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SENSACJE Z ZVCIA WZIĘTE 

Wyrodna matka chciała sprzedać na bazarze własne dziecko 

Jak dowiedziały się „Ili Furie", niejaka Danuta Mutter, prawdopodobnie psychopatka, w biały 
dzień usiłowała sprzedać swoją córkę Dzidzię. Świadkowie twierdzą, że zachwalała ją między 
innymi słowami „dobra na grila". „Tak ohydnej znieczulicy to żem jeszcze nie widział", powiedział 
naszej gazecie wstrząśnięty ochroniarz bazaru w Z„ Hieronim Puczkowski, który ujął zbrodniarkę 
i oddał w ręce wymiaru sprawiedliwości. Prawdopodobnie Dzidzią zajmą się odpowiednie orga
nizacje, wiemy, że zgłosiła się już między innymi Katolicka Organizacja do Spraw Epatowania 
Nieszczęściem. Ludzi dobrego serca, którzy w odruchu słusznego oburzenia zechcieliby pomóc 
sponiewieranej istocie, prosimy o wpłatę na konto w Banku Arcypolskim, nr 1000-1918-1831-
1863-1939-1945-89. 

Uważasz, że za psychopatyczne ekscesy Danuty Mutter odpowiada: 
a) ona sama 
b) jej rodzina 
c) rząd 
d) Żydzi I masoni 
e) komuniści 
f) homoseksuallścl 
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ODROBINA HISTORII NA CO DZIEN 
Wymiar sprawiedliwości w 

podziemiu należał po części 
do tajnego systemu prawne
go Państwa Podziemnego 

(Cywilne Sądy Specjalne, działające w 
strukturze Delegatury Rządu), a po części 
do wojskowych Sądów Specjalnych AK. 
Zwoływano tajne posiedzenia sądów. Prze
wodniczyli im wykwalifikowani sędziowie i 
urzędnicy administracji sądowej. Zbierano 
zeznania świadków. Wydawano i ogłaszano 
wyroki. Wykonywały je oddziały egzekucyj
ne AK i Delegatury. Donosiciele, szmalcow
nicy i kolaboranci, podobnie jak pospolici 

przestępcy, żyli w strachu. Igo Sym, war
szawski aktor, który przyjął z rąk Niemców 
posadę dyrektora Teatru Miejskiego w War
szawie, zginął nagłą śmiercią. Podobny los 
spotkał setki innych, w tym ludzi skazanych 
za maltretowanie Żydów. W sumie Cywilny 
Sąd Specjalny w Warszawie wydał około 
sześćdziesięciu wyroków śmierci . 

Takich zdarzeń przybywało w miarę wzro
stu liczby zbrojnych przedsięwzięć podzie
mia. Niektórych kolaborantów likwidowano, 
innych poddawano chłoście lub golono im 
głowy. 

Norman Davies, Powstanie '44, 
przeł. E. Tabakowska, Kraków 2006 

lieslusznie zapomniani 
· żywoty równoległe 

Bestialski morderca sam wy
mierzył sobie sprawiedliwosć 

Stefan Dąmbski (1925-1993) przy
szedł na świat w rodzinie wyzyskiwa
czy ludu pracującego - ziemian, na 
Kresach li RP, a więc na arenie ucisku 
narodu ukraińskiego i białoruskiego 

przez polskie klasy posiadające . Jako 
niedojrzały wyrostek wstąpił w szere
gi AK, propagującej polski szowinizm i 
przyzwalającej na rozliczne nadużycia 
w imię „narodowego dobra". Działając 
na Rzeszowszczyżnie, Dąmbski jako 
ochotnik brał udział w likwidowaniu 
Niemców i tzw. konfidentów, jakże czę
sto niewinnych ludzi, którzy zagubili 
się w trudnej okupacyjnej rzeczywisto
ści. Rozsmakowawszy się w roli pana 
życia i śmierci , nie wahał się podnosić 
rękę na kolegów i kobiety, zabijał Po
laków i Ukraińców, później niosących 
nam wolność żołnierzy radzieckich, 
funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i 
działaczy Polskiej Partii Robotniczej. 
Za cały ten sadyzm samozwańczy ~ 

