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Adaptator, inscenizator, reżyser. Od 1996 roku jest wicedyrektorem 
Royal Shakespeare Company (RSC) w Stratfordzie (Wlk. Brytania). 
W 2002 roku był dyrektorem artystycznym cyklu prezentacji rzadko 
wystawianych sztuk jakobińskich. Przegląd odbył się na deskach 
Swan Theatre (scena należąca do RSC), a Gregory Doran otrzymał 
Nagrodę Oliviera za „wybitne osiągnięcie roku". 
W 2005 roku wyreżyserował „Sen nocy letniej", jako część Comedies 
Season (Sezonu Komedii)-tournee, które dotarło do Japonii oraz 
„Sejana'' Bena Jon sona, jako część sezonu Jacobean Plays (Sztuk Ja
kobińskich), opartych na spisku prochowym. Był także inicjatorem 
powstania nowej adaptacji „Opowieści kanterberyjskich" Geoffreya 
Chaucera; sztuka wystawiana była w Kennedy Center w Waszyngtonie 
(USA), a także w Gielgud Theatre w Londynie. 
Rok 2006 przyniósł reżyserię entuzjastycznie przyjętej przez krytyków 
inscenizacji „Antoniusza i Kleopatry" z Patrickiem Stewartem i Harriet 
Walter oraz „Gwałtu na Lukrecji", a następnie wznowienie „Wenus 
i Adonisa'' z Harriet Walter. Spektakle zostały wystawione jako część 
Complete Works Festival (Festiwalu Zebranych Dzieł) w Stratfordzie. 
W tym samym roku miała miejsce prapremiera musicalu „Merry 
Wives. The Musi caf' z Judi Dench i Simonem Callowem, wyreżysero
wana przez Grega Do rana, wg jego własnej adaptacji. Jego „Korio
lan" z Willem Houstonem w roli tytułowej oraz Janet Suzman w roli 
Wolumni i Timothy'm Westem w roli Agryppy był ostatnim przed-
stawieniem przed zamknięciem Royal Shakespeare Theatre na czas 
modernizacji. 

Latem 2007 roku wyreżyser ał „Ku~ca we ee iego ja ońs 1 D o RA N 
aktorami w Tokio, a jes i enią sżtuk~ „ e iant, napisaną ri z ~n 
tony' ego Shera na zlecemie RS a wystawia ą ltlampst a lihe t e. 
W roku 2008, wraz z grap_ą wyśmi.e itycb a tor:6w, re o Dn a 
„wskrzesił" „Sen nocy letniej" oraz przedstawił nowe produkcje: 
„Hamleta" z Davidem Tennantem i Patrickiem Stewartem oraz ,,Stra-
cone zachody miłości". 
Jesienią 2009 roku wyreżyserował „Wieczór Trzech Króli" w Courtyar
dzie, zaś w czerwcu 2010 roku, na afisz Royal Shakespeare Company 
weszła nową adaptacja „śmierci Artura'' Mike'a Poultona, oczywiście 
w reżyseri i Grega Dorana. 
Wśród produkcji reżysera dla RSC są również następujące przedsta
wienia: adaptacja epickiego poematu Shakespeare' a „Wenus i Adon is" 
z Michaelem Penningtonem, „Otello" z Sello Maake ka Ncube w roli 
tytułowej i Antonym Sherem jako Jago, „Wszystko dobre, co się do
brze kończy" z Judi Dench jako Hrabiną Rousillonu, prezentowane 
jako podwójne przedstawienie „Poskromienie złośnicy" i „The Tamer 
Tamed" Fletchera, „Makbet" z Antonym Sherem i Harriet Walter (in
scenizacja sfilmowana przez Channel 4/llluminations), „Opowieść 
zimowa'', „Wiele hałasu o nic", ,,Tymon Ateńczyk", „Król Jan", „Henryk 
VIII", „Jak wam się podoba'', „Kupiec wenecki" i in. 
Gregory Doran jest również współautorem (wraz z sir Antony'm 
Sherem) książki „Woza Shakespeare!", przedstawiającej kulisy ich 
wspólnej próby przygotowania przedstawienia ,,Tytus Andronikus" 
w Market Theatre w Johannesburgu. 
Artysta nakręcił również film dokumentalny pt.: „Midsummer Ni
ght's Dreaming" dla BBC4 (2004), a w roku 2003 współpracował 
z Michaelem Wood em nad jego dokumentem dla BBC pt. ,,The Life 
and Times of William Shakespeare". • 

Paul English by jest wielce utalentowanym kompozytorem filmowym 
i teatralnym. Stworzył muzykę do kilkudziesięciu sztuk scenicznych 
i pracował z najlepszymi brytyjskimi teatrami, m.in.: The Royal Sha
kespeare Company, The Royal National Theatre oraz na West Endzie. 
Jeszcze w czasie studiów skomponował muzykę do filmu „Pictures On 
The Piano". Jego sukcesy w dziedzinie muzyki teatralnej są porówny
walne z popularnością, którą zdobył jako kompozytor filmowy. Przy
kładem - śc i eżka dźwiękowa do „Miss Pettigrew lives for a Day" w reż. 
Bharata Nalluriego, dostępna w USA i Wlk. Brytanii, która daje dowód 
niezwykłego talentu Paula w tworzeniu muzyki bigbandowej. Wcześniej 
kompozytor napisał muzykę do wyprodukowanego przez PEEP SHOW 
i wyreżyserowanego przez Andrew O'Connora filmu „Magicians", który 
miał swoją premierę w Wielkiej Brytanii w 2007 roku. 
W ciągu kilku ostatnich lat Paul English by współpracował z reżyserami 
filmowymi światowego formatu, m.in.: Debbie lsitt przy jej wyśmienicie 
przyjętym przez krytyków „Confetti" z Martinem Freemanem i Jessicą 
Stevenson (20th CENTURY FOX) oraz przy filmie Jen Minutes Older", 
w skład którego wchodzą dzieła wielokrotnych zdobywców nagród: 
Spike Lee, Werner Herzog, Bernardo Bertolucci, Mike Figgis, Jean Luc
-Goddard i in. 
Jako orkiestrator, dyrygent i pianista pracował z wieloma najlepszymi 
brytyjskimi grupami muzycznymi: The London Orchestra, Britten Sin
fonia, London Mu siei, Tallis Cham ber Choir, Fibonacci Sequence i B.B.C. 
Concert Orchestra. 
Dyryguje podezas sesji studyjnych i tworzy ścieżki dźwiękowe do filmów 

w Wielkiej Brytanii i zagranicą, a do jego mogra i do ąc ł ostatnio E N G L I s H 8, 
Jlawless" Michaela Radforda (2008) or „Go t (2008), ta · e „An 
Education" (na podstawie scenariusza Ni a Hor b 'e o i żysero a-
nego przez Lone Scherftga). 
Napisał muzykę do opery ,,The Thief of Bagdad" w reż . Willa Tucketta 
(Royal Opera House, Londyn 2007) oraz do „Wuthering Heights" w reż. 
Ind hu Rubasinghama (Birmingham Repertory Theatre, 2008). 
Jest również jednym z realizatorów głośnej w Wlk. Brytanii inscenizacji 
„Hamleta'' z Davidem Tennantem (Royal Shakespeare Company). 
Utwory Paula English by' ego można usłyszeć w wielu nagraniach i bry
tyjskich audycjach radiowych oraz telewizyjnych. 
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Ranjit Bolt urodził się w Manchesterze w Wielkiej Brytanii, uczył się 
w Perse School oraz Balliol College w Oxfordzie. Po odejściu z uczelni 
pracował przez 8 lat jako makler w Londynie. 
W 1990 roku jego tłumaczenie znakomitej komedii Pierra 
Corneille' a „Łgarz" zostało wyprodukowane przez Jonathana Millera 
w Old Vie Theatre i zyskało bardzo pozytywne opinie krytyków. 
Następna produkcja w Old Vie Theatre miała miejsce wkrótce potem, 
po czym Bolt porzucił swoją pracę w Londynie, aby móc skoncentro
wać się na tłumaczeniu. W kolejnych latach Bolt pięciokrotnie współ
pracował z sir Peterem Hallem, czego efektem były między innymi 
„Lizystrata" i „Szkoła żon". Do jego osiągnięć zaliczyć można również 
przebojową produkcję „Świętoszka'' w National Theatre w Londynie 
w 2002 roku, a także wiele innych przedstawień na podstawie jego 
tłumaczeń i adaptacji klasycznych europejskich sztuk w Wielkiej 
Brytanii i Ameryce Północnej. 
Bolt opublikował także pisaną wierszem powieść pt. „Losing lt" 
(wyd. John Murray, 2001) .• 

_ ....... ANJI OLT 
„ · ~ 

I. 
Powstałe około 1600 roku Wesołe kumoszki z Windsoru stanowią 
dla czytelnika rodzaj zagadki. Z jednej strony są farsą, w której 
humor sytuacyjny odgrywa niebagatelną rolę. Scena, w której 
Pani Ford i Pani Page wpychają nieszczupłego przecież Fal
staffa do kosza z brudną bielizną musiała kusić swym nader 
rubasznym dowcipem, skoro tak wybitny artysta, jak przyjaciel 
Williama Blake' a John Flaxman zostawił nam jej malarską 
wizję. Lecz z drugiej strony, to co rozgrywa się na scenie, niesie 
przesłanie zgoła nie komiczne: w świecie, w którym wszystko 
jest grą i zaplanowaną, choć nie zawsze do końca kontrolo
waną intrygą, jedynie upadek i cierpienie człowieka są nie 
udawane. Kiedy upokorzony Falstaff wykrzykuje w końcowej 
scenie: „Dobrze, walcie we mniejak w bęben; macie nade mną 
przewagę. Jestem pobity i przybity („.), nawet największy głu
piec dostrzega głębię mego poniżenia; róbcie ze mną, co wam 
się podoba", prowadzi nas do podwójnego odkrycia. Po pierw
sze, rzeczywistość jest bezlitosnym sporem nie zawsze jawnych 
racji; świat to wojna ról, i nie możemy być pewni, czy obsadzi
liśmy się w nich sami, czy też jesteśmy marionetkami wcu
dzych przedstawieniach (,,Jak łatwo bystry człowiek daje się 
zmienić w bezwolną marionetkę" ubolewa Falstaff w ostatniej 
scenie Kumoszek). Tak częsty u Szekspira zabieg umieszczania 
w sztuce aktorów odgrywających kolejne przedstawienie (by 
przypomnieć Hamleta czy Poskromienie złośnicy) jest nie 
tylko chwytem teatralnym; przede wszystkim to filozoficzna 

wcieliłem się w postać zwykłej starej baby". Małżeństwo 
pięknej Anny Page jest przykładem piętrowej intrygi, 
której główni autorzy zostają wywiedzeni w pole przez 
pozornie nieliczącego się gracza. „Mojego męża nic tak 
bardzo ucieszy, że zrobimy Falstaffa na szaro, jak go 
rozwścieczy, że będzie miał doktora za zięcia'', chwali 
się Pani Page w windsorskim lesie, ale już za chwilę 
okaże się, że sama padnie ofiarą podstępu chytrego 
Fentona, który sprytnie uprowadzi jej córkę przed ołtarz. 
Co więcej, nawet nie będzie miała podstaw do skargi; 
wszak sama jest przekonana. że jedynym sposobem 
poruszania się w tym świecie jest nieustanna zdrada: 

„Kto zbereźnika w pole wyprowadza-/ Złu tylko czyni 
zło i zdradę zdradza". Obrona dobra jest do pomyślenia 
już tylko nie „wprost", tylko poprzez manewry równie 
podejrzane jak te, którym chcemy się sprzeciwić. Fenton 
nie ma co do tego wątpliwości, ale przemawia w imieniu 
wszystkich postaci sztuki: „„. ten podstęp nie jest wszak 
oszustwem,/ Nieposłuszeństwem ani uzurpacją:/ Jest 
tylko środkiem, który ją [Annę Page - T.S.] ratuje/ Przed 
tysiącami przeklinanych godzin/ U boku męża, którego 
nie kocha". Nawet dobro i szczęście kroczą ciemnymi 
ścieżkami oszustwa i podstępu. 

metafora. Po drugie, w tej s uacji jei:I ostka o~e ostate zn ie s ŁAW E K 
podołać tylko j dnernu: temu, aby s anąć oko w ol<o ze s m 
przeznaczeniem jakim je t upaaek Pośród wiru wydar1eń to, 
co planuję i przewiduję..dlasamego sieb1 (przecietmiłóst i 
rycerza nie są czystym porywem, lecz zaplanowaną intrygą) 
zostanie brutalnie przestawione na inne niż przewiduję tory; 
nie podołam własnym zamierzeniom, ale muszę podołać 
klęsce. „Róbcie ze mną, co wam się podoba'' mówi Falstaff 
do bezlitośnie zeń dworujących, a my słyszymy w tym echa 
greckiej tragedii, w której człowiek mówi losowi „czyń swoją 
powinność". Zresztą ostatnia kwestia Falstaffa w farsie Szek
spira - „Mądrze ten czyni, kto z losem się godzi" - jest niemal 
dosłownym powtórzeniem tego wniosku. A więc farsa, w której 
przebłyskuje ciemne światło tragedii, którą nie bez przyczyny 
przecież Grecy wyprowadzali z ludyczna-ekstatycznych pieśni 
kozła. Tragos - „kozioł" i ode - „pieśń"; wedle Nietzschego, 
szczególne połączenie Apollina i Dionizosa. 
2. 
życie jest sekwencją lustrzanych odbić, w których tracimy 
poczucie miejsca i czasu; w tej rzeczywistości nieustannie 
inscenizowanych przedstawień oraz podstępów nie wiemy 
już w jakiej sztuce gramy ani jaka rola nam w niej przypadła. 
Zwierciadła u Szekspira nie tylko odbijają, ale oszukańczo 
zwodzą i zniekształcają. Już nie tylko o Falstaffa tu chodzi 
i jego porażki, chociaż rycerz ma poczucie tego, że przyjmuje 
na siebie pewne role; zmuszony w drugiej swej miłosnej 
przygodzie do przebrania się w suknie kobiece będzie podzi
wiał, jak wyznaje Pani Chybcik, „przytomność umysłu, z jaką 

