsce, Norwid o Poldkach, Norwid o muce" oraz Dobrze"
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Elżbieta

Kosecka

Absolwentka wydziału wokalno-aktorskiego wrocławskiej Akademii Muzyanej. Zadebiutowała na scenie Teatru fm.
C. K. Norwida w podwójnej roli Smeraldiny I Komika w.Miłości do 1r2ech J>Omarańczy" (.ario Gozziego w reż. Andrzeja
Jamroza w 1989 r. Zagrała tu ponad 50 rol w roznorodnym repertuarze. Jej domeną są role charakterystyane, ostro narysowane, jak w.OJ>Owieśdach petersburskich" I.Martwych duszach" Gogola, które reiyserował Wiesław Hołdys, ay
Eugenia w.Tangu" S.Mrożka. N iewątpliwym atutem jest takze jej głos -sopran koloraturowy, który widzowie mogli podziwiał w wielu spektaklach zwłaszaa w opene kameralnej pl "La SeM Padrona· w rezymil K. Galasa, czy zabawnej składance muzyanej pt"Bella Cura, I refleksyjnym .Tryptyku rzymskim" (2003 r.) i ostatnio - . Cza mej Masce~ Zagrała także w kilku filmach: JANCIO
WODNIK I CUDOWNE MIEJSCE (reżJJ. Kolskl) I popularnych serialach telewizyjnych 2004-2009: PIERWSZA MllOSć, 2008 - WEJSCIE
SMOKA w serialu FALA ZBRODNI, 2010 - MARATON TANCA. Ostatnie przedstawienia z udziałem Elzbiety Koseckiej, to:.Trans-Atlantyk"
wg Witolda Gombrowiaa„ Podróz poślubna'„,Klątwa~ ·snuka dla dziecka" I ostatnio -„Snukmistrz. Norwid o Polsce, Norwid o Polak<lch, Norwid omuce"w rez. A.Ob1dnlak oraz.Czarna maska"w reż . B. Kocy.

Iwona Lach
-

Wjelemogorskim teatrze pracuje meprzerwame od 1982 roku. Jako aktorka - od 1990 r. Realizuje się wróznorodnym
repertuarze - spoiród wielu ról, które zagrała warto wspomnieć: Fiokłę w„Ożenku" G<Jgola (rez.S.Ftedotow), Balladynę
w.Balladynie" (reż. G.Mrówayriskl), Agatę w.Gwałtu, co się dzieje. Fredry (reż.ABubień) oraz w spektaklach minionego sezonu . Kariera Artura Ui" {Sheet, Obrońca, O'Casey), .Klątwa• (Matka), .Elektra" (Elektra), „Okrutne i czułe" (CHORRachel)„,We are camera/ rzea o Jazonie" [Paula), .Sztuka dla dziecka' {Matka Boska Patronka Zwycięzców, Matka Boska Patronka Seksu wWielkim Mieście, Matka Boska Patronka Zastrzelonych, Maika Boska Patronka Wlęzmow, Matka Boska Patronka
Gwiazd 1Splendorów Polityanych i Więźniów Sumienia). Wsezonie 2009/2010 występuje w spektaklu.Scrooge. Opowieść wigilijna•
w reż. H. Adamka oraz.Czarna maska' w reż . B. Kocy Jest laureatką Srebrnego Kluczyka w pleb&yde publlaności, organizowanym
zokazji Międzynarodowego Dnia Teatru (2010 r.).

Robert Dudzik
lalkarskiego PWST we Wrocławiu (1993), uczeń Krzesisławy Dubiel I Andrzeja Hrydzewicza.
wTeatrze Polskim w Szczecinie rolą Hajmona w,.Antygonie" Sofoklesa (1993). Wlatach 1995-97
związany był zTeatrem Nowym Im. Gustawa Morcinka w Zabrzu. Od roku 1997 pracuje w Teatrze Im. Cypriana
Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Zadebiutował tu w.Komedii pasterskiej" w rezyserii Adama Hanuszkiewicza.
Ważniejsze role teatralne:"Sługa dwóch panów" Goldoniego - Flormdo Aretusi, .Emigranci" Mrozka - XX,
bawa· Mrozka - Parobek B, . Na pełnym morzu• Mrożka - Gruby Rozbitek .•DZlady" Mickiew1aa - Sobolewski, Jar Niente' Schaeffera - Bruno, Wlatach 2003 - 1009 wystąpił w następujących spektaklach: .Testosteron· - Astach, Czerwone nosy• - Oruce, Vasques, .Trans-Atlantyk" - Baron, ,Dozywode' - Allp, .Kariera Artura Ul" - Gin, , Podróż poślubna· - Kierowca furgonetki, .Okrutne i czułe" - Richard, .Snuka dla dziecka" - Mały Powstaniec. .Trzy siostry"· Andrzej. Jest autorem monodramu ,Cisza, czyli iilrt filozoficzny·: premiera 2001 Zagra! takie w filmach Młode wilki i Komornik oraz popularnych serialach: Fala zbrodni,
Tango z Aniołem , Pierwsza milośl Wsezonie 2009/2010mozemy go ogląda< w sztuce R.Harwooda ,Jesteśmy bracmi?~ rez.
J. Zaorski (Derek Tewby) oraz w spektaklu pt"Snukmistn. Norwid o Polsce, Norwid o Polakach, Norwid osztuce· (rez_ Alina Obidniak)
I.Czarna maska' wreż.B.Kocy.
Absolwent