„rząd" z Londynu uhonorował go Krzy- ~ 
żem Walecznych. W lipcu 1945 roku przerzucony do zachod- ~ 
nich Niemiec, beztrosko wyemigrował do USA, podczas gdy ~ 
w kraju za jego postępki zapłacił śmiercią brat Stanisław, raz- ~ 
chorowawszy się w więzieniu na gruźlicę. W Ameryce Dąmb- ~ 

ski rozpoczął nowe życie, zamieszkawszy najpierw w Chica- ~ 
go, potem w Miami. Ale i amerykańskie luksusy nie uleczą ~ 
wyrzutów sumienia. W 1993 roku chory na raka egzekutor ~ 
dokonał ostatniej egzekucji, strzelając sobie w głowę. ~ 

w ubiegłym roku Ośrodek Karta wydał wojenne wspomnie- ~ 
nia Dąmbskiego pt. Egzekutor. Zbrodniarz daje w nich wyraz ~ 
swei· nikczemności, stwierdzając m.in.: „Strzelałem do ludzi ~ 

~ jak do tarczy na ćwiczeniach. Lubiłem patrzeć na przera~one ~ 
twarze przed likwidacją, lubiłem patrzeć na krew tryskającą ~ 
z rozwalonej głowy". Demaskuje też ponure praktyki sana- ~ 
cyjnych szowinistów li RP: „Przez lata po zakończeniu wojny ~ 
próbowałem analizować siebie samego i w końcu uznałem, ~ 
że doszedłem do tego zwierzęcego stadium głównie przez ~ 
moje wychowanie w młodych latach - w atmosferze do prze- ~ 
sady patriotycznej. [„.] Gdy się dziecku wpaja od kolebki, jak ~ 
ważna jest Ojczyzna i że trzeba za nią walczyć z nieprzyja- ~ 

cielem aż do śmierci lub zwycięstwa, to to dziecko, gdy doro- ~ 

śnie, będzie walczyć na rozkaz i strzelać do każdego, kto ma ~ 
inne poglądy lub jest innej narodowości." ~ 



Kącik patrioty dużego i małego 

Juliusz Słowacki 
Polska! Polska! of królowa (fragment) 

Polska! Polska! o! królowa, 
Polska! Polska Bogdanowa, 
Za nią lecą wszystkie dusze 
I żupany i kontusze. 
Polska! Polska! o wesoła, 
Gdy w objęciach archanioła 
W gwiazdę błyska, w kwiat rozkwita, 
O! zbawiona - choć zabita. 
Choć zabita męczennica, 
Sławianszczyzny to siostrzyca, 
A wolności to stolica, 
A dla wiary ołtarz złoty. 

Wieje ku niej hymn tęsknoty, 
Weseli się ród wybrany; 
Apostoły, świata pany, 
Uwielbieni w całym mirze, 
Niosą kwiaty, niosą krzyże, 
Polszczy! Polszczy na zbawienie ... 

Głupie mędrców pokolenie 
O! coś szemrze, coś doradza .... 
Na ołtarzu ciernie sadza 
I zamyka pańskie progi -
Płacze, płacze! lud ubogi, 
Płacze! płacze! powątpiewa -
Owoc gorzki! z tego drzewa! 
Owoc gorzki pełny pleśni, 
Lud omdlewa - czeka pieśni! [ . . . ] 

(1832-42) 

Władysław Rabski 
W albumie pacyfistki 

Przestań narzekać, płaczko żałosna, 

Że ludzkość cała w krwi tonie, 
Niech świat przepadnie, byle mi wiosna 
Na polskim wstała zagonie 

Niech w krwi żeglarze zanurzą wiosła, 
Niech ziemia stanie się krwawą, 
Byle mi na niej Polska wyrosła 
Z Krakowem, Gnieznem, Warszawą. 