"----=5-
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kumoszek 
i smutek Falstaff a 

czyli o mądrości farsy 

Wszystko w świecie jest żartem 
- Arrigo Boilo. Giuseppe Verdi, Falstaff 



3. 
A może.jak mówią, sztuka Szekspira zawdzięcza swoją 
siłę jednej postaci, o której niemal bezwiednie już tyle 
powiedzieliśmy. Pamiętajmy zresztą, że Wesołe kumoszki 
to nie jedyna sztuka, w której pojawia się nasz rycerz. Od
grywa ważną rolę w serii Kronik poświęconych Henrykowi 
IV i Henrykowi V. Nie jest figurą przypadkową; należy 
do galerii wielkich typów stworzonych przez Szekspira. 
a jego pojawienie się na scenie w farsie o sprytnych nie
wiastach z Windsoru jest jakby interludium. antraktem 
dającym wytchnienie od wielkich dynastycznych wojen. 
o których mowa w Kronikach. Ma opinię bliskiego kuzyna 
Plautowego wojownika podszytego tchórzem. ale nie po
winniśmy Lekceważyć Falstaffa umieszczając go w galerii 
rycerzy-samochwałów, chociaż sam powie o sobie, że gdy 

„ma postać mężczyzny, nie boi się nawet samego Goliata 
z jego pałą''. To tylko wtedy, gdy sam obsadzi się w roli 
„mężczyzny": znów powraca wizja rzeczywistości, jako serii 
wzajemnie wpisanych w siebie i walczących z sobą insce
nizacji. Ale nawet w tej roli, Falstaff nie jest wzorem cnót. 
Gdy w Henryku IV zastaje martwego już Hotspura na polu 
bitwy, nie zawaha się przed przebiciem go mieczem dla 
stworzenia pozorów własnego męstwa. 
ł. 
Przede wszystkim jest Falstaff uosobieniem życia; dlatego 
nieustannie je i pije. Kulinaria wyznaczają porządek jego 
świata. „Pójdźmy, będę pił z tobą, Lecz nie mogę zwlekać 
z obiadem", zawoła do Pana Pobieżnego. Jego kuzynami 
w tej materii są Sir Toby i Sir Andrzej z Wieczoru Trzech 
Króli, mężowie „wielkiej wiedzy" przekonani o tym, że 
głównymi elementami życia są „jedzenie i picie". Wchła
nianie pożywienia jest dla Falstaffa sposobem rozwiązania 
dylematów świata. W ostatniej scenie li części Henryka IV 
Falstaff powie Panu Pobieżnemu: „Nie Lękaj się cieni; pójdź 
ze mną na obiad". A ucztowanie nie jest nigdy samotne. 
Falstaff nieustannie podejmuje wysiłek gromadzenia 
wspólnoty stołu. Kończąc wspomnianą kwestię doda: 
„Pójdź i tu. poruczniku Pistolu, pójdź Bardolphie". Gastro
nomiczne wyczyny Falstaffa dokonują się w kompanii 
najczęściej mocno podejrzanej, nie takiej, jaka przystoi 
prawdziwemu rycerzowi, co wyraźnie wypomni Falstaffowi 
sam król w pierwszej części Henryka IV. Wesołe kumoszki 
są sztuką o upadku Falstaffa także dlatego, że pozbawiają 
go żywiołu towarzystwa stołu. Człowiek upadły siada przy 
stole sam. Początek Wesołych kumoszek rysuje drama
turgię Losu Falstaffa. Oberża i jej gastronomiczne i towa
rzyskie przyjemności są atmosferą. którą oddycha: wzywa 
właściciela gospody (,,Kochany gospodarzu .Podwiązki'. .. "), 
ale już tylko po to. by wyznać, że jest bez grosza (,,zelówki 
moich finansów zdarły się tak, że ich prawie nie ma") 
i musi zrezygnować z biesiadnego towarzystwa (,,część 
moich Ludzi muszę odprawić"). Jako uosobienie życia jest 

„pobity i przybity" jeszcze zanim przydarzą mu się przygo
dy, w których istotnie kij zaprzyjaźni się z jego plecami. 

I. 
Kto je, tego usta nie mogą zająć się przemową; jedzenie 
ucisza słowo. Falstaff jest smakoszem. gdyż uciechy 
stołu zatrudniają jego usta jedzeniem, a tym samym 
pozwalają mu uniknąć pułapek słowa. Usta sir Johna 
służą celom. które zaprzeczają wizji dziejów.jako czynów 
godnych sławienia - Falstaff bowiem je i kłamie, odnaj
dując w tym przyjemność istnienia. Nie bez racji w We
sołych kumoszkach z Windsoru Ford nazwie Falstaffa 
„epikurejską kanalią'' (Epicurean rascal). Usta oddane 
kłamstwu i kulinarnym uciechom zadają kłam ustom 
wznoszącym słowne pomniki historycznej „prawdy". Po
zostają one w służbie życia, gdy tamte oddane są śmier
ci. Na początku V aktu I części Henryka IV Falstaff doko
nuje analizy słowa „honor" pod kątem jego przydatności 
do obrony życia: „Czy honor złoży złamaną nogę? Nie. 
Lub rękę? Nie. A czy ukoi ból z rany? Nie. Więc honor nie 
ma żadnej zręczności jako chirurg? Nie. Czym jest ho
nor? Słowem. Czym jest to słowo „honor"? Powietrzem. 
( ... ) Honor to tarcza ozdobna na trumnę - i taki jest kres 
mego katechizmu". „Honor" jest tylko (po)wietrznym 
słowem nadużywanym do tworzenia dziejów i użyczają
cym języka grobom; dlatego - powtórzmy- Falstaff je 
i pije. Jest samą cielesnością. Sam o sobie powie: „nie 
poniosę już nigdy pieszo mego cielska (flesh) tak dale
ko". Nie tylko body, Lecz właśnie flesh. mięsista, mięsna 
i krwista substancja pulsująca nieznającą ograniczeń 
energią życia. Gdy wydaje mu się, że jest na dobrej dro
dze. by zawładnąć sercem i sakiewką Pani Ford i Pani 
Page, Falstaff odda hołd swemu ciału: „Będę cię musiał 
wreszcie docenić, moje ty Leciwe cielsko". Usta Falstaffa 
są „wygadane", Lecz ich gadanina potrzebna jest po to, 
aby zdystansować się do słowa. Słowo kłamie, mięso 
jest prawdziwe. Dlatego uwodząc Panią Ford Falstaff 
zarzeknie się, że nie potrafi kłamać i „pochlebiać, („.) jak 
to czyni cały tłum tych sepleniących czarusiów, co to 
wyglądająjak kobiety przebrane za mężczyzn". Prawdą 
jest to, co służy życiu, a więc to, co zajmuje usta czymś 
innym niż pochwałą niosących śmierć czynów tworzą
cych naszą historię. Dlatego Falstaff.jako „epikurejska 
kanalia", je i kłamie. W imię życia nie chce, jakby zgadzał 
się z Panią Ford, ..tracić czasu na gry słów". Falstaff to 
surowa materia życia podtrzymującego za wszelką cenę 
swe istnienie. 
L 
Ciepło mięsnej substancji sprzeciwia się chłodowi 
śmierci właściwego dziejom, dlatego Falstaff sam musi 
być bytem rozgorączkowanym, buchającym ciepłem 
mięsa, wina i seksu. Na początku Wesołych kumoszek ... 
przedstawi się mówiąc „W istocie wiele ważę", co Pani 
Ford przedstawi postać Falstaffa znacznie dosadniej 
czyniąc z niej niemal monstrum: „Jaka nawałnica, cie
kawam. wyrzuciła tego wieloryba z brzuchem wypeł
nionym tyloma baryłkami oleju na brzeg w Windsorze?". 
Falstaff jest więc w świecie Ludzkim jakby nie w swoim 

żywiole; wyrzucony na jego zimne brzegi, umiera dziwiąc 
się tej niepojętej, wykalkulowanej rzeczywistości. Jest 
samym życiem, które nie mieści się już w czysto Ludzkich 
miarach i rozmiarach. Nie ciało, ale cielsko. 

Falstaff jest ciepłem życia odłożonym w ciele; „wątroba 
bucha mu żarem", powie o nim Pistol. To co mu zagraża, 
to chłód, jaki przynosi mu przyszłość, w którą spoglą
da z taką nadzieją. W zamierzeniu mająca stanowić 
intensyfikację przeszłego ciepła. Wrzucony do Tamizy 
przez służbę przemyślnych kobiet mających spełnić 
jego erotyczne i ekonomiczne marzenia, rycerz wielo
krotnie skarży się na zimno: „Brzucho mi tak przemar
zło, jakbym łykał śnieżki, nie pigułki, dla ochłodzenia 
nerek". Zimno jest zaprzeczeniem ucieleśnionego życia. 

„Wrzucono mnie do Tamizy rozpalonego do czerwoności, 
i ochłodzono w wartkim nurcie jak podkowę ... " poskarży 
się Panu Strumykowi. Gdy Falstaff umiera w Henryku 
V, jego zgon jest stopniowym zawłaszczaniem ciała/ 
cielska przez grobowy chłód. Mówi Oberżystka: „A on 
poprosił, żebym lepiej ukryła mu nogi. Wsadziłam rękę 
do pościeli i pomacałam mu te jego nogi; zimne były 
jak głaz. Później pomacałam mu kolana, a później wyżej 
i wyżej; wszystko było zimne jak głaz". ALL was as cold as 
any stone - ciepła dłoń Oberżystki napotyka już tylko 
chłód gasnącego ciała/cielska. 

7. 
Jak Kaliban w Burzy, Falstaff stanowi problem dla wy
obraźni. Niczym pierwotny mieszkaniec wyspy Prospera 
przybiera rozmaite kształty. Kobiety mówią o nim, że jest 

„wielorybem", ale bywa także. zdaniem Pani Ford, „plu
gawym bukłakiem" i „wodnistą dynią'' (watery pumpion). 
W windsorskim Lesie powie się o nim, że jest ..tłustym 
baleronem", „worem konopi", „rozdętą dynią'' oraz „starą, 
wyziębłą. obwisłą kupą flaków". Dotykamy teraz czegoś 
istotnego. Jeśli cokolwiek czyni z Falstaffa figurę nie
ograniczonego, stającego się i płynącego życia, to są tym 
te dwie cechy: wieloforemność jego postaci, po trosze 
Ludzkiej, po trosze monstrualnej, a zatem pozbawionej 
jednoznacznego kształtu oraz niepowodzenie wszelkich 
przedsięwzięć, mających nadać określony bieg życiu 
oddanemu we władanie przypadku i przygodności, któ
re starożytna i renesansowa mądrość przedstawiały 
w postaci kapryśnej i nieprzewidywalnej bogini Fortuny. 
Dionizyjskość życia musi zakładać, że nastąpi niechybnie 
moment przesilenia, nasycenia, w którym życie zacznie 
się jakby „wylewać" z siebie, zaprzeczać sobie. tracić sie
bie, obracać wniwecz swe plany i zamierzenia. Tak dzieje 
się z Falstaffem, który ruszając na erotyczne i ekono
miczne podboje traci wszystko, w chwili gdy zdaje się być 
najbliższy celu. „Ach.jedynie Niebo wie.jak bardzo cię 
kocham. a ty sama odkryjesz to pewnego dnia'', wyznaje 
Pani Ford, Lecz jej zazdrosny mąż już stoi u progu, i za 
chwilę Falstaff znajdzie się najpierw w koszu z brudną 

bielizną. a potem w zimnej Tamizie. Rozwiązłość Falstaffa 
jest czymś więcej niż erotycznym wyuzdaniem - jest tym, co 
dzieje się, gdy życie pojmowane jako stawanie się i przemia
na nieuchronnie napotyka niepowodzenie, klęskę, śmierć. 
8. 
Klęski Falstaffa są dotkliwe. Najpierw zostanie siłą wtło
czony wraz z praniem do kosza i wrzucony do Tamizy, na
stępnie przebrany za starą kobietę dotkliwie pobity kijem 
i obwiniony o czary, wreszcie wyszczypany i poparzony 
płomieniami świec w Leśnej głuszy Windsoru. Wszystkie te 
sytuacje są wynikiem przemyślnej intrygi kobiet. bowiem 
w świecie farsy, to niewiasty sprawują w istocie władzę, 
funkcjonując doskonale w obrębie przyjętego systemu. 
a jednocześnie rozkładając go od wewnątrz. Prawo kobiet 
nadaje bieg wydarzeń. nawet jeśli wydaje się, że jest inaczej. 
Kobiety uprawiają skutecznie politykę życia z samego wnę
trza wydarzeń. Nie są policyjną instancją nadzorującą; po
stępująjak wytrawne aktorki, które starannie przygotowują 
scenariusz akcji i pieczołowicie pilnująjej przebiegu same 
stanowiąc najważniejszą „obsadę" poszczególnych scen. 
l 
Lecz pamiętajmy, że Falstaff jest postacią skomplikowaną. 
Jego komiczne przypadki odtwarzają w świecie ludzkim 
tragiczne losy bogów. Pierwszy epizod z koszem i Tamizą 
jest komicznym odwzorowaniem Losów tajemniczego 
dziecka powierzonego rzece, którego najbardziej znanym 
przykładem są losy Mojżesza wyciągniętego z wiklinowego 
kosza przez córkę faraona oraz Romulusa wyłowionego 
z Tybru przez wilczycę. Drugi nieszczęsny finał jest wspo
mnieniem tysięcy zamęczonych kobiet oskarżonych o to. że 
dysponowały wiedzą tajemną. czyli - jak ujmuje to Ford, 
okładając kijem przebra ego za starą kobietę F staffa 

- „czarami, zaklęciami, le i iem figurek". zatem P. śred-
niczeniem między światem 'mier:telilycł:l, a-sferą yrokó:w1====i 
boskich. Windsorską noc alstaff znajdzie się w mym 
środku kompanii duchów, a tym samym poczuje zimne 
dotknięcie nie-Ludzkiego: Jo duchy: skona. kto do nich 
przemówi./ Nie wolno na nie patrzeć człowiekowi". Dzieje 
Akteona przypominają nam o dramatycznych konsekwen-
cjach niebacznego spojrzenia śmiertelnika na boskie ciało. 
Falstaff przeżywający tragedię niespełnionych starczych 
amorów jest Dionizosem. w którym to, co tragiczne splata 
się nierozerwalnie z komicznym. Pisze Norman O. Brown: 