wydziału

Zadebiutował

.za-

--

Andrzej

Kępiński

Wroku 1993 ukończył wydział lalkarski PWST we Wrodawiu. Zadebiutował rolą Grez;i w snuce .Czerwone nosy"
Petera Barnesa wTeatrze Polskim w Szczedme, zktórym był związany do 1995 r„ Wrym samym roku przeniósł się
do Tearru im. C. K. Norwida w Jeleniej Góm. Zagrał tu, miedzy innymi Hajmona w.Antygonie" Sofoklesa w reż.
A. Bubienla (1995), Podkoleslna w.Ozenku" Gogola w reż. A. Redotowa (199n, Amintasa w.Komedii pasterskiej"
w reż. A. Hanuszkiewicza (1997). Gustawa w.Slubach panieńskich" w rez_ A. Hrydzewiaa (1998), Orestesa w.Elektne" Hoffmanstahla w rei- M. Kleczewskie), (2001), Mężayznę kopiącego się po głowie pełnej wątpliwości w.snuce dla dziecka: Rolnika w Eektrze· w rez. N.KoraakowskleJ. Wsezonie 2009n010 występuje w spektakladl:.SUooge.Opowieść wigilijna• oraz
„Czarna maska~

Anna Ludwicka
Absolwentka wydziału lalkarskiego PWST we Wrocławiu. Zteatrem Jelenlogorskim zaczęła współpracować w 2007
roku i mozna ją było zobaczye w następujących spektaklach: .$mierc Człowieka-Wiewiorki" ( Rezyser) w ret N. Korczakowskiej .Podróz poślubna" {Mma Rubinstein 2) - rez. I. Vedral, .Elektra" {Przodownica Chóru - Norma Ili) - rez.
N. Korczakowska„ We are G1mera/ rzecz o Jazonie" (Son ja) - rez. K Minkowski, .Intryga i miłośC' (Luiza) - reż. K. Raduszyńska,.Sztuka dla dziecka" (Dziewaynka zRezerwatu) - rez. M. Strzępka . W2009 roku otnymała Srebrny Kluczyk,
(nagrodę przyznawaną przez Kapitułę Srebrnego Kluczyka) zokazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Wsezonie 2009/1010 występuje
w spektaklu.SCrooge.Opowiesł wigilijna,"

M ałgorza ta

Osiej-Gadzina

Absolwentka wydziału lalkarskiego PWST we Wrocławiu (1990 r.). Zadebiutowała rolą Ewy w spektaklu.Brudne czyny"
18 czerwCil 1989 roku w Teatrze Polskim we Wrocławiu . Wlatach 1990-1994 związana była zTeatrem Kalambur a następnie zTeatrami Arka i a Odrą - również we Wrocławiu. WTeatrze Norwida w Jeleniej Gorze zadebiutowała rolą Ju111 w.Miarce za miarkę" Szekspira w re~eni Krzysztofa Pankiewicz.a. Zagrała takle Klarę w.~lubach panieriskich" w re~eril A. Hrydzewicza, Hankę w musicalu.Dulska!" Adama Hanuszkiewra.a, Lady Southwell w.Królowej i Szekspirze"E.
Vilar w rez. P. Kruszayrisklego i Chryzotemls w.Elektrze• Hoffmanstahla w rez_ Mai Kleczewskiej. Grala także gościnnie w Teatrzf 1m.
J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, m.in. Alicję w.Czyż nie dobija się koni" w reż. M. Kleczewskiej. Jej inne role, to między innymi: Betty Dulfeet (..Kariera Artura Ul' ), Dztewka (,Klątwa"), Amelia (.Okrutne i czule"), Lady Milford (.Intryga i milośł"), Leni R1effemtahl
(..Sztuka dla dziecka"). Wsezonie 2009/2010 mozna Ją zobaayc w spektaklach :.Jesteś my bracmi?" 1.Sc.rooge. Dpow1ek wigilijna~