(1915) 

Stanisław Stwora 
Krzak gorejący 

Polsko, Ojczyzno nasza! 
My z tobą i Ty jesteś z nami 
Słysz! Oto dzieci twoje, 
Czynimy tobie ślub! 
Na Kazimierzów przysięgamy miecz, 
Na prochy naszych ojców, 
Na chciwe wrażej krwi bagnetów naszych ostrza, 
Że póki starczy tchu, 
Z bagnetem pójdziem w ręku 
O świętość twoich Praw, o Honor twój i Cześć, 
Serdeczną stwierdzić Krwią 
Że żywiesz i żeś jest! 

(1915) 
~ce 
acz 
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Kącik patrioty dużego i małego 

Józef Relidzyński 
Pożegnanie (fragmenty) 

Matce mojej. 

Na krwawy, matko, idę bój -
Żołnierska trąbka woła .. . 
Żołnierski, szary na mnie strój, 
Lecz w ręku miecz anioła . .. 
Na polach legnął śnieg błękitnie 
Lecz w duszy sad wiosenny kwitnie ... 

Błogosław, matko! Czas już, czas! 
Zaiste, dosyć sromu 
Którym dzień każdy dusze pasł 
Jad sącząc po kryjomu! 
Dosyć niewoli, skarg, podłości 
I naszej nędzy polskiej dość-ci! 

[ ... ] 

Dałaś mi, matko, serce zbyt 
I dumne, i gorące! 
Szedł po ugorze polskim Wstyd
Dziś laur na polskiej łące 
Kwitnie ... Zdeptałem Wstyd jak żmiję, 
Gałązką lauru skroń okryję. [ ... ] 

(1915) 

Jarosław Marek Rymkiewicz 
Do Jarosława Kaczyńskiego (fragmenty) 

Ojczyzna jest w potrzebie - to znaczy: łajdacy 
Znów wzięli się do swojej odwiecznej tu pracy 
Polska - mówią - i owszem to nawet rzecz miła 
Ale wprzód niech przeprosi tych których skrzywdziła 
Polska - mówią - wspaniale lecz trzeba po trochu 
Ją ucywilizować - niech klęczy na grochu 
Niech zmądrzeje niech zmieni swoje obyczaje 
Bo z tymi moherami to się żyć nie daje 
I znowu są dwie Polski - są jej dwa oblicza 
[ ... ] 
Dwie Polski - ta o której wiedzieli prorocy 
I ta którą w objęcia bierze car północy 
Dwie Polski - jedna chce się podobać na świecie 
I ta druga - ta którą wiozą na lawecie 
Ta w naszą krew jak w sztandar królewski ubrana 
Naszych najświętszych przodków tajemnicza rana 
[ ... ] 
To co nas podzieliło - to się już nie sklei 
Nie można oddać Polski w ręce jej złodziei 
Którzy chcą ją nam ukraść i odsprzedać światu[ ... ] 

(2010) 



KĄ.CiK ITiiL©SniK©W 
D0BREJ KSiĄżKi 

Stefan Dąmbskl, Egzekutor, Warszawa 
2010, Ośrodek Karta, ss.120. 

Wstąpiwszy w szeregi AK spodziewałem 
się więcej akcji i emocji, marzyłem o sławie. 
A tu przez pierwsze trzy miesiące nic się nie 
dzieje. Co dwa dni wyruszałem z meldunka
mi, które wybierałem spod jednego kamienia 
po to, aby je zanieść i włożyć pod kamień, 
który znajdował się 15 kilometrów dalej. [„ .] 
Mieszkałem wtedy na wsi z bratem i ciotką, 
zacząłem marzyć o tym, aby wyjść z domu 
i przenieść się do dywersji. Wiedziałem, że 
czekają mnie ciężkie warunki w lasach, ale 
czułem też, że będę tam miał życie urozma
icone i pełne mocnych wrażeń, których tak 
zawsze szukałem. [„.] Przyszedł mi z po
mocą czysty przypadek. 
Miałem w tym czasie kolegę Jurka. Chło