„Szekspir pokazuje jak tragedia staje się komedią. Dionizos 
jest komedią. Trzeba w nim poszukiwać żywiołu komedii". 
IL 
„Wesprzyjcie mnie, bogowie o krwi gorącej!" modli się 
Falstaff w windsorskim Lesie. Jak przystało na uosobienie 
życia. bogowie i zwierzęta wszędzie towarzyszą Falstaffo
wi. Po ostatecznej porażce w Leśnej przygodzie powie. że 
zrobiono z niego „osła", a Ford doda, że także i „wołu". Lecz 
Falstaff wzywa bogów po to, aby poczuć całą energię życia, 
które nie rozróżnia między Ludźmi. bogami i zwierzętami. 
umieszczając ich w jednym strumieniu metamorfoz. Mito-



logiczne opowieści przypominają wszak, że Zeus stał się bykiem, 
by uwieść Europę, a dla Ledy przybrał postać łabędzia. Miłość, 
która dla Falstaffa jest biologicznym popędem przemienia „zwie
rzę w człowieka, a czasem człowieka w zwierzę". Lecz wezwanie 
bogów jest także usprawiedliwieniem człowieka, skasowaniem 
grzechu, otwarciem na radość doświadczenia bez poczucia winy. 
Falstaffowe pytanie „Gdy bogom rozpustne ciarki chodzą po 
grzbiecie, cóż mają czynić biedni ludzie?" nieodległe jest od Au
gustynowego Arna et fac quod vis, „kochaj i rób, co chcesz". Gdy 
więc rycerz zjawia się o północy w windsorskim lesie „z rogatą 
głową jelenia" jest naiwnym głupcem, ale jednocześnie Akte
onem. którego za chwilę psy rozszarpią za to, że stanowił czystą 
nadwyżkę życia. Nadmiar życia wychyla się jednak ku śmierci 
nadchodzącej - paradoksalnie - z wnętrza samej egzystencji: Ak
teona nie zabije urażona i rozgniewana bogini, lecz- zamienione
go w jelenia - rozszarpią go jego własne, dotąd posłuszne, psy. 
11. 
„Wchodzi Falstaff z rogatą głową jelenia". Wiele mówi to wpro
wadzenie do 5 sceny ostatniego aktu farsy Szekspira. Jest sam 
bogiem władającym naturą, stoi pomiędzy życiem i śmiercią, a ta 
niezwykła pozycja daje mu szczególną moc sprawczą. Pani Page 
obsadziła go wszak w roli ducha Hernego, dawnego Leśniczego, 
który z rogami na głowie obchodzi dęby rzucając uroki na trzodę 
i dzwoniąc łańcuchami. Falstaff. którego ciało jest nadmiarem 
substancji życiodajnych jest już zimnym duchem (..jako praw
dziwy duch, witam was", powie Pani Ford i Pani Page), chociaż 
jako ,,leśny stwór" przepełniony jest gorącą żądzą. Ten paradoks 
uprawomocnia analogię z Akteonem. którego poroże jest.jak 
pisze filozof, „czystą nadwyżką, manifestacją seksualności tak 
wspaniałą, iż wręcz zagrażającą życiu. pochwałą życia całkowicie 

niedopasowaną do życia". Tak bardzo oddany istnieniu Falstaff. 
oddając się namiętnościom mającym przysłużyć się sprawie 
życia naraża je na największy szwank. Za ich przyczyną niemal 
trzykrotnie stanie na granicy śmierci. Szekspir powraca do tego 
tematu: namiętności sprawiają, że stajemy się jednocześnie my
śliwymi i zwierzyną łowną. Każą nam bowiem zbliżyć się spojrze
niem do tego, co niedostępne, co - jak nagość bogini - obłożone 

jest silnym zakazem. Akteon jest figurą każdego zakochanego. 
Na początku Wieczoru Trzech Króli Książę udaje się na polowanie, 
lecz łownym jeleniem okazuje się on sam: „Wówczas zmieniłem 
się nagle w jelenia, I A me pragnienia, jak psy złe i wściekłe/ Od
tąd ścigają mnie". 

Wesołe kumoszki z Windsoru cytuję w przekładzie Stanisława 
Barańczaka, tłumaczenia fragmentów innych sztuk są dziełem 
Macieja Słomczyńskiego.• 

W tłumaczeniu Michała Wojnarowskiego, z którego korzysta Teatr Rozrywki, 
Pani Chybcik nazwana została Paniq Rychłq, zaś Pan Strumyk otrzymał imię 
Pana Strugi - przyp. JotKa 

WESOŁE KUMOSZKI Z WINDSORU rozpoczęły pochód po pol
skich scenach od Warszawy. W roku 1782 odbyła się polska 
prapremiera w adaptacji Franciszka Zabłockiego, zatytułowana 
„Samochwał albo Amant wilkołak". Sztuka grana były również 
jako „Figle kobiet" (przekład: Leon Ulrich), „Wesołe kobiety 
z Windsoru" (przekład: Leon Ulrich i Józef Paszkowski), czy też 
„Ucieszna i wybornie ułożona komedia o Sir Johnie Falstaffie". 
Pod tym ostatnim tytułem (w przekładzie Macieja Słom
czyńskiego) KUMOSZKI zaistniały tylkp raz, na scenie Teatru 
im. S. Żeromskiego w Kielcach (premiera 14kwietnia1991). 
Maciej Słomczyński, podobnie jak Stanisław Barańczak, 
a wcześniej Krystyna Serwińska-Bargiełowska nadali swoim 
tłumaczeniom tytuł WESOŁE KUMOSZKI Z WINDSORU i pod 
takim właśnie mianem komedia Szekspira jest najbardziej 
w Polsce znana. 
Z tym jedynym dziełem dramatycznym Stratfordczyka, które 
osadzone jest dokładnie w czasie i miejscu, w których sam 
żył, zmierzyło się prawie trzydzieści polskich teatrów. Po
cząwszy od Teatru Miejskiego w Krakowie (od 1909 roku Teatr 
im. J. Słowackiego), przez Teatry Polski oraz Powszechny 
w Warszawie, Teatr im. S. Jaracza w Łodzi i Teatr Polski w Po
znaniu, a skończywszy na scenach Białegostoku, Gdańska, 
Olsztyna, Płocka, Szczecina czy Torunia. Na obszarze obecne
go województwa śląskiego WESOŁE KUMOSZKI Z WINDSORU 
wystawiano trzykrotnie: w Teatrze Nowym w Zabrzu (reż. 
Jolanta Skubniewska, premiera: 21lutego1963), w często
chowskim Teatrze im. A. Mickiewicza (reż. Roman Kordziński, 
premiera: 9maja1987) oraz w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu 
(reż. Katarzyna Deszcz, premiera: 10 maja 2009). 
Komedia Szekspira jest przede wszystkim mistrzowsko nary
sowanym portretem obyczajowym epoki, zaś postać Sir Johna 
Falstaffa to tylko jeden z wątków sztuki. A jednak właśnie ten 
bohater zwykle decyduje o charakterze i barwności inscenizacji. 
W polskich przedstawieniach rubasznego szlachcica grali m.in.: 
Ludwik Solski, Aleksander Zelwerowicz, Mieczysław Pa likowski 
czy Jerzy Bińczycki (Teatr Telewizji w reż. Józefa Słotwińskiego, 
1979). a ostatnio - Dariusz Gnatowski oraz Cezary Żak. 
Warto jeszcze wspomnieć o kompozytorach. Kilka pierwsżych, 
powojennych inscenizacji wykorzystywało kompozycję samego 
Witolda Lutosławskiego. Muzykę do WESOŁYCH KUMOSZEK 
pisali również m.in.: Lucjan Kaszycki, Janusz Butrym, Tadeusz 
Woźniak oraz Józef Skrzek, a na potrzeby warszawskiej in
scenizacji Piotra Cieplaka (Teatr Powszechny im. Z. Hubnera. 
2000) warstwę muzyczną stworzył i wykonał wrocławski ze
spół „Kormorany" 
Trzeba w tym miejscu dodać, że przygody Sir Johna Falstaffa 
stały się natchnieniem dla wielkich kompozytorów operowych 
-Antonio Salieri, Otto Nicolai, Michael William Balfe, Adolphe 
Charles Adam czy Giuseppe Verdi stworzyli muzyczne opowie
ści, oparte na komedii Stratfordczyka. 
Dziś najbardziej znane są opery O. Nicolaia i G. Verdiego. 
Pierwsza z nich (libretto: Hermann Mosenthal) miała prapre
mierę 9 marca 1849 roku w Berlinie, a współcześnie nie tylko 
nie uległa zapomnieniu, lecz stała się jedną z najpopularniej-

szych oper w niemieckiej literaturze muzycznej. 
Polska prapremiera odbyła się w Warszawie, w roku 
1865. Od tego czasu po materiał ten sięgnęło kil
kunastu reżyserów w teatrach operowych Lwowa, 
Wrocławia, Bytomia, Gdańska, Łodzi, Szczecina, 
Wrocławia i Bydgoszczy. Ostatnia premiera odbyła 
się zaledwie rok temu w poznańskim Teatrze Mu
zycznym. 
„Falstaff'' Verdiego to jedyna w dorobku kompozy
tora komedia muzyczna, przez niego samego na
zywana „komedią liryczną". Libretto napisał Arrigo 
Boito. a prapremiera miała miejsce 9 lutego 1893 
roku w mediolańskiej La Scali. W Polsce operę tę 
wystawiono po raz pierwszy w roku 1930, we Lwo
wie. To prawdziwe arcydzieło muzycznego humoru 
wciąż jest w polskich operach wystawiane. Ostatnia 
inscenizacja miała miejsce w Warszawskiej Operze 
Kameralnej w roku 2003. • 
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WILLIAM SZEKSPIR (ang. William Shakespeare; 
ur. 23 kwietnia 1564?, data chrztu: 26 kwietnia 
1564, miejsce ur. Stratford-upon-Avon, zm. 23 
kwietnia 1616 tamże). Dramatopisarz, poeta 
i aktor epoki Renesansu. Ojciec nowożytnego 
teatru i największy dramatopisarz wszech cza
sów. Od 1594 r. członek kompanii Sług Lorda 
Szambelana, dysponującej od roku 1599 wła
snym teatrem THE GLOBE, a następnie BLACK
FRIARS THEATRE. Zbiorowe wydanie pośmiertne 
dzieł Szekspira (tzw. Pierwsze Folio 1623), które 
ustala kanon 36 sztuk (później przyjęto jeszcze 
jedną), dzieli jego twórczość na kroniki histo
ryczne (dramaty z dziejów Anglii), tragedie oraz 
komedie. Najwcześniej powstały dwie tetra
logie historyczne; na pierwszą z nich składały 
się trzy części „Henryka VI" (ok. 1590-92) i „Ry
szard Ili" (1592), na drugą- „Ryszard li" (1595), 
dwie części „Henryka IV" (1596-97) i „Henryk V" 
(1599). Równolegle ukazywały się komedie, ta
kie jak: „Komedia omyłek"(l593). „Poskromienie 
złośnicy" (1593-94), „Stracone zachody miłości" 

(1594), „Sen nocy letniej" (1595), „Wesołe ku
moszki z Windsoru" (1597), „Jak wam się podo-
ba'' (1599-1600) oraz tragedia „Romeo i Julia" 
{l5 4 szyc ziew1~ Lat , i derm a-

e i k t© pow tanie i Lki t age ii: 
, r mg -160 ), „Otel o' (1604). „Krdl e " 

(160 , M Rbet: f. }, nl.~o oni SLJ l{lfopatra" 
(1606-07). W roku 1611 Szekspir napisał ko
medię fantastyczną „Burza''. Oprócz tego jest 
autorem 154 Sonetów (1609) oraz poematów 

„Wenus i Adonis" (1593) i „Lukrecja" (1594). 

Jego rodzice byli niepiśmienni. W tamtych 
czasach to rzecz dość powszechna, przynaj
mniej wśród kobiet. Ojciec Williama - rolnik, 
rękawicznik, urzędnik miejski, radny, konstabl, 
sędzia pokoju i wreszcie burmistrz miasteczka 
Stratford-upon-Avon - do końca życia pod
pisywał się wymyślonym przez siebie godłem . 

A tymczasem syn stał się niedoścignionym do 
dziś mistrzem pióra„. 
Jest w Polsce aktorka o ogromnej wrażliwości, 

dysponująca pięknym głosem i wielką muzy
kalnością. Ma głuchoniemych rodziców. Jest 
również pewna wyjątkowo uzdolniona pianistka, 
która dotarła nawet bardzo wysoko w konkursie 
chopinowskim, a jej rodzice też byli niesłyszący. 