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

Igor Kowalik
W2006 roku ukońaył PWSFTvlT w Łodzi (wydział aktorski), wcześniej - Państwową Szkolę Muzyaną I i li st. we
w klasie saksofonu. Wrusie srudiów pracował pod kierunkiem wybitnych rezyserow: Jana Machulskie\
go, Jana Maciejewskiego, Waldemara Zawodzinskiego. Spektakl dyplomowy pt"Paw królowej" Doroty Masłowskiej.
~
w któryrn zagrał Ewę, Stanisława Retro, Małgorzatę Moszna! oraz do którego napisał muzykę. otrzymał nagrodę zespołową na XXIV Fesuwalu Szkół Teatralnych w lodzi, brał takze udział w 9 Ogólnopolskim Festiwalu Snukl Współ
czesnej .Interpretacje~ Warto dodać jeszae. ze od roku 2007 Igor Kowalik pracował jako asystent reżysera w PWSFTviT oraz Teatrze
Nowym w Łodzi, w którym zagrał między Innymi: Gidlego Sazera, Obrońcę Gidiego w.Zabawach na podwórku" Ł Mazya wrei. A_M.
Maraewskieho oraz.Pamiętniku zPowstania Warszawskiego" M. Białoszewsk1egow rez.. M. Kowalskiego. WJelPntej Góm r.idebiutowałw spt?ktaklu pt•Lis1•w reż.A.Pulkowskiego. występuje tez w.Dobrze"T.Mana ł .Scrooge .OpowieścwigiliJna• w reż.H.Adamka.

••..\_

Wrocławiu

Kazimierz Krz czkowski
W1974 ukończył wydział aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Rlmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi adebiutował na scenie 8 września 1974 rolą Bojara Litewskiego w snuce. Janulka, corka Fizdejk1• stanlsława gnacego Witkiewicza na deskach Teatru Współczesnego we Wrocławiu. Wlatach 1974- 1975 oraz 1989 - 1994 związany byl
zTeatrem Współczesnym we Wrocławiu, w latach 1975 - 1977 - zTeatrem im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, w latach 1979-1981 zTeatrem im. J. Kochanowskiego w Opolu, w latach 1995 -1998 z(entrum Sztuki przy Teatrze
Dramacycznym wLegnicy, zai w latach 1977 - 1979, 1981-1988 oraz od 1997 roku do chwili obecnej-zleauem im. C. K. Norwida
wJeleniej Górze. Ma w swoim dorobku wiele ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, między innymi (w teatrze Jeleniogórskim).
Albin w,Ślubach panlenskich'; Sm1galski N .Zem~e· i Organ w.Oozywodu" Fredry, Major Kobrzycki w.Trans-Atlantyku' Gombrowicz.a, Ksiądz Piotr w.Dztadach: Stary Aktor 1Gaffl~ w.Kanerze Artura U1" Brechta, Eliskazes w ,Podróży poślubnej" Soroktna, Czebutykln w.Trzech siostrach"Czechowa. Wsezonie 2009no10 zagrał w spt?ktaklach ..Scrooge. Opowieść wigilijna" oraz.Dobrze~