pak do tańca i do różańca. Ciekawe, że choć 
sam do AK nie należał, jakoś zawsze akow
ców sobie za kumpli dobierał. Aż tu bomba 
wybuchła! Któregoś popołudnia przychodzi 
do mnie .Stach" i mówi, żebym uważał, co 
mówię do Jurka, bo się okazało, że co ty
dzień regularnie widuje się z Gestapo. ProsH 
mnie, żebym tymczasowo widywał się z Jur
kiem jak poprzednio, aż do przyjścia chłop
ców z dywersji, którzy wykonają likwidację. 
Zobaczyłem natychmiast swoją wielką 

szansę. Powiedziałem .Stachowi", że mam 
schowany u siebie pod łóżkiem polski kbk i 
poprosHem, żeby mi pozwolH wykończyć Jur
ka. Mówiłem, że zaproponuję mu polowanie 
na samy, na które rzeczywiście po kryjomu 
polowałem, i sprawa załatwiona. Z począt
ku .Stach" ani słyszeć o tym nie chciał, tłu
maczył, że nie mam doświadczenia, że jak 
Jurek coś wyczuje, to może być duża wsy
pa, że to .chłopak kuty na cztery nogi". Po 
godzinnej perswazji zgodzH się na wszystko, 
choć niechętnie. Po wyjściu .Stacha" ode
tchnąłem głęboko. [„ .] Nie przyszło mi jakoś 
do głowy, że za parę godzin mam zastrze
lić człowieka, że muszę pozbawić życia nie 
dość, że istotę ludzką, to w dodatku swojego 
kolegę, z którym niejedną flaszkę samogonu 
się wypHo. Uważałem to widocznie za rzecz 
zupełnie normalną, za rzecz, która musi być 
zrobiona, za spełnienie zwykłego patriotycz
nego obowiązku. To, że zgłosiłem swoje 
usługi ochotniczo, nie było ważne. 

Na drugi dzień po mojej rozmowie ze .Sta
chem" przyszedł Jurek. Ciotka poszła na 
plebanię. Byliśmy sami w mieszkaniu. Jurek, 
wesoły jak zawsze, opowiadał mi nowiny z 
ostatnich dwóch dni. Wyciągnąłem z szafy 
buteleczkę, nalałem do szklanek i uderzyli
śmy w gaz. 

Gdy porządnie już poweselał, zacząłem 
się delikatnie przyznawać, niby to po pija
nemu, jak bardzo się kocham w myślistwie , 
że mam nawet w domu ukryty karabinek i 
jeżeli ma ochotę, to z przyjemnością jeszcze 
dziś wieczorem go wezmę na rogacze. [„.] 
Zgodził się od razu. Obejrzał mój karabi-

nek z podziwem, pochwalił, że jest tak dobrze 
utrzymany, jakby dopiero co wyszedł z fabryki. 
Wypiliśmy na drogę strzemiennego, karabinek 
wziąłem pod pelerynę i za niecałe pół godziny 
wkroczyliśmy na pierwszą leśną ścieżkę. 
Szedłem pierwszy, z bronią gotową do strza

łu. Przypomniały mi się teraz ostatnie słowa 
• Stacha": .A nie zapomnij przeczytać mu wyro
ku, niech wie, za co ginie!". Zacząłem też sobie 
przypominać słowa tego wyroku: .z ramienia 
Rządu Rzeczpospolitej Polskiej i z ramienia Do
wództwa AK ... •. Bzdura - pomyśl alem - akurat 
mu teraz wyrok do szczęścia potrzebny! 

Minęliśmy drugą z kolei leśną polanę. Zna
lem tu każdy kąt, każde drzewo. Obróciłem 
się szybko. Jurek szedł dziarskim krokiem, 
uśmiechnięty. Z tak bliskiej odległości nie mu
siałem celować. Strzeliłem błyskawicznie spod 
pachy. Jurek zrobH jeszcze jeden krok do przo
du, uśmiech zamarł mu na ustach i bez słowa 
runął jak kłoda na ziemię. 

[„.] 

Około 30 kilometrów na południe od Rzeszo
wa leżała mała wioska, która nazywała się Har
ta. Ludność miejscowa składała się przeważnie 
z drobnych rolników, których głównym zmar
twieniem było wykarmienie rodzin. Polityką się 
nie zajmowali, chodzili co niedziela do kościoła 
i czekali lepszego jutra. W tej właśnie wiosce 
urodziła się i wychowała piękna dziewczyna, 
Jadzia Pierożanka. Skończyła siedmioklasową 
szkołę podstawową, więc jak na warunki wiej
skie miała tak zwaną przyszłość przed sobą. 