Widać Matka Natura lubi rekompensować kalec
two rodziców, obdarowując dzieci w dwójnasób. 
Być może więc William Szekspir otrzymał talent 
w ramach zadośćuczynienia za ułomność rodzi
cieli? O ile oczywiście w ogóle istniał, bo prze
cież- jak wiemy- są również zwolennicy teorii, 
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że wszystkie jego dzieła zostały napisane przez kogoś innego. Ponad wszelką 
wątpliwość potwierdzonych jest tylko kilka faktów z życia Stratfordczyka: chrzest 
w roku 1564, małżeństwo i narodziny dzieci w latach 1582-1585, proces sądowy 
w roku 1589 oraz pierwsza wzmianka o nim, jako o londyńskim dramatopisarzu, 
pochodząca z roku 1592. 
Kwestia autorstwa dzieł Szekspira podnoszona była w ciągu ostatnich cztery
stu lat wielokrotnie. I chociaż większość znawców literatury uważa te speku
lacje za niewiarygodne, to jednak wśród wątpiących w jego istnienie znalazło 
się kilka znanych nazwisk: Karol Dickens, Mark Twain, Otto Bismarck, Zygmunt 
Freud czy Orson Welles. W Polsce zaś-Antoni Słonimski. Dyskusja i analizy 

„za" i „przeciw" trwają zresztą do dziś, zwłaszcza, że - wraz z rozwojem techniki, 
a zwłaszcza elektroniki i informatyki - rosną możliwości badawcze. Jako hipo
tetycznych „prawdziwych" autorów szekspirowskich dzieł najczęś~ iej wymienia 
się Christophera Marlowe'a (,,ojca angielskiej tragedii", który wprowadził biały 
wiersz do dramatu elżbietańskiego), Edwarda de Vere (arystokratycznego poetę, 
wyśmienicie znającego realia dworskie) oraz Francisa Bacona (filozofa, jednego 
z twórców empiryzmu). Są tacy, którzy twierdzą, iż pod pseudonimem William 
Shakespeare skryła się sama królowa Elżbieta I, ostatnia z rodu Tudorów. 
Zostawmy to. Wierzymy w istnienie Williama Szekspira. Wierzymy, że jako 
trzecie dziecko Anny Arden i Johna Shakespeare'a, został oddany przez ojca 
najpierw do przedszkola, a później - w wieku siedmiu lat - do szkoły podsta
wowej w Stratfordzie, choć akta owej szkoły nie zachowały się . Badacze twier
dzą, że zajęcia w niej zaczynały się protestancką modlitwą o godz. 6.00 rano 
i trwały do godz.18.00, kończąc się również modlitwą. W środku dnia chłopcy 
mieli dwugodzinną przerwę obiadową. Nie było więc łatwo . Lekcje odbywały 

się przez sześć dni w tygodniu przez okrągły rok (z wyjątkiem świąt), 
szkolnictwo elżbietańskie nie znało bowiem pojęcia wakacji. Pe
dagogami byli niemal wyłącznie wychowankowie Oksfordu, poza 
klerykiem-samoukiem, Thomasem Jenkinsem. Ten ostatni naj
prawdopodobniej stał pierwowzorem Hugha Evansa w „Wesołych 
kumoszkach z Windsoru", w których Falstaff bezlitośnie wyśmiewa 
jego walijską wymowę i „rozm iękczanie angielszczyzny''. 
Wydaje się, że młody William skończył edukację wcześniej, niż jego 
koledzy, bowiem ojciec postanowił wykorzystać go do pomocy 
w swoim sklepie kaletniczym i gospodarstwie domowym. Można 
się tylko domyślać, że do szkół już nie wrócił. Badacze, analizujący 
w dziełach Szekspira jego wnikliwe obserwacje i odniesienia do kwe
stii prawnych, wojskowych, medycznych, sądowych, czy żeglugi mor
skiej, przypisywali dramaturgowi wiele zawodów. Najbardziej cenio
ny wśród wczesnych jego biografów, Edmund Malone, sformułował 
w roku 1790 przypuszczenie, że William został zatrudniony w strat
fordzkim biurze powiatowego prokuratora. Sceptycy jednak twierdzą, 
że dokładność i obfitość spostrzeżeń oraz fachowa terminologia 
prawnicza Szekspira - to raczej efekt ciągłych konfliktów z prawem, 
w jakie wchodził zrazu jego ojciec, a później on sam. Obdarzony ta
lentem pisarskim, musiał mieć również znakomitą pamięć. 

Co było dalej? Do dziś nie wiadomo. Szekspir zniknął na długi czas, 
nazywany przez badaczy „straconymi latami''. Prawdopodobna jest 
hipoteza, że młody William naraził się miejscowemu magnatowi, sir 
Thomasowi Lucy' emu, ubijając kłusownicza jego jelenia. Został za to 
wydalony ze Stratfordu. Nawiasem mówiąc, po latach wziął odwet na 
arystokracie, portretując go sarkastycznie w „Wesołych kumoszkach 
z Windsoru", jako Sędziego Shallowa [w inscenizacji Teatru Rozrywki 

- Robert Brodzik - przyp. JotKa]. Być może, po przymusowym opusz
czeniu rodzinnego miasta młodzieniec został wiejskim nauczycielem; 
istnieje też teza, że był aktorem, terminującym na dworze magnata 
Alexandra Hoghtona, w posiadłości w Lea, zaś po jego śmierci - na 
dworze sir Thomasa Hesketha. Skoro zasmakował aktorskiego życia, 

beztroski i swobody, czyż można się dziwić, że kilka lat później - już 

jako mąż i ojciec - postanowił do tej profesji powrócić? Pomógł mu 
przypadek. Czołowa wówczas trupa teatralna Queen's Men, wędrując 
do Stratfordu, doświadczyła nagłej i bolesnej straty: w awanturze, 
wywołanej przez dwóch podpitych aktorów, zginął od szpady William 
Knell. Jego miejsce zajął więc nikomu nieznany, ambitny, choć po
strzegany jako „prostacki" William Szekspir„. 
Od roku 1583, bazą zespołu Queen's Men, z którym Szekspir przybył 
do Londynu, był Theatre Burbage'a. Tuż obok znajdowała się rzeźnia, 
w której młodzieniec znalazł zatrudnienie, w teatrze zaś doglądał 
co znaczniejszych gości, pilnował rekwizytów, czasem pojawiał się 
na scenie w tzw. ,,tłumach'', wreszcie został suflerem. Już tylko krok 
dzielił go od drugoplanowych ról, a później - wyboru drogi drama
topisarza. Po pięciu Latach pobytu w Londynie, dwudziestoośmioletni 
Szekspir osiągnął poważną w tym mieści e pozycję jako aktor, poeta 
i dramatopisarz. Kiedy wybuchła potworna epidemia, pozamykano 
teatry, a aktorzy wyruszyli za chlebem w głąb kraju, William pozostał, 
by- w słusznym mniemaniu, że poezja daje nieśmiertelność- zająć 

się pisaniem sonetów. Z czasem powrócił do dramatów, związał się 
(jak się okazało, do końca życia) z zespołem Lord Chamberlain's Men, 
który- jako czołowa trupa Londyńska - rychło dostał się pod monar
szą opiekę, Kolejne Lata, kolejne sztuki„. 

Rok 1596 zapisał się w życiu Szekspira w sposób ambiwalentny: 
z jednej strony przyniósł mu śmierć jedenastoletniego syna, 
Hamneta, po którym żałoba stała się systematycznie powta
rzającym się motywem w twórczości Stratfordczyka, z drugiej 
zaś- długo oczekiwane szlachectwo. W tym też czasie drama
topisarz „powołał do życia'' najwspanialsze postaci sceniczne 
(ustępujące tylko Hamletowi), a wśród nich - sir Johna Falstaf
fa. Jego pierwowzór, sir John Oldcastle, był męczennikiem Lo
Lardowskim, skazanym za porównanie papieża do Antychrysta, 
powieszonym i pochowanym za panowania Henryka V. Poto
mek męczennika, William Brooke - jako osoba nader wpływo
wa - poczynił skuteczne starania, by Szekspir obdarzył innym 
nazwiskiem podszytego tchórzem fanfarona, występującego 
już w pierwszej części „Henryka VI''. Królowa Elżbieta I zdawała 
sobie sprawę z kontrowersji, zmusiła więc Szekspira do takiej 
zmiany, ale - oczarowana postacią zabawnego, gadatliwego 
rycerza - zaleciła mu wprowadzenie Falstaffa do kolejnej sztu
ki i co więcej - uwikłanie go w perypetie miłosne. 

William Szekspir napisał podobno „Wesołe kumoszki z Windso
ru" w dziesięć dni i był poważnie zirytowany nakazem Królowej, 
który odrywał go od pracy nad drugą tetralogią historyczną. 
Ekstrawertyczny charakter Falstaffa uległ jednak przewa-
dze wszetecznictwa bardziej pantomimicznego. Błyskotliwe 
poczucie humoru tego gaduły, jego ostre riposty, jego trafne 
aluzje literackie ustąpiły miejsca mrocznym i zawoalowanym 
intrygom, jakie Szekspir przypisał następcy tronu, dążące-
mu do przejęcia władzy. Jeśli twórca Falstaffa żywił jakieś 
obiekcje wobec uśmiercenia tej postaci przed przystąpieniem 
do pracy nad „Henrykiem V" i kontynuowaniem potężnego 
cyklu historycznego, „ Wesołe kumoszki" musiały mu zniknąć 
z pola widzenia, Po to, by nakreślić portret marnotrawnego 
syna wypierającego szlachetnego króla i by oddać, co należne 
Henrykowi V, Falstaff musiał odejść. Druga część „Henryka 
IV" była w mniejszym stopniu, niż pierwsza, sztuką o sir Johnie, 
czego dowodzi choćby odrzucenie go przez nowego władcę 
l,Nie znam cię starcze'/, ale staje się całkowicie nieobecny już 
w „Henryku V''. (Anthony Holden, Wiliam Szekspir. Biografia 
ilustrowana, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa 
2008, s.174) 
Falstaff wypełnił więc swoją misję i odszedł. 
Czy inne, współczesne Szekspirowi postaci zainspirowały go 
do tworzenia skomplikowanych psychik swoich bohaterów? 
Zapewne tak. 
Czy Pani Ford i Pani Page powstały na podobieństwo tajemni
czej „Czarnej Damy" - kobiety, której tożsamości nie udało się 
do dziś ustalić? Raczej nie. 
Kimkolwiek była adresatka 28 ostatnich sonetów, zachwyciła 
Szekspira swoją urodą i ognistym temperamentem, po czym 
go zdradziła, raniąc boleśnie męską dumę. Stratfordczyk po
traktował „Czarną Damę" jako prototyp wielu występujących 
w jego dziełach asertywnych.kobiet (chociażby Rozalindy ze 
„Straconych zachodów miłości"), ale w przypadku Pań Ford 
i Page chyba nie zastosował tego wzorca. W końcu obydwie 
mieszczki są przykładnymi, wiernymi żonami„ . • 

JOLANTA KRÓL 



Absolwent Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej Akademii Fil
mowej w Pradze (FAMU). Z pochodzenia Słowak, od roku 1972 miesz
ka i pracuje w Polsce. W dorobku reżyserskim ma opery, spektakle 
telewizyjne i widowiska muzyczne. 
Telewizyjne realizacje Laco Adamika to kilkadziesiąt spektakli Te
atru Telewizji, m.in. „Elżbieta, królowa Anglii" F. Brucknera, „Król 
Edyp" Sofoklesa, „Peleas i Melisanda" M. Maeterlincka. „Borys 
Godunow" A. Puszkina, „Don Carlos" F. Schillera, „Żegnaj Laleczko" 
R. Chandlera, „Przybysz z Narbony" J. Stryjkowskiego, „Matka Coura
ge" B. Brechta, „Woyzeck" G. BOcknera i „Lord Jim" J. Conrada. 
Laco Adamik jest również reżyserem widowisk muzycznych („Prolog 
z demonami", „Misterium ognia", „Życie to jest teatr'', „Wołanie Eurydy
ki'', „W polskim dworze" i in.), filmów (,,Wsteczny bieg", „Cham", „Mężczy
zna niepotrzebny", serial TV „Cri man") oraz koncertów i festiwali (,,Arty
ści dla Rzeczypospolitej", Koncert Olimpijski, Festiwal Piosenki Polskiej 
w Opolu, Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie). 
Reżyseruje przedstawienia teatralne i opery, m.in. w Operze Kra
kowskiej (,,Straszny dwór" S. Moniuszki, „Pastorałka" L. Schillera, 
„Baron cygański" J. li Straussa, „Diabły z Loudun" K. Pendereckiego, 
„Carmen" G. Bizeta), w Operze Nova w Bydgoszczy (,,Hrabina Marica'' 
E. Kalmana, ,,Tosca'' G. Pucciniego, „Manru" I. J. Paderewskiego), Ope
rze Wrocławskiej (,,Halka'' oraz „Straszny dwór" S. Moniuszki, „Chopin" 
G. Orefice), Teatrze Wielkim w Łodzi (,,Carmen" G. Bizeta, „Cyganeria'' 
G. Pucciniego), Operze Śląskiej w Bytomiu (JannhaOser" R. Wagnera, 
„Aida'' G. Verdiego, „Nabucco" G. Verdiego, „Manru" I. J. Paderewskie
go), Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie (,,Kram z piosenkami" 
L. Schillera), Teatrze Śląskim im. S. Wyspia -skiego (,, ·to się bo' 
Virginii Woolf?" E. Albee, „Ubu. słowem Pol c " . Llarry'ego), aro
dowym Starym Teatrze w Krakowie (,,Don Gartos" E SclJillera), oral 
na scenach Warszawy: w Teatrze Powszechnym („Fedra'' J. Racine'a), 
Teatrze Syrena (,,Opera za trzy grosze" B. Brechta, „Kram z piosenka
mi" L. Schillera) czy w Teatrze Ateneum (,,Polowanie na karaluchy" 
A. Głowackiego). W Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie 
wyreżyserował m.in. program składany „W polskim dworze" oraz wie
czór operowy „Dwa słowa''. 
Laco Adamik jest Laureatem Nagrody Ministra Kultury i Sztuki za spek
takl TV „Przybysz z Narbony" (1989). Za całokształt pracy artystycznej 
otrzymał Nagrodę Festiwalu Polskiej Twórczości Telewizyjnej (1993). 
Za reżyserię spektaklu „Król Edyp" otrzymał główną nagrodę na kon
kursie towarzyszącym Festiwalowi Pri Italia (1994). Kapituła Nagrody 
Artystycznej ZŁOTA MASKA uhonorowała Laco Adamika trzykrotnie: 
- w roku 2002, za realizację opery Jannhauser" R. Wagnera w Operze 
Śląskiej w Bytomiu, 
- w tym samym roku Jury przyznało ZŁOTĄ MASKĘ dla najlepszego 
przedstawienia 2002: „Dyzma - musical" W. Korcza i W. Młynarskiego 
w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, 
- w roku 2004: ZŁOTĄ MASKĄ i tytułem „przedstawienia roku 2003" 
uhonorowano jego „Aidę" G. Verdiego w Operze Śląskiej w Bytomiu. 
Laco Adamik jest również Laureatem prestiżowej Nagrody im. Alek
sandra Bardiniego, przyznanej na XXVI Przeglądzie Piosenki Ak
torskiej we Wrocławiu (2005) oraz Teatralnej Nagrody Muzycznej 
im. Jana Kiepury, przyznanej w Sosnowcu (2009) za najlepszą reżyse
rię i najlepszy spektakl - „Diabły w Loudun" K. Pendereckiego (Opera 
Krakowska). W Teatrze Rozrywki - poza spektaklem „Dyzma - musi
car· - wyreżyserował musical „West Side Story" L. Bernsteina (2006). 