Przygody Rozbójnika Rumcajsa

Tadeusz

nu

Aktor, rezyser, pedagog. Absolwent wydziału wokalno-aktorskiegoAkademii MuzyCZT1ej im. Karola Lipińskiego we Wrocław iu . Od 1992 r. pracuje wTeatrze1m. Cypriana Kamila Norwida wJeleniej Górze. Zadebiutował wTeatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu rolą Radnego Gmmy w spektaklu.Jan Madej Karol Wśdeklica"Stl. Witkiewicza w rez. S. Szczykno. Jest trzykrotnym laureatem nagrody. Srebrny Kluayk" za najciekawsze role teatralne. Nagrodzony przez kapitułę
Nowin Jeleniogórskich za kreację aktorską Łatki .Dozywociu" A. Fredry w reż. A. Sadowskiego. Wswoim dorobku artystyanymma ponad 55 ról teatralnych, udz i ał w spektaklach telewizyjnych, serialach, filmach, dokumentach filmowych. Jest ponadto wykładowcą Akademii MuzyCZT1ej na wydziale wokalnym we Wrocławiu w zakresie .Opracowania scen1anego partii operowych~ Jest założycielem i opiekunem artystyCZT1ym Młodzieżowej Sceny Oramatyanej, działającej wr mach Edukacji Teatraln j Teatru Im C.K. Norwida I edukatorem zzakresu dykcji, artykulacji, Impostacji głosu. Ważniejsze role teatralne i telewizyjne: Harpagon
w„ S kąpcu" Moliera (reż. Z. Bielawski), Petrudo w.Poskromieniu złośn icy" Szekspira (reż. J. Krasowski), Czesnik w„ Zemście" Fredry
( reż.Z Bielawski), Horodniayw. Rewizorze" Gogola (rez.J. Krasowski), Ksiązę w„Miarce za Miarkf (reż. K. Pankiewicz), Kreon w.An.
tygonie" Sofoklesa (reż. A. Bubieli), Jajeanica w. Ozenku" Gogola (rez. S. Fiedotow). Browarnik w„Aud1enqi" Havla (rei. A. Krob),
Bili Kraker w.Happy End" D. Leyn (rez. M. Sikora), Radost w.Slubach panienskich" Fredry (rez. Z. 8ielaw~k1). Dymitr w.Sra • di Ka
ramazow" Dostojewskiego (rei. W.Terelia), Doktor. Tomasz, Widmo w„Dziadach" ickiewiaa (r G. Mówayriski), Starzec w.Wid
mach" Moniuszki (reż . R. Skolmowski), Colas w.Bastien und Basti nnl'" Mozart 1(rr:L I. Przegrodzki), Pulkown k Sokołow w ,Haupt
mannie" Łukosza (ret W. Krzystek), Piłat w.Mistrzu i Małgorzacie"w rei. S. F1edotowa Clwon „W1elk'el wodzie" (reż. J. Szurmte
Fllmy, senale: Szpem w.sensacjach XX wieku" - rez. B. Woloszanski, Dyrektor aquapar u(.Fala zbrodni ), rez. K.Lang, Kerown k poci ągu (.Wizyta starszej Pani"). rei.W.Krzystek, Doktor Branicki w.Pierwslfj M11ośct" m. K l
, OIKer SS w.rw rd1'/
- reż. A. D rabińsk i, Prezes sądu w,,FundaCJi" F Bajon . Gąsior („Biuro Kryminaln "), ret. O Ma I l yk Urz n
bowana mlłoW ), reż. lKról, Pu łkown ik P l~ki ( Afonia I p~aoły " ) rez.J I.Ko k1 W oni OO
10 io
li Radosta w komedii A.Fredry pt t" w rei. K. Pulkowski go or P• ~t
Norwid osztuce~ (reż. Alina Obid nia ~) i ,Czarna m.1~ka" trez . B Koc.al

Brygadzista sceny -Aleksander Datkun
sceny - Grzegorz Bednarowski, Michał Dudek, Tomasz Halkiewicz
Rekwizytor - lukasz Dudek
Elektrycy - Łukasz Izdebski, Michał Januszkiewicz
Akustycy - Jarosław Kyrcz, Konrad Sobieszczuk, Waldemar S oboń
Garderobiane - Renata Hanusz, Jadwiga Kotowska
Pracownia fryzjerska/perukarska - Małgorzat Spanier
Pracownia krawiecka/magazyn kostiumów - El żbi eta Wójcik
Pracownia plas yczn a - Ewa Chorążyczewska
Pracownia stolarska - Daniel Datkun, Waldemar Kotowski, Adam Kl in

Maszyniści

Bileter - Mirosław Faryniarz
widowni - Małgorzata E l żbieta Grzech, Mariola Hałas
Zaopatrzenie/kierowca - Ryszard Lipiak
Szatnia - Maria Karpińska , Grażyna Mrugasiewicz
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w przygotowaniu:

fr a n c1s v eber
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Reżyseria Stefan Szaciłowski
Premiera na Dużej Scenie 23 maja 201 Or.
Dział Marketingu/organizacja widowni: Anna Gicala, Jowita Bednarek
Koordynatorka pracy artystycznej/kasjerka biletowa: Bernadetta Topolewska
Zamówienia na bilety indywidualne ,i zbiorowe przyjmuje Dział Marketingu
Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w jeleniej Górze,
al. Woj ska Polskiego 38, tel.: 75 64 28130, 31 widownia@teatrnorwida.pl
Kasa biletowa czynna od wtorku do piątku w godz. 9,00-16.00
oraz na godz inę przed spektaklem

Informacje o bieżącym repertuarze teatru: www.teatrnorwida. pl
Opracowanie i redakcja programu - Urszula Liksztet
Projekt graficzny - jaremen Press, www.jaremen.pl
Druk - Drukarnia Kwadrat w Nowym Sączu
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