Miała jasnoblond włosy, niebieskie oczy i fi
gurę nie z tej ziemi. Po śmierci ojca, który zgi
nął w wypadku w tartaku, mieszkała z matką i 
ze swoją młodszą siostrą. Było rzeczą zupełnie 
zrozumiałą, że o względy pięknej Jadzi starali 
się chłopcy nie tylko z Harty, ale też ze wszyst
kich okolicznych wiosek. 

Jadzia lubiła się bawić, toteż uczęszczała na 
wszystkie miejscowe zabawy i wesela, które 
nie zawsze kończyły się szczęśliwie. Zdarzało 
się nieraz, że któryś ze słabszych konkurentów 
Jadzi wracał do domu z rozbitą głową, w którą 
mu mocniejszy rywal orczykiem przygrzmocił. 
Jadzia jednak lubHa typowych mężczyzn. Jed
nym z nich był Bronek Pieniowski. [.„] Zaczął 
się wielki romans pomiędzy Bronkiem i piękną 
Jadzią. [.„] Bronek uważał jednak, że nie samą 
miłością człowiek żyje. [„.] Ze małżeństwo moż
na przełożyć na później, natomiast Ojczyzna 
potrzebuje go natychmiast, bo przecież wojny 
przełożyć nie można. Nie pomogły Jadzi proś
by, łzy i kuszące uśmiechy. [„.] Bronek powziął 
decyzję. Kochał swoją dziewczynę i wyspowia
dał się jej ze wszystkiego. Powiedział, że idzie 
w szeregi dywersyjne walczyć za Ojczyznę. 

Bronek Pieniowski został przydzielony do 
naszego oddziału jesienią 1943. Polubiłem go 
bardzo za jego szczerość, otwartość, uczyłem 
go w wolnych chwilach wielu trików partyzanc
kich.[ ... ] O Jadzi opowiedział mi wszystko. Gra
tulowałem mu tej mHości. 

Tymczasem po odejściu Bronka Jadzię ogar-

nęła rozpacz. Nie widziała już celu w swoim 
życiu. [„.] Zaczęła szukać zemsty na narze
czonym. [„.] Poszła na miejscowe Gestapo i 
wyśpiewała wszystko. że jej Bronek poszedł 
do partyzantki, że posiadał broń„. Gestapo 
wysłało z miejsca ekspedycję kamą, która 
zlikwidowała całą rodzinę Bronka. Od kul 
padła jego matka, ojciec, dwóch braci i sio
stra, nawet wujek, który nocował w czasie 
najazdu u rodziców Bronka. 

Dwa tygodnie po tragedii los Jadzi zosta
je przypieczętowany. Wychodzę z kwatery 
przed wschodem słońca, mam automat pod 
plaszczem. Wstępuję po drodze po .Ma
jeranka". Idziemy do Harty. Cały dzień w 
marszu, jesteśmy na miejscu około szóstej 
wieczorem. Pamiętam dziś, jak po drodze 
myślałem o Bronku. Chłopak nawet nie wie
dział, że to ja poszedłem na tę robotę. 

Na miejscu odszukujemy chłopca z tutej
szej konspiracji. Jest już cie~no. Podpro
wadza nas pod dom Jadzi i odchodzi. Je
steśmy pod oknami. Widzę trzy sylwetki„. 
Jest w domu - myślę. Pukamy i, nie cze
kając na odpowiedź, wchodzimy do środka 
izby, przez otwarte drzwi. Jadzię poznaję od 
razu. Tyle o niej słyszałem od Bronka. Co 
za śliczna dziewczyna! Te długie włosy i te 
duże niebieskie oczy ... Zobaczyła nas i za
uważyłem, że zrobiła się biała jak papier. 

- Jadzia Pierożanka? - pytam, patrząc jej 
prosto w oczy. 