ADAMIK Zdjęcia wykonano na 11 próbie generalnej. 
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Absolwent Wydziału Teatru Akademii Teatralnej (DAMU) w Pradze, 
w katedrze scenografii teatralnej, filmowej i telewizyjnej . Pedagog na 
tejże uczelni. Od ukończenia studiów zaprojektował ponad 200 deko
racji i zestawów kostiumów na potrzeby teatru, filmu i telewizji. Wśród 
realizacji teatralnych znalazły się takie tytuły, jak „Madame Butterfly" 
G. Pucciniego, Jraviata" G. Verdiego, „Don Kichot" M. Cervantesa, 
„Psie serce" M. Bułhakowa. „Myszy i Ludzie" J. Steinbecka, „Peer Gynt" 
H. Ibsena, „Hamlet", „Romeo i Julia" oraz „Ryszard Ili" W. Szekspira, 
„Opera za trzy grosze" B. Brechta, „Męin kampf' G. Tabori. „Rewizor" 
M. Gogola czy „Cyrano de Bergerac" J. Rostanda. 
Milan David współpracował z wieloma teatrami Czech, Słowacji , 
Rosji, Hiszpanii, Argentyny, Szwecji i USA. W roku 1992 przeniósł 
się na sześć Lat do Sewilli, gdzie pracował jako scenograf i pedagog 
w katedrze scenografii w Centro Andaluz de Teatra. Trzy Lata spędził 
w teatrach Argentyny (Teatra Colon w Buenos Aires, Teatra Argentino 
i Teatra de La Comedia w La Plate). Dziś współpracuje z praskimi te
atrami Flidlovacka oraz Strasn ice. 
Od 18 lat jest pedagogiem. prowadzi wykłady i warsztaty w dziedzinie scenografti i kostiumologii w Europie 
i Ameryce Południowej . Przez kilka lat brał udział w międzynarodowym projekcie European Scenographic 
Course (Sewilla, Utrecht Praga, Londyn). Uczestniczy również w międzynarodowych wystawach scenografti. 
Najnowsze projekty artysty to scenografta do .Hamleta" W. Szekspira w Ostrawie oraz do musicalu 
.,Finn· w Mabou Mines Theatre w Nowym Jorku. Artysta ma w dorobku wiele prac architektonicznych. 
eksponowanych na licznych wystawach. Od roku 2000 wystawia w galeriach Pragi. Brna i Warszawy 
równ ież prace fotograftczne. Bierze udz i ał w Międzyn arodowej wystawie fotograftcznej PARIS PH OTO. 
W roku 2004 ot rzymał nag rodę Leica Medal of Excellence. W Polsce przygotował dziewięć projektów 
scenograftcznych dla takich scen. jak Teatr Wie lki-Opera Narodowa w Warszawie (..W polskim dworze" 
program składany). Opera Nova w Bydgoszczy L,Manru" I. J. Paderewskiego). Teatr Wielki w ł:od zi („Cy-

ganeria" G. Pucciniego). Opera śląska w Bytomiu (..Manru" I. J. Paderewskiego). Teatr im. A. Mickiewicza M I LA N 
w Częstochowie (.Kram z piosenkami" L. Schillera). Teatr Śląski im. S. Wysp iańskiego LKról Ubu" A. 
Jarry' ego) oraz Teatr Syrena w Warszawie (,,Kram z piosenkami" L. Schillera) - zawsze współpracując 
z reżyserem Laco Adamikiem. Za scenograftę do „Carmen" G. Bizeta w Teatrze Wielkim w ł:odz i otrninał 
Nagrodę Artystyczną Zł:OTA MASKA 2007. Musical „West Side Story" (2006) w Teatrze Rozrywki był 
„polskim debiutem" Milana Davida. • 

Absolwentka Wydziału Teatru Akademii Teatralnej (DAMU) w Pra
dze, w katedrze scenografii teatralnej, filmowej i telewizyjnej. 
Współpracuje z Laco Adamikiem. W Polsce. wspólnie z Milanem 
Davidem, przygotowała projekty scenograficzne dla takich scen, 
jak Teatr Wielki-Opera Narodowa w Warszawie, Opera Nova 
w Bydgoszczy, Teatr Wielki w ł:.odzi, Opera Śląska w Bytomiu, Teatr 
im. A. Mickiewicza w Częstochowie, Teatr Śląski im. S. Wyspiań
skiego oraz Teatr Syrena w Warszawie. 
W roku 2007 zaprojektowała scenografię i kostiumy do spektaklu 
„Don Juan 2x" w reżyserii Ewy Zembok - było to przedstawienie 
dyplomowe słuchaczy Studium Teatralnego przy Teatrze Ślą
skim im. S. Wyspiańskiego. Z tą samą reżyser współpracowała 
w Pradze przy produkcji spektakli „Noc Helvera" I. Villqista, „Baal" 
B. Brechta oraz Jurista" M. von Mayenburga. Współpracuje z pra
skimi teatrami, m.in. Divadlem Flidlovacka. zaprojektowała kostiumy do 
sztuk: .. Vevodkyne z Amalft" (The Duchess of Malft) J. Webstera. „o holmce" S. Gaetan. „Calineczka" 
J. Ch. Andersena oraz autorskiego projektu o życiu Sarah Kane. Współpracuje z Akademią Filmową 

w Pradze (FAMU). tworzy kostiumy i scenog raftę do ftlmów. m.in. do obrazu „Den draka" w reż. 
Michala Reicha oraz do J rantiskanskej Zah rady". m iędzynarodowego cyklu ft lmowego o miastach 
całego świata. Rysuje, pisze wiersze. fotografuje. • 



KATARZYNA 
ALEKSANDER
-KMIEC 

Pedagog tańca, choreograf, tancerka, jedna z najciekaw
szych postaci w młodym pokoleniu polskiej choreografii. 
Jest absolwentką (z wyróżnieniem) Konserwatorium 
Tańca im. Barata w Lake Forest, Illinois, gdzie stu
diowałam. in. taniec klasyczny, współczesny, jazzowy, 
pedagogikę tańca, choreografię, produkcję tańca oraz 
improwizację . 

Obecnie jest nauczycielem tańca współczesnego 
w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Bytomiu oraz 
Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Gościnnie współpracuje 
z John Cranko School Stuttgart. Tworzy autorskie wa
riacje współczesne i przygotowuje uczniów szkoły do 
udziału w konkursach tańca w kraju i za granicą, gdzie 
zdobywają wysokie miejsca, nagrody i wyróżnienia 
(m.in. w Czechach, Francji i we Włoszech). 
Do najciekawszych jej realizacji choreograficznych nale
żą spektakle: „ Rumbugiługi, czyli nie zapominajcie sióstr 
Andrew" M. Ratyńskiego, „KRZYK według Jacka Kacz
marskiego" R. Talarczyka, „Rent" J. Larsona (nominacja 
do ZŁOTEJ MASKI za choreografię), oraz „Jekyll &. Hyde" 
F. Wildhorna i L. Bricuse'a (nominacja do ZŁOTEJ MA
SKI za choreografię, ZŁOTA MASKA za „spektakl roku"), 
„Zobacz Alicjo" (spektakl autorski) - wszystkie w Teatrze 
Rozrywki w Chorzowie, „Na krawędzi" (przedstawienie 
autorskie, Tczew I Teatr Rozrywki), „Zagubieni w sobie" 
(przedstawienie autorskie, Gliwicki Teatr Muzyczny), 
„Ballady kochanków i morderców" R. Talarczyka (Teatr 
Korez w Katowicach), „Korowód według Marka Gre
chuty" oraz „Szwejk" - obydwa spektakle R. Talarczyka 
(Teatr Polski w Bielsku-Białej), „Underground" R. Talar
czyka (Teatr Śląski w Katowicach), „Kram z Piosenkami" 
L. Schillera (Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie, 

Teatr Syrena w Warszawie), „Bal w Operze" J. Tuwima (Teatr 
Groteska w Krakowie), „Zwierzęta Dr Dolittle" H. J. Loftinga 
(nominacja do ZŁOTEJ MASKI za choreografię, ZŁOTA MA
SKA za przedstawienie - Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie 
oraz Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu), „Baron Cygań
ski" J. Straussa 11, „Don Giovanni" W. A. Mozarta „Carmen" 
G. Bizeta (Opera Krakowska), Jhe Fairy Queen" H. Purcella 
(Opera na Zamku w Szczecinie), „Piękna i Bestia''(spektakl 
autorski, Teatr J. Ch. Andersena w Lublinie), ,,101 Dalmatyń
czyków" D. Smith (Teatr Lalek we Wrocławiu, Teatr Miejski 
im. W. Gombrowicza w Gdyni), „W 80 dni dookoła świata'' 
wg J. Verne' a (Teatr Muzyczny we Wrocławiu). 
Katarzyna Aleksander-Kmieć jest laureatką Nagrody za 
najlepszą współczesną choreografię na Xll Ogólnopolskim 
Konkursie Tańca w Gdańsku (2001), Nagrody za współczesną 
choreografię na I Międzynarodowym Konkursie Baletowym 
„Złote Pointy" w Szczecinie (2008) i ZŁOTEJ MASKI za cho
reografię do spektaklu „KRZYK według Jacka Kaczmarskie
go". Wśród wielu dowodów uznania jej talentu znajdują się 
również: Brązowy Krzyż Zasługi (2005), Dyplom tyiinistra 
Kultury (2006), Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego 
dla Młodych Twórców (2006), Nagroda Prezydenta Bytomia 
w dziedzinie kultury (2008), odznaka honorowa „Zasłużony 
Dla Kultury Polskiej" (2009), Nagroda za najciekawszą cho
reografię tańca współczesnego XVI Ogólnopolskiego Kon
kursu Tańca w Gdańsku 2009, Nagroda dla Pedagoga tańca 
współczesnego na li Międzynarodowym Konkursie Baleto
wym ,,Złote Pointy" w Szczecinie (2010), Nagroda Prezydenta 
Miasta Bytomia (2010) .• 

w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowi
cach, znaczący wkład w kształtowanie prężnie działającego 
Instytutu Jazzu oraz stale rozwijaną współpracę z między
narodowymi środowiskami jazzowymi". • 

Absolwent Wydziału Instrumentalnego w klasie fletu oraz Wy
działu Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Ka
towicach. Kompozytor, aranżer, instrumentalista. Wykładowca 
katowickiej uczelni; od września 2005 r. Dyrektor Instytutu Jazzu 
na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii 
Muzycznej w Katowicach. Do grona jego absolwentów należą 
wybitni saksofoniści, m.in. Jerzy Główczewski, Maciej Sikała. 
W roku 1979 został kierownikiem muzycznym Teatru Rozrywki 
w Chorzowie (wówczas jeszcze Music-Hallu), stając się jednocze
śnie twórcą i dyrygentem teatralnej orkiestry. Ma w swoim do
robku kierownictwo muzyczne większości spektakli w „Rozrywce" 
(Jrala Trala Tralalińscy", „Huśtawka'', „Ocean Niespokojny", 
,Jeszcze w zielone gramy", „Opera za trzy grosze", Janga O beri u. 
1928", „Szwagierki", „W 80 dni dookoła świata po stu Latach", 
„Cabaret", „Skrzypek na dachu", „Evita'', „Człowiek z La Manchy", 
,Jesus Christ Superstar", „Dyzma - musi ca[', „Rudolf Valentino", 
„Odjazd", „West Side Story", „Canterville Ghost", „Spin - musi ca[', 
„Rent", ,Jekyll&. Hyde", „Oliver!" oraz „Producenci"). Współtwórca 
koncertów prima-aprilisowych i sylwestrowych. 
Niegdyś członek orkiestr: Ireneusza Wikarka, Jerzego Miliana 
i Zbigniewa Kalemby. Ulubiony przez takich solistów jak: Edyta 
Geppert, Agnieszka Fatyga czy Michał Bajor (którym przez wiele 
Lat towarzyszył jako dyrygent big-bandów). 
Ma w swym dorobku udział w wielu edycjach Festiwalu Piosenki 
Polskiej w Opolu oraz nagrody na festiwalach jazzowych. Jest 
Laureatem nagrody indywidualnej w konkursie wrocławskiego 
Jazzu nad Odrą71 oraz nagrody zespołowej dla Silesian Set, któ
rą trio Kulpowicz-Dechnik-Jarosik otrzymało rok później . 

W roku 2002 otrzymał Nagrodę Prezydenta Chorzowa w dzie
dzinie kultury. We wrześniu 2009 r. Prezydent miasta Katowic 
uhonorował Jerzego Jarosika Nagrodą w dziedzinie kultury 
„za wieloletnią i pełną zaangażowania pracę pedagogiczną 

Tłumacz i autor tekstów (również pod pseudonimem 
Artur Warski). Współpracuje z Telewizją Polską i war
szawski i sttldiami dubbingowymi. Jest między inny
mi autorem przekładów piosenek do polskich wersji 
językowych w·elu filmów - w tym takich jak „Mary 
Poppia ",,,Zaczarowana'' i „Zakręceat Disneya, opra
cował także polskie teksty piosenek do filmu „Chica
go". Pisze również teksty dla polskich wykonawców, 
jest autorem słów m.in. tytułowej piosenki do serialu 
telewizyjnego Jylko miłość" (z muzyką Andrzeja 
Smolika). Przetłumaczył wiele książek i komiksów dla 
dzieci dla wydawnictw Egmont i Nasza Księgarnia. Ma 
też w dorobku współpracę scenariuszową przy filmie 
„Jasne błękitne okna'' (reż. Bogusław Linda). 
Przez wiele Lat był dyrektorem artystycznym w THE 
WALT DISNEY COMPANY. Był również producentem 
wykonawczym teledysków z polskimi (a także czeski
mi, węgierskimi i rumuńskimi) wersjami disneyow
skich piosenek m.in. z filmów „High School Musical 2", 
„High School Musical 3" oraz „Camp Rock 2", w któ
rych wystąpili m.in. Ewa Farna, Hania Stach, Andrzej 
Lam pert i Łukasz Zagrobelny. 
Jest absolwentem filologii angielskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz podyplomowego Studium Mene
dżerskiego w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. 



Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Tuż po 
studiach związał się z Teatrem Polskim w Bielsku-Białej, gdzie zade
biutował rolą Hrabiego w „Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza. Grał dużo, 

przede wszystkim w repertuarze klasycznym, a warunki fizyczne prede
stynowały go do ról amantów. W zabrzańskim Teatrze Nowym, do któ
rego przeniósł się po trzech sezonach, obsadzano go zarówno w klasyce, 
jak i dramaturgii współczesnej. Do najważniejszych ról zalicza Adam 
Szymura Judasza (..Żegnaj Judaszu" I. Iredyńskiego), Służących w „Rewi
zorze" M. Gogola i „ Dożywociu" A. Fredry, Leona w „Matce" I. Witkiewicza, 
Herlza w „Mein Kampf' G. Tabori, Podkolesina w „Ożenku" M. Gogo-
la, a przede wszystkim - role w dramatach Mrożka: Edka w Jangu", 
XX w „Emigrantach" oraz Porucznika Zielińskiego w „Pieszo''. 
Do Teatru Rozrywki trafił w roku 1991. Mimo, że jest aktorem stricte dra
matycznym, odnalazł się w konwencji musicalowej. Najważniejsze postaci, 
grane w „Rozrywce" to: Max w „Cabarecie'', Herod w „Pastorałce", Kierownik 
w „Oknie na Parlament", Rezanow w „Oceanie Niespokojnym'', Oberżysta 
w „Człowieku z La Manchy", Doktor Weiss w „Ptaśku", Syty w „Jesus Christ 
Superstar'', Samuraj i Kapitan statku w „W 80 dni dookoła świata po stu 
latach'', Naczelnik policji w spektaklu „Dyzma - musicaC czy wreszcie 
cała plejada postaci w bajce „Pan Plamka i jego kot". W „Balu u Wolanda'' 
zagrał Berlioza, zaś w „Odjeździe" zwracał uwagę widzów rolą Janusza, 
a w farsie „O co biega?" - Wielebnego Arthura Humphrey'a. W musicalu 
„West Side Story" gra postać Sierżanta Krupke, a w „Skrzypku na dachu" 
- Mordcheima. W musicalu „Producenci" rozśmiesza do łez rolą niemiec-

ADAM SZVMURA 
kiego fanatyka, Franza Liebkinda. Bierze udział w koncertach sylwestrowych 
i rozrywkowych Teatru Rozrywki. 
Aktor przez kilka lat współpracował z Teatrem Kwadryga z Bielska-Białej 
oraz Teatrem Własnym Stanisław i ak z Chorzowa. prowadzi imprezy dla 
dzieci niepełnosprawnych . Jest laureatem Nagrody ZASP im. Leny Starke. 
Ma w swym dorobku artystycznym 80 premier i ponad cztery tysiące za
granych spektakli! 

•• 
•• 

To wielka osobowość chorzowskiego teatru i na pewno jeden z naj
bardziej wytrawnych aktorów Województwa Śląskiego. Wykształcony 
jako aktor dramatyczny (PWSFTViT w lodzi) znakomicie znajduje się 
w repertuarze musicalowym, od początku tworząc niezapomniane. 
często pierwszoplanowe postaci w tych spektaklach. 
Debiutował w kaliskim Teatrze im. W. Bogusławskiego, by po dwóch 
sezonach podjąć pracę w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego. 
Na katowickiej scenie sukcesy odnosił w formach groteskowych, 
w rolach magów i szarlatanów, aranżujących wyimag i nowaną rzeczy
w i stość teatralną. Przez osiem sezonów zagrał: Don Antonia w ..Zie
lonym gilu" T de Maliny, Andrzeja w „Kolonii wyzwolenia" S. Brejdy
ganta. Strażnika w „Szewcach" S. I. Witkiewicza, Pieniążka w „Popiele 
i diamencie" J. Andrzejewskiego, Hrabiego Szarma w „Operetce" 
W. Gombrowicza, Diabła w „Panu Twardowskim" I. Szczepańskiej, 
Kucharza w „Amadeuszu" P. Shaffera, Nauczyciela tańca w „Cydzie" 
S. Wyspiańskiego, Hołysza w „Wyzwoleniu" S. Wyspiańskiego, Cyryla 
w „Iwonie, księżniczce Burgunda" W. Gombrowicza, Nepommucka 
w „Pigmalionie" G. B. Shawa, Heli kona w „Kaliguli" A. Camusa i wiele 
innych ról. 
Od dwudziestu dwóch lat jest aktorem Teatru Rozrywki. Do jego naj
ważniejszych ról na chorzowskiej scenie należą: Konferansjer i Gene
rał Haig w „Rozkosznej wojnie", Mistrz Ceremonii w „Cabarecie". Stary 
w „Śladach", Peron w „Evicie", Służący I Sancho Pansa w „Człowieku 
z La Manchy", Francis Otis w musicalu „Canterville Ghost" oraz Ksiądz 
Piórko w ,,Terapii Jonasza". 
Talenty komediowe artysty obserwować można było z przyjemnością J 
w „Na szkle malowane", gdzie kreował rolę poczciwego i pociesznego 
Anioła, w ulubionych przez widzów farsach: „Okno na Parlament" 
(Richard Willey) i „O co biega?" (Biskup Laxu), w „Przygodzie fryzjera 
damskiego" (Arderiu) oraz w komedii „ Dzieła wszystkie Szekspira 
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w nieco skróconej formie". w którym to przedstawieniu wcielał się 
w niezliczoną liczbę postaci. 
Dzisiaj Jacenty Jędrusik to Król Herod w „Jesus Christ Superstar", 
Lejzor Wolf w „Skrzypku na dachu", Gabriel John Utterson w mu
sicalu ,,Jekyll&. Hyde" oraz Nikodem Dyzma w „Dyzma - musical". 
Poruszająco wykonuje Opowieść pewnego emigranta w „KRZYKU 
według Jacka Kaczmarskiego", mrozi cynizmem jako Schrank w mu
sicalu „West Si de Story", a swoisty koncert aktorskich możliwości daje 
w musicalach „Oliver!" (Pan Bumble) oraz „Producenci" (brawurowo 
zagrana rola Maksa Białystoka) . 
Jacenty Jędrusik jest laureatem trzech ZŁOTYCH MASEK (Diabeł 
w „Panu Twardowskim", Konferansjer I Generał Haig w „Rozkosznej 
wojnie" i Mistrz Ceremonii w „Cabarecie" - specjalna Złota Maska im. 
red. Barbary Sośnierz) oraz Nagrody Prezydenta Chorzowa w dziedzi
nie kultury (2000). 
Imponującą listę znakomitych kreacji w Teatrze Rozrywki uzupeł
niają role w kilkunastu filmach śląskich (choć nie tylko) reżyserów 
filmowych (debiut fabularny w „Gorączce mleka'' w reż. Juliusza 
Machulskiego, „Wojna i miłość" w reż . Moshe Mizrahiego. „Magma'' 
w reż. L. Staronia. „Na straży swej stać będę" w reż. K. Kutza, „Rodzina 
Kanderów" w reż. Z. Chmielewskiego, „Angelus" w reż . L. Majewskie
go, „Przygody dobrego wojaka Szwejka'' w reż. W. Gawrońskiego, „Los 
Chłopacos" w reż . G. Reguły, czy „Co słonko widziało" w reż. M. Rosy, 
„Laura" w reż. R. Dunaszewskiego - produkcja tvn), udział w spekta-

20-21-
klach Teatru Telewizji (chociażby w kultowym 
„Fryzjerze" Macieja Pieprzycy czy „Pakamerze" 
Jerzego Matuli), serialach tv (..Daleko od szo
sy", „Blisko, coraz bliżej", „Sensacje XX wieku", 
..Zdaniem obrony" i in.) i wreszcie - do perfek
cji opanowana rola konferansjera na koncer
tach i balach . 



Aktorka dramatu i estrady (ekstern). Zadebiutowała w Teatrze im. 
S. Jaracza w Olsztynie w roku 1977. Zagrałam.in . Biankę w „Białym 
małżeństwie", Inez w „Zielonym Gilu", Klarę w „Ślubach Panieńskich" . 
W 1981 roku wygrała Przegląd Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. 
Z Olsztyna przeniosła się do Teatru Śląskiego w Katowicach (1983), 
gdzie zagrałam . in . Albertynkę w „Operetce" W. Gombrowicza, Ofelię 
w „Hamlecie" W. Szekspira i Szimenę w ,,Cydzie" P. Corneille'a. W 1985 
roku wystąpiła gościnnie w Teatrze Rozrywki w Chorzowie jako Gizela 
w 11 Huśtawce" (Seesaw) Cy Colemana. Od 1988 roku związana jest 
etatowo ze sceną chorzowską. Do najbardziej znaczących ról nale
żą: Anna w „Dwa razy tak", Polly w „Operze za trzy grosze", Helena 
w ,,Firmie", Sally Bowles w ,,Cabarecie", Diablica w autorskim spekta
klu Józefa Szajny „ślady" , Turandot w komedii Gozziego „Księżniczka 
Turandot", Hudel w „Skrzypku na dachu", Eva Peron w musicalu 
Jvita" (prapremiera polska), Siostra Mary Amnezja w widowisku mu
zycznym „Nunsense", Aldonza-Dulcinea w ,,Człowieku z La Manchy", 
Magenta w musicalu Jhe Rocky Horror Show" (prapremiera polska), 
Maria Magdalena w rock-operze )esus Christ Superstar", Mańka 
w spektaklu „Dyzma - musical" (prapremiera), tytułowa rola w mo
nodramie )a, Josephine" (prapremiera), Marynia w komedii „Pomalu, 
a jeszcze raz!" (prapremiera), Pani Doktor w spektaklu Jerapia Jona
sza" (prapremiera) czy wreszcie - Judy Garland w muzycznej opowie
ści o słynnej aktorce pt. „Na końcu tęczy" . 
Przez wiele lat występowała z Kabaretem ,,Pod Egidą", biorąc udział 
w tournee po Szwajcarii, Niemczech i Włoszech, a także w USA i Ka
nadzie. W czerwcu 2000 roku gościła na scenie Polskiego Ośr oka 
Kultury w Londynie, zaś rok później reprezentował nasz !<raj odc a 
M iędzynarodowego Festiwalu Piosenki [h nsonfest 200 w Zag z -
biu. Występowała również z Filharmonią Śląską_w l{atowic c ,_ora 
Zielonogórską i Zabrzańską. Współpracuje z orkiestrą KWK 11STASZIC" 
w Katowicach. W sierpniu 2003 roku brała udział w Europejskim 
Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy Górskiej z przedstawieniem 
„Ordon ka. Miłość ci wszystko wybaczy", a rok później- z przedsta
wieniem )a, Josephine". W roku 2010 zaprezentowała na krynickim 
Festiwalu spektakl „Na końcu tęczy". 
W czerwcu 2004 r. Maria Meyer została zaproszona na Międzyna

rodowy Wieczór Pieśni, zorganizowany z okazji 10-lecia Cafe Teater 
w Lublianie (Słowenia) oraz na I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Re
tro im. Mieczysława Fogga w Krakowie, na którym otrzymała ,,Złoty 
Liść Retro". W styczniu 2005 roku po raz pierwszy wystąpiła w Pradze, 
gdzie spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Za
owocowało to kolejnymi recitalami, m.in. na I Mezinarodnim Festiva
lu śansonu czy podczas Dni Polskich w Maroku. 
Za rolę Evity otrzymała Specjalną Złotą Maskę, przypieczętowaną 
znakomitymi recenzjami. Po gościnnych prezentacjach Jvity" w war
szawskim Teatrze Dramatycznym, okrzyknięto ją najlepszą aktorką 
musicalową. 

Maria Meyer jest m.in. laureatką nagrody ZASP im. Leny Starke; na
grody Wojewody Katowickiego dla Młodych Twórców za wszechstron
ność sztuki aktorskiej, a także nagrody Prezydenta miasta Chorzowa 
w dziedzinie kultury (2000 r.) W 1996 roku została pierwszą laureatką 
Plebiscytu Publiczności na najpopularniejszą aktorkę, organizowa
nego przez „Gazetę Wyborczą - Gazetę w Katowicach" i Wojewodę 
Katowickiego. Miesięcznik ,,Pani" zaś wyróżnił ją, jako jedną z 100 
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kobiet w Polsce, które w roku 2001 szczególnie 
zaznaczyły się w życiu publicznym. Aktorka jest 
też laureatką statuetki „Narcyza" - nagrody 
przyznanej przez Izbę Przemysłowo-Handlową 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego za wybitne 
osiągnięcia zawodowe (kwiecień 2004). W roku 
2008 otrzymała Nagrodę Artystyczną Marszał
ka Województwa Śląskiego . 
Od 1998 roku występuje również z przedstawie
niami, wyprodukowanymi we własnym teatrze 
pod nazwą Ma Scala - Teatr Marii Meyer (są 
to m.in. spektakle ,)estem znów. Miiria Meyer 
śpiewa Brela" oraz „Ordon ka. Miłość ci wszystko 
wybaczy", z których piosenki utrwalone zostały 
na dwóch płytach, wydanych przez Marię Meyer 
w roku 2004). 
Współpracuje także z innymi scenami woje
wództwa: zagrała Matkę w musicalu „Ragti
me" E.L. Doctorowa (Gliwicki Teatr Muzyczny, 
2007), w dramacie Beatrice Ferolli pt. „Dietrich 
i Leander" (Marlena Dietrich, Teatr Korez w Ka
towicach, 2009) oraz w „Wiśniowym sadzie" 
A. Czechowa (Lubow Raniewska, Teatr Zagłębia 
w Sosnowcu, 2009). 