- Tak, to ja [„ .]. 
Słyszę, jak drży jej głos; próbuje zacho

wać zimną krew do końca. Jej młodsza sio
stra stoi jak skamieniała, matka leci zemdlo
na na ziemię. Czytam wyrok. 

- Została pani skazana na karę śmierci za 
zdradę Państwa Polskiego, wyrok zostanie 
wykonany natychmiast. Daję pani dziesięć 
minut na modlitwę i pożegnanie się z rodzi
ną. 

Mój spokojny głos robi jednak swoje, łzy 
duże jak groch pokazują się w oczach Jadzi. 
Siostra rzuca się jej ze spazmatycznym pła
czem na szyję, widzę, jak podnoszą teraz 
zemdloną matkę i układają ją na łóżku. Pa
trzę , jak Jadzia robi znak krzyża na piersi, i 
słyszę, jak szepcze modlitwę. Tak mija parę 
minut. 

W końcu biorę Jadzię za rękę i kieruję się 
w stronę drzwi. Mijam .Majeranka", który stoi 
w drzwiach jak skamieniały. Widzę, że ma 
wilgotne oczy. Jeszcze parę kroków i stodo
ła. Ustawiam pod nią na wpół przytomną ze 
strachu Jadzię, twarzą do siebie, robię je
den krok do tyłu i podnoszę automat. Celuję 
prosto w głowę. Jest księżycowa noc, widzę 
to piękne ciało przed sobą i w ostatniej chwi
li odczuwam pewnego rodzaju żal. 

Zniżyłem lufę i równocześnie pociągną
łem za spust. Byle nie w głowę - pomyśla
łem - jak ona będzie wyglądać w trumnie. 
Długa seria„. i koniec wszystkiego! Jadzia 
Pierożanka przestała istnieć... I dlaczego? 
Było to pytanie, które dręczyło mnie później 
tygodniami. 

Sylwia Chutnik (ur. 1979) 

Jest z wykształcenia kulturo
znawczynią, absolwentką Gender 
Studies na Uniwersytecie War
szawskim. Współpracuje z organi
zacjami pozarządowymi i ruchami 
społecznymi , m.in. szefuje Fun
dacji MaMa, która działa na rzecz 
poprawy sytuacji matek w Polsce. 
Jest także aktywna jako przewod
niczka miejska po Warszawie i 
dziennikarka. W 2008 roku zade
biutowała literacko Kieszonkowym 
atlasem kobiet. Powieść uhonoro

wano Paszportem Polityki i przełożono na niemiecki, rosyj
ski, litewski i czeski. W 201 O roku wydała drugą powieść pt. 
Dzidzia, określoną jako „rozpaczliwy apel o Polskę, która 
wreszcie otrząsnęłaby się z trupów, win i kar („Polityka"). 

Magda Fertacz (ur. 1975) 

Jest dramatopisarką i projek
tantką wnętrz. Ma za sobą stu
dia dziennikarskie w Wyższej 

Szkole Komunikowania i Mediów 
Społecznych w Warszawie i na 
Uniwersytecie Warszawskim. 
Początkowo pisała krótkie pro
zy, wiersze i teksty piosenek. 
Pierwsze próby dramaturgiczne 
podjęła na warsztatach pisar
skich Tadeusza Słobodzianka w 
warszawskim Collegium Civitas, 

a następnie w Laboratorium Dramatu, pisząc sztuki: Kurz 
i Absynt. W 2008 roku została pierwszą laureatką Gdyń
skiej Nagrody Dramaturgicznej za dramat Trash Story, wy
stawiony prapremierowe w warszawskim Teatrze Ateneum 
(reż. E. Pietrowiak). 

Małgorzata Sikorska-Miszczuk (ur. 1964) 

Jest autorką dramatów, 
opowiadań, słuchowisk, sce
narzystką seriali telewizyjnych. 
Ukończyła studia na Wydziale 
Dziennikarstwa i Nauk Poli
tycznych, Gender Studies na 
Uniwersytecie Warszawskim 
oraz Studium Scenariuszo
we PWSFTiT w Łodzi. W te
atrze zadebiutowała w 2004 
roku Psychoterapią dla psów 
i kobiet w ramach projektu TR 
Warszawa. Jej Śmierć Czło
wieka-Wiewiórki otrzymała 

m.in . nagrodę w XIII Konkursie na Wystawienie Polskiej 
Sztuki Współczesnej (2007). W tym samym roku w ramach 
I Festiwalu „Miasto" w Legnicy odbyła się prapremiera Kata
rzyny Medycejskiej (pt. Bóg - Honor- Ojczyzna) w reżyserii 
Marcina Libera. Dramat Walizka zdobył Nagrodę Główną i 
Nagrodę Publiczności pierwszej edycji poznańskiego kon
kursu „Metafory Rzeczywistości" (2008). Sztuki Sikorskiej
Miszczuk przekładano na niemiecki, angielski, francuski i 
rumuński. 

Marcin Liber (ur. 1970). 

Reżyser, scenograf, scenarzysta. Współ
pracował (początkowo jako aktor) z Teatrem 
Biuro Podróży, Teatrem Ósmego Dnia, Te
atrem Porywacze Ciał. Był jednym z założycieli 
Teatru Usta Usta, a następnie teatru ustausta 
/2xu, w ramach którego współpracował m.in. 
z Polskim Teatrem Tańca (Dancing Hz i in.), a 
także ze środowiskiem muzycznym - np. ze 
Zbigniewem Łowżyłem i Krzysztofem Viki No
wikowem - oraz videomakerami (tryptyk Sex, 
Drugs & Rock'n'Roll, 2006). W sierpniu 2006 
roku zrealizował dla Muzeum Powstania War-
szawskiego multimedialny spektakl Gwiazdy 

spadają w sierpniu - montaż na głos i pamięć (transmisja w lVP 2) . 
W grudniu tego samego roku wystawił Śmierć człowieka-wiewiórki 
Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk, a w 2007 roku na I legnickim Festi
walu .Miasto" - Katarzynę Medycejską tej autorki (pt. Bóg - Honor 
- Ojczyzna). Jego spektakl Id (Teatr Współczesny w Szczecinie i kra
kowska Łaźnia Nowa, 2008) uhonorowano nagrodą na Xll Ogólno
polskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej .Interpretacje" w Katowicach. 
W 2009 roku wystawił Wilka Hermanna Hessego w Teatrze Drama
tycznym w Warszawie oraz Zawiadamiamy was, że żyjemy. Dubbing 
'44 na kolejne zaproszenie Muzeum Powstania Warszawskiego. W 
2010 przygotował prapremierę Utworu o matce i ojczyinie Bożeny 
Keff w szczecińskim Teatrze Współczesnym. Tę ostatnią realizację 
nagrodzono na IX Bydgoskim Festiwalu Prapremier. 

Grupa Mixer 

Grupę tworzą Dorota Gaj-Woźniak, Ro
bert Woźniak i Monika Ulańska, absolwenci 
wydziałów malarstwa, scenografii, projekto
wania ubioru w Wyższej Szkole Sztuki Sto
sowanej w Poznaniu. Projektują i tworzą ko
stiumy teatralne, scenografie oraz unikatowe 
kolekcje ubiorów użytkowych, inspirując się 

zarówno życiem codziennym i nowoczesną estetyką, jak i sztuką daw
nych epok, często je z sobą mieszając. W charakterze kostiumogra
fów zrealizowali kilkanaście spektakli, w tym większość z Marcinem 
Liberem, ale też z takimi reżyserami jak Piotr Ratajczak (Szewcy Wit
kacego w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, Trzy siostry Czechowa w 
Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze) i Adam Ziajski. 

Moja Adrenalina 

Polska grupa w składzie: Adam 
Adamczyk (głos), Karol Ludew (bęb
ny), Piotr Leniewicz (bas), Rafał Mo
dliński (gitara). Wykonują muzykę, 
która łączy w sobie elementy ekstre
malnego, awangardowego metalu, 
punka, noise rocka, jazzu i poliryt
mii. Zespół powstał w roku 1999 w 
Warszawie. Dopiero pięć lat później 
zadebiutował płytą nietoleruje-