Absolwentka Studio Aktorskiego przy Teatrze STU w Krakowie. 
Tam też zadebiutowała i zagrała w wielu spektaklach, takich jak 
Wariat i zakonnica", „Noc Tysięczna Druga" i ,,Pan Twardowski" (bar

dzo znana realizacja Krzysztofa Jasińskiego z Andrzejem Zauchą 
w roli tytułowej) . Do krakowskiego Studio trafiła za namową Iwony 
Bielskiej i Mikołaja Grabowskiego, których poznała na warsztatach 
artystycznych w Wilkasach. Była wtedy uczennicą licealnej klasy 
o profilu matematyczno-fizycznym (sic!), ajej życie wypełniały-jak 
sama mówi - harcerstwo i teatr amatorski „Samantha" w Pałacu 
Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. 
W klasie maturalnej zobaczyła w Teatrze Rozrywki spektakl pt. „Oce
an Niespokojny" i wtedy właśnie postanowiła, że kiedyś będzie tu 
pracować ... 
W 1992 roku podjęła współpracę z Teatrem Dzieci Zagłębia w Będzi
nie, w którym spędziła trzy sezony, grając w kilkunastu przedstawie
niach dla dzieci i dorosłych (a do najważniejszych zalicza 5zalom 
znaczy pokój" z udziałem Haliny Kalinowskiej oraz ,,Cafe Bar z pio
senkami", stworzonymi przez aktorów tego teatru). 
Z Teatrem Rozrywki związała się w roku 1995, biorąc udział w takich 
spektaklach, jak Jango O beri u. 1928" (rola Elżbiety Bam należy do jej 
ulubionych), „Nunsense" (siostra Mary Leo), „Sen nocy letniej" (Her
mia), ,,Jesus Christ Superstar", „Okno na Parlament" (Jane), ,,w 80 dni 
dookoła świata po stu latach" (Karolina), 11 Bal u Wolanda" (Tamara 
I Frieda), ,,Canterville Ghost" (Lady Eleonora de Canterville), „Rent" 

i~~;~~~~~~~~~B~~~~~~~~:p~~~:~~%~;::,~j:::::_ R ~TJ\J c zv K 
kyll & Hyde" (Lady Beaconfield). Śpiew speKta u „KR Yf\weqług 
Jacka Kaczmarskiego". Jest jedną z trzech UurnyctiStaruszek w musi-

calu ,,Producenci". ~ ~ _. w--
Anna Ratajczyk ma niewątpliwie talent komediowy, o czym wiedzą ci, -::4.' ', .~"il 
którzy widzieli „Okno na Parlament", „Szwagierki", „O co biega?", ,,Przy- 2 2 ł ; '~! ""• ,~ 
godę fryzjera damskiego" czy też liczne występy aktorki na koncertach, ~~ "" ~,la, 
kiedy chętnie prezentuje pastiszowe wersje wielkich przebojów. ~ ... ,1' 

Otrzymała asystenturę reżysera w musicalach: ,,Canterville Ghost", ''""" .. ~ 
„Rent", „Jekyll & Hyde" oraz ,,Producenci". Współtworzyła (wraz z Da- · ~ 
riuszem Miłkowskim) Koncert Sylwestrowy 2009 pt. „Nagłe zastęp- '4 
stwo". 



Aktor dramatu - ekstern (1995) . Wszechstronny, obdarzony dobrymi 
warunkami wokalnymi, karierę zawodową rozpoczynał na deskach 
Teatru Rozrywki. W Latach 1986-1992 pracował tu, jako adept -
artysta chóru z prawami do solowych zadań aktorskich. Zagrał 
m.in. w ,,Trala Trala Tralalińskich", 11 Huśtawce" i spektaklu 11 Dzisiaj 
wielki bal w Operze", 110ceanie Niespokojnym" (Federico), 11 Betlejem 
Polskim", 11 Lisie Przecherze (Królowa Lwica), 11 Krainie 105 Tajemnicy" 
(Struś), 110perze za 3 grosze", 11 Rozkosznej wojnie", 11 Kramie z piosen
kami" i ,,Firmie". Był Ojcem Miasta w musicalu Jzarodziej z Krainy 
Oz" oraz Jerzym w 11 Monachomachii" - spektaklach cieszących się 
dużym powodzeniem. 
W 1992 roku, na osiem sezonów związał się z Teatrem Zagłębia 
w Sosnowcu, gdzie zagrał wiele ważnych ról, wśród których zna
lazły się: Kirkor w 11 Balladynie" J. Słowackiego, Jezus w 11 Historyji 
o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" Mikołaja z Wilkowiecka, 
Ryszard Donnelly w 11Całym dniu bez kłamstwa" J. Montgomery-
'ego, Ludmir w 11 Panu Jowialskim" A. Fredry, Rastignac w 110jcu 
Goriot" H. Balzaca, Don Martin w 11Zielonym Gilu" T. de Moli ny, 
Edmund w 11 Królu Learze" W. Szekspira, Tristan i Rybałt w ,,Tristanie 
i Izoldzie" J. Biediera, Tadeusz w 11 Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza, 
Wituś w 11Skizie" G. Zapolskiej, Sowizdrzał w 11Sowizdrzale z Sosno
wie" J. N. Kamińskiego, Artur w ,,Tangu" S. Mrożka, Gombrowicz I 
Innocenty I Cyprian w 11 lwonie, księżniczce Burgunda" W. Gombro
wicza, Mackie Majcher w 110perze za trzy grosze" B. Brechta, Andrzej 
w 11 Porze zbiorów" S. Bieniasza czy Malvolio w "Wieczorze trzech króli" 
W. Szekspira. 
W 1997 roku został on uhonorowany nagrodą ZASP dla Młodych Ak
torów im. Leny Starke za rolę w 11Sowizdrzale z Sosnowie". Rok później 
otrzymał Nagrodę Wojewody Katowickiego dla MŁodych Twórców. 
Od roku 2000 pracuje jako 11wolny strzelec", grając m.in. w Teatrze 
Rozrywki (zagrał tu Piotra w 11Jesus Christ Superstar", Saszę w 110d
jeździe", Jacquesa Wszędobylskiego w musicalu 11W 80 dni dookoła 
świata po stu latach", a dziś jest Maksem Białystokiem i Rogerem 
de Billem w 11 Producentach"; występuje również w 11 KRZYKU według 
Jacka Kaczmarskiego"), Teatrze Nowym w Zabrzu (Gucio w 11 Ślubach 
panieńskich" A. Fredry), Gliwickim Teatrze Muzycznym (Will Parker 
w musicalu 110klahoma" R. Rodgersa i O. Hammersteina), Teatrze 
Polskim w Bielsku-Białej (,,Testosteron" A. Saramonowicza, 11Hotel 
Nowy Świat" M. Piekarz) czy katowickim Teatrze KOR EZ (11 Kwartet dla 
czterech aktorów" B. Schaeffera) . 
W 2006 roku zadebiutował nawet w klasycznej operetce 11Król wal
ca" na Zagłębiowskiej Scenie Muzycznej w Pałacu Kultury Zagłębia 
w Dąbrowie Górniczej. Potwierdza to jego wszechstronność zawodową 
i umiejętność transformacji. 
Śląska publiczność zna Dariusza Niebudka z niezliczonych występów 
estradowych -festynów z okazji 11 Dni Miast" czy Pikników Country 
w Dąbrowie Górniczej, regionalnych finałów Wielkiej Orkiestry świą
tecznej Pomocy i in. Przez ponad dwa lata współpracował z Telewizją 
Silesia. 
Wystąpił w kilku popularnych serialach telewizyjnych, takich jak 
11 Święta wojna", 11Kryminalni", 11Wydział zabójstw", 11 Pitbull", 11 Pierwsza 
miłość", ,,Egzamin z życia" i in. 
Za znakomicie zagrane role w musicalu 11 Producenci" aktor został 
uhonorowany Nagrodą Artystyczną ZŁOTA MASKA 2010. 
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Absolwentka Studium dla A torów Lalkarzy w Będzinje, debiutowała na scenie tamtejszego 
Teatru Dzieci Zagłębia. Współpracę z Teatrem Rozrywki roz_poczęła w roku 1995 rolą Siostry 
Mary Hubert w musicalu ,Nunsense" i od razu zwróciła na siebie uwagę widzów brawurowo 
wykonywanym songiem , Któż świętszy jest, niż ja". Dwa lata później, za interpretację piosenek 
w przedstawieniu „Gershwin", uhonorowano ją Zł.OTĄ MASKĄ „Wieczoru". To druga w jej karie
rze MASKA; pierwszą otrzymała za rolę Macochy w „Kopciuszku" (Teatr Dzieci Zagłębia, 1991). 
W Teatrze Rozrywki grała w musicalach: ,.Człowiek z La Manchy" (Gospodyni Don Kichota), 
„Na szkle malowane" (jedna z Dziewczyn), „SPIN - musical" (Helen Pierce) oraz w spekta
klach: „Bal u Wolanda" (Bosman żorż I żona Bosego), „Przygoda fryzjera damskiego" (Candi
da) i „w 80 dni dookoła świata po stu latach' (Królowa Murzynów, Marry). Interesującą postać 
stworzyła w „Szwagierkach" (Germana Luzon), zaś w przedstawieniu „Rumbugiługi czyli nie 
zapominaj sióstr Andrew" pokazała cały wachlarz swoich możliwości wokalno-aktorskich. 
Podobnie zresztą, jak w „KRZYKU według Jacka Kaczmarskiego". Dziś aktorka gra w musica
lach: „West Side Story", „Dyzma - musical" oraz )esus Christ Superstar". Jest również Gołdą 
w „Skrzypku na dachu" oraz Wdową Corney w musicalu „Oliver!''. Marta Tadla dysponuje 
wyjątkowo piękną barwą głosu i ogromną muzykalnością . O takich, jak ona mówi się, że noszą 
w sobie swing. Dlatego też jest gwiazdą wszystkich koncertów rozrywkowych i sylwestrowych 
Teatru Rozrywki. Za rolę Annasza I Kapłana w rock-operze „Jesus Christ Superstar" aktorka 
została uhonorowana na li Festiwalu Teatrów Muzycznych w Gdyni (kwiecień 2009)- Prezy
dent miasta przyznał jej prywatną nagrodę. 

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej,Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera 
w ł.odzi. Współprawje z Teatrem Nowy.(11 im. K. Dejmka w ł.odzi, gdzie gra w spektaklach: 
„Przygody Barona Munchausena" wg G. A. Burgera, „Horror vacui ' A. Biziuk oraz „ Kukułka" 

A. Bizii.Jk (za rolę tym spektaklu otrzymała nagrodę dla najlepszej akt9rki na 11 Festiwalu 
Teatrów Nieinstytucjonalnych „X-OFF 2008"). Występuje również w tarnowskim Teatrze Scena 
Prapremier lnVitro, gdzie gra Desdemonę w spektaklu ,~uż się Ciebie nie boję, Otello" A. Pały
gi. Od września 2010 roku jes członkiem zesp,ołu aktorskiego Teatru Rozrywki. 

Absolwen~ Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Te tralnej im. L. Schillera 
w todzi. J szczena trzecim ro~u studiów zagrał rolę K nrada oraz fylaski w ,Wyzwoleniu" S. 
WyspiańsKiego-Spektakl, zrealiwwany w'T.eatrze imS Jaracza wł.o zl, z.dobył Zł.OJĄ MASKĘ 
jako najlepsze przedstawienie w sezonie 2008/2009. W Teatrze Nowym im. K. Dejmka w ł.odzi 
gra Piotra w spektaklu „Horror Vacui" A. Biziuk. Współpracował również z Teatrem Muzycz
nym w ł.odzi, gdzie śpiewał w koncercie musicalowym ,Broadway róg Północnej". 
Od września 2009 r. jest członkiem zespołu aktorskiego Teatru Rozrywki. Zadebiutował rolą 
Noego w spektaklu „Oliver!". Dziś gra w musicalach „Skrzypek na dachu ' (Motel Kamzoil), 
„Jesus Christ Superstar" oraz ,Jekyll & Hyde". Od czerwca 2010 r. kreuje również główną rolę 
(Tony) w musicalu "West Side Story". 

Cz~onek zespołu okaln_ego eatru R ·zrywki Brał udział w takich s ektaklach ak: :. a,baret' , 
Księżniczka uran dot', I pocałunek kobiet1-pająka" ,A la z Z-elonego Wzgórza, Nasz le 
alowane~ i in. Do jego ważniejszych okonań aktorskicb należą ro e: Anselmo „CełowJe ll 

z La Manchy", Magaldi i Che Guevara w ,,Evicie", Eddie w Jhe Rocky Horror Show", Krytyk 
ł.atuński w „Balu u Wolanda" oraz Naum w „Skrzypku na dachu ". Grał w przedstawieniach 
„W 80 dni dookoła świata po stu latach" oraz „Pan Plamka i jego kot". śpiewa w spektaklu 
,KRZYK według Jacka Kaczmarskiego'. W musicalu ,West Side Story" stworzył bardzo wyrazi
stą postać Riffa, przywódcy bandy Jetów. W kultowym przedstawieniu „Rent" przejmująco grał 
Toma Collinsa. Zupełnie inną, tragikomiczną postać Leo Ashcrofta, zaproponował w spektaklu 
,SPIN - musical". Dziś jest Bandytą i jednym z Chłopców z Łyskowa w przedstawieniu „Dyzma 
- musical", Szymonem-Zelotą w rock-operze „Jesus Christ Superstar", Policjantem w „Produ
centach" oraz Faginem w musicalu „Oliver1" Gra również w spektaklu „Jekyll & Hyde". 
Dominik Koralewski występuje jako solista we wszystkich koncertach rozrywkowych i sylwe
strowych Teatru Rozrywki, a w repertuarze ma nie tylko niezwykle energetyczne i dynamiczne 
utwory rockowe, ale i liryczne ballady. 
Brał udział w musicalu „Oklahoma" w Gliwickim Teatrze Muzycznym. 

I 



Absolwent krakowskiej PWST, pracę aktora rozpo
czął w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki w Bia
łymstoku . W wędrówce na południe (chyba pod
świadomej, ale za to konsekwentnej) dotarł Andrzej 
Kowalczyk najpierw do Kielc, później do Katowic, by 
w wreszcie w Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego 
wziąć udział w kilku bardzo znaczących w histo-
rii tej sceny spektaklach: „Popiele i diamencie" 
J. Andrzejewskiego (Alek), „Hamlecie" W. Szekspira 
(Laertes), „Cydzie" P. Corneille'a (Paź), „Amadeuszu" 
P. Shaffera (Obywatel Wiednia), „Szewcach" Wit
kacego (jeden z Chłopców) i „Szklanej menażerii " 

T Williamsa (Syn) . 
Pracę w Teatrze Rozrywki rozpoczął od Perona 
w chorzowskiej inscenizacji ,,Evity". Później przyszły 
role m.in. w „Ubu Król czyli Polacy" (Stanisław 
Leszczyński), „Oceanie Niespokojnym" (Gubernator), 
„Człowieku z La Manchy" (Książę I Doktor Samson 
Carasco) „Balu u Wolanda" (Mikołaj Iwanowicz 
Rlmski), „Odjeździe" (Bart Gor), Jerapii Jonasza" 
(O"ciec) musicalu „Canterville Ghost" (Lord Can
terville);farsie „O co biega?" (Intruz), „Rent' (Tera
peuta) i in, 
Dziś mo · a podziwiać Andrzeja Kowalczyka w mu
sicalach: ,,Jesus Christ Superstar" (Piłat), „Dyzma 

- musical (Pułkownik Wareda), „Jekyll & Hyde" (Sir 
Danvers arew), „West Side Story" (Doc), „Oliver!" 
(Pan Brownlow) oraz „Producenci". Od 2003 roku 
o. or}reuje z powodzeniem postać Tewjego Mle
czarza w musicalu „Skrzypek na dachu". 
Jest również Malarzem w popularnej bajce „Pan 
Plamka i ego kot", śpiewa w spektaklu „KRZYK 
według Jacka Kaczmarskiego", a w kameralnym 
przedstawieniu „Na końcu tęczy" partneruje Marii 
Meyer lako pianista Judy Garland, Anthony. 
Jeszcze w. szkole średniej dużo śpiewał. Nadal pisze 
teksty, sięga również po klasyków: Brela, Stachurę, 
Gałczyńskiego czy duet Wasowski-Przybora. Lubi 
utwory liryczne, pełne filozoficznej zadumy. Ta na
turalna skłonność do refleksji często też wzbogaca 
grane przez Andrzeja Kowalczyka postaci, dodając 
im wewnętrznego ciepła. 
W sezonie 2002/2003 wziął udział w realizacji 
spektaklu „Miłość Fedry" (reż. Robert Talarczyk) 
katowickiego Teatru GRY I LUDZIE. 

Absolwent krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej (Wydziały Zamiejscowe we Wrocławiu, 
Wydział Aktorski). Debiutował w zawodzie na scenie 
Teatru Rozrywki, w spektaklu „Kraina 105 tajemnicy" 
(1988). Do jego ważniejszych ról należą: Józef w ..Ci
chej nocy", Filch w „Operze za trzy grosze", Strach 
na Wróble w .,Czarodzieju z krainy Oz", Gaudenty 
w ,Monachomachii", Celnik, a później Cliff w mu
sicalu „Cabaret", Chwostow w „Oceanie Niespo
kojnym'', Ronnie w „Oknie na Parlament", Mikołaj 
Olejnikow w Jangu Oberiu. 1928", Proboszcz Perez 
w „Człowieku z La Manchy'', Fileas Fogg w „W 80 
dni dookoła świata po stu latach" czy Warionucha 
w „Balu u Wolanda". Talent komediowy aktora uwi
daczniał się najlepiej w „Dziełach wszystkich Szek
spira w nieco skróconej formie", w których kreował 
kilkanaście nieodparcie śmiesznych postaci, a także 
w farsie „O co biega?" (Clive Winton) i musicalu 

„Canterville Ghost" (Duch Sir Simona). 
Dziś Mirosław Książek jest Ulanickim w spektaklu 

„Dyzma - 1 usical", Gladem Handem w „West Side 
Story•, Simonem Stride'm w spektaklu ,,Jekyll & 
y e" oraz Panem Sowerberry w musicalu „Oliver!" 
~rdw sugestywnie interpretuje piosenki w przed
st ieni\J ,KRZYK według Jacka Kaczmarskiego". 
Ma w swoim dorobku ciekawe doświadczenie aktor
skie, z._wiązane z jedną z pierwszych w regionie scen 
p!}' t eh. Teatr Małych Form POKO, stworzony 
wspól re Bogusławą Zarębską, Renatą Spinek 
i Andrzeje Jakubczykiem pozostał w pamięci 
widzów dzięki zupełnie „nie-Rozrywkowym" spekta
klom: „Nienawidzę" czy „Abbellard i Heloiza". Wiele 
z atmosfery tamtych zdarzeń miało poruszające 
przedstawienie pt. „Ptasiek", w którym Mirosław 
Ksi · ek w sposób fascynujący zagrał rolę tytułową. 
Spektakl, oparty na powieści Williama Whartona, 
wyreżyserował na scenie Teatru Rozrywki wspólnie 
z Robertem Talarczykiem. 

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
im. L. Solskiego w Krakowie (Wydziały Zamiejscowe 
we Wrocławiu, Wydział Lalkarski). 
Zagrał Turystę - Poetę w głośnym przedstawieniu 
,Scat" W. Kościelniaka (Teatr Muzyczny Capitol 
we Wrocławiu) oraz Lucę w spektaklu „Cud - nie' 
L. Norena we wrocławskim teatrze niezależnym 
ZAKŁAD KRAWIECKI. 
Od września 2007 roku jest członkiem zespołu 
aktorskiego Teatru Rozrywki. Zadebiutował w spek
taklu ,KRZYK według Jacka Kaczmarskiego". Zagrał 
Waszyngtona Otisa w musicalu .,Canterville Ghost", 
Marka w „Spin - musical" oraz Policjanta w „Przy
godzie fryzjera damskiego". W „Czarodziejce z Har
lemu' kreował jedną z dwóch głównych ról, a jego 
partnerką była Violetta Smolińska. 
Dziś gra w musicalach: „Skrzypek na dachu" (Per
czyk), „Jekyll & Hyde" (Sir Archibald Proops) i „West 
Side Story", a w „Producentach" zwraca uwagę 
wyrazistością postaci Carmena Yoli. 
W wieczorze piosenek aktorskich i kabaretowych 
t"Us osobienie przyjemne" Artura Gotza zade

biutowa na chorzowskich deskach jako„. muzyk 
pe usist i wokalista. Śpiewa w koncertach sylwe

strow)'ch · ozrywkowych Teatru. 

certach sylwestrowych, w których tańczy sceny zbiorowe oraz partie solowe. W spektaklach 

takich jak: „Skrzypek na dachu", ,,Jesus Christ Superstar", „West Side Story", „Jekyll & Hyde'', 

„Oliver1" oraz „Producenci" ma również zadania aktorskie. 

Tancerz, mim, aktor. Niegdyś członek zespołu wrocławskiego Teatru Pantominy. Przez wiele 

laf,Zwiąlacy z Teatrem RozcywRi W:Chorzowre, w któ m wystęRTIWał w ażdym spekta1<lu 

zycznym. ziś spółprarnje z c orzo~l<ą sce ą, stępując w przedstawieniach ,.Jesus 

ChDst Sup rstar , .Dyzma - ml'lsical:" (I gna ) oraz „Oliver!" (Mim). 

„Jekyll & Hyde" oraz ,Oliver!"; ma również zadania aktorskie w spektaklach „Dyzma - musi

cal" i „West Side Story". Bierze udział w koncertach sylwestrowych i rozrywkowych. 

Aktor, reżyser, dyrektor i kierownik artystyczny teatru. Absolwent Katowickiego Studia Dra

matycznego. Zadebiutował w Częstochowie, rolą Tragarza w „Rycerzu Samochwale" T M. 

Plautusa (194 . W rokU1952 rozpocząT racę atrze ŚląSkjm im. S. Wyspiańskiego w Ka-

towicach tóra trwał do roku 1972.z i~ciolet ią przerwą. Zagrał tam ponad czterdzieści 

óL, reży ero ał siedem sztuk. tata h'J.971- 9'Z6 grałlW. Teatrze Nowym w Zabrzu. Od 

roku 1976, przez dwadzieścia jeden sezonów był dyrektorem Teatru Zagłębia w Sosnowcu, 

równocześnie grając w nim i reżyserując. Wystąpił w sześciu spektaklach Teatru Telewizji; ma 

również w dorobku role filmowe, m.in. w „Grzesznym żywocie Franciszka Buły", w „Sprawa 

się rypła" oraz „Komediantach z wczorajszej ulicy' Janusza Kidawy, a także w „Zdaniem obro

ny" Leszka Staronia i amerykańskiej produkcji Jriumph OfThe Spirit' w reżyserii Roberta 

M. Younga. Wśród nagród i odznaczeń Jana Klemensa znajdują się: Złoty Krzyż Zasługi oraz 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W roku 2007 aktor otrzymał mini-Kreatona, 

nagrodę przyznawaną przez Teatr Zagłębia w Sosnowcu. 

zadebiuto ał n des a h t atral ych - usicalu Jvita1 wystę o ał raz c órem dz1e-

aęcym działającym.prz eatrze Rozryw i Dwa latap_óźniej rozpaczą irzyletnią współpracę 

z katowickim ośrodkiem Telewizji Polskiej, jako prezenter w dziecięcym programie eduka

cyjno-artystycznym pt. „ Koszałek Opałek" . Od roku 2003 bierze udział w dubbingu; udzielił 

głosu m.in. Aleksowi w filmie fabularnym „Au Pair" i „Au Pair 2", dubbingował w serialach 

animowanych „Nascar Races", „Jerry i paczka" oraz „Szkoła shuriken". Zagrał w serialu 

telewizyjnym „święta wojna" (Hubercik). Od 2007 roku gra Baby Johna w chorzowskiej insce

nizacji „West Side Story". 

I 



Tancerz, mim, akrobata, szczudlarz. Ma w dorobku współpracę z teatrami: GuGalander w Katowi
cach, Biały Klown w rakowie, KOREZ w Katowicach (..Ballady kochanków i morderców" wg Nicka 
Cave'a, .Hamlet" A.Celińskiego) oraz Teatrem LOCUS w Katowicach („Sen Nabuchodonozora" 
R. Spinek). Aktor Teat u GRY I LUDZIE w Dąbrówce Małej od początku jego istnienia. Grał m.in. 
w „Mi ości Fedry' S. Karie orarw ,Niezidentyfikowanych szczątkach ludzkich i prawdziwej naturze 
miłosci" B. Frasera, a także -w spektaklu Jacelifting" M. Nogiecia. Od jesieni 2004 r. Krzysztof 
Włosiński jest c łonkiem zespołu baletowego Teatru Rozrywki. Tańczy w niemal wszystkich musi
calach Teatru oraz wióowiskach tanecznych. Poważne zadania aktorskie otrzymał w spektaklach 
„SPIN - musical", .,Terapia Jonasza", oraz - w będących obecnie na afiszu Teatru - musicalach: 
,Producentach" (członek Ekipy Rogera) i „Oliver!" (Policjant li) . Od dwóch lat bierze udział w no
watorskim przedsięwzięciu, jakim jest SZKOŁA TEATRU, firmowana przez Teatr Rozrywki. 
w maju 2010 r., wraz z innymi członkami zespołu baletowego Teatru, wystąpił na światowej 
Wystawie EXPO 2010 w Szanghaju, reprezentując tam Województwo Śląskie w programie z chore
ografią Piotra Jagielskiego pt. „Akcja: taniec". 

Aosolwent PWST w Krakowie (Wydziały Zamiejscowe we Wrocławiu, Wydział Aktorski). Z Teatrem 
ozrywki zwiąfclł się we wrześniu 2007 roku, debiutując wyraziście rolą Stręczyciela I Kapłana 

w m sicalu „J kyll &. Hyde". i:'.agrał Magnolio w „Przygodzie fryzjera damskiego" oraz Benny' ego 
w musicalu .Rent". 
Diiś gra Mendla w .,Skrzypku na dachu', Bernardo w „West Side Story", oraz Właściciela lokalu 
ws ektaklu „Dyzma - musica~'. W karne alnym przedstawieniu „Na końcu tęczy" partneruje Ma
rii Meyer jako przyszły mąż Judy Garland, Mickey Deans, zaś w musicalu „Produceci" kreuje po
stać Rogera de Billa. Bierze udział w koncertach sylwestrowych i rozrywkowych Teatru Rozrywki. 

Absolwent PWST w Krakowie. Jego dotychczasowy dorobek artystyczny wiąże się głównie ze 
scenami krakowskimi, ale nie tylko. W Teatrze im. S. Żerocnskiego w Kielcach zagrał m.in. w mu
sicalu „Ania z Zielonego Wzgórza" L. M. Montgomery (Martin Cohen) o az spektaklu „Smuteczek 
czyli herbatka w Kabarecie Starszyc Panów" (Zmy~ław1 Trzeciewicz). a scenie krakowskiego 
Teatru im. J. Słowackiego pojawił się w przedstawieniach: „Kordian" J. Słowackiego (Podchorąży), 
„Opera za trzy grosze" B. Brechta i K. Weilla (Żebrak), .,Litość Boga" J. Cau (Strażnik więzienny), 
„Idiota" F. Dostojewskiego (Członek bandy Rogożyna), „Kaligula" A. Camusa (Strażnik, Sługa). 
Marek Chudziński występował również w programach telewizyjnych o charakterze rozrywkowym. 
Zagrał podporucznika Zygmunta Bogumiła w fabularyzowanym filmie dokumentalnym Tomasza 
Sianeckiego pt. ,Wielkie ucieczki - Bunt na żurawiu". 
Od września 2007 roku jest aktorem Teatru Rozrywki. Zadebiutował tu rolą Rocky' ego w czterech 
ostatnich przedstawieniach kultowego musicalu Jhe Rocky Horror Show". Zagrał Daniela Jack
sona w .SPIN - musical" i Jacquesa Wszędobylskiego w spektaklu „W 80 dni dookoła świata po 
stu latach". Dziś gra Piotra w rock-operze ,.Jesus Christ Superstar", Aptekarza Bisseta w „Jekyll 
&. Hyde", Fiedkę w „Skrzypku na dachu", Krzepickiego w „Dyzma - musical" oraz Członka Ekipy 
Rogera w .Producentach". Występuje w musicalu „West Si de Story"; bierze również udział jako 
solista w koncertach rozrywkowych i sylwestrowych Teatru Rozrywki. 

Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. J. Kiepury w Sosnowcu oraz Prywatnej Arty
stycznej Szkoły Baletowej TERPSYCHORA w Katowicach. W zespole baletowym Teatru Rozrywki 
od roku 2001- jako solista bierze udział we wszystkich partiach baletowych musicali, spektakli 
muzycznych oraz koncertach sylwestrowych. 
Tańczył w widowisku tańca współczesnego Katarzyny Aleksander-Kmieć pt. „Na krawędzi", 
powstałym na zamówienie VII Międzynarodowego Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych 
ZDARZENIA w Tczew'e. 
Współpracował również z Operą Śląską w Bytomiu. 
W maju 2010 r., wraz z innymi członkami zespołu baletowego Teatru, wystąpił na Światowej 
Wystawie EXPO 2010 w Szanghaju, reprezentując tam Województwo Śląskie w programie z chore
ografią Piotra Jagielskiego pt. „Akcja: taniec". 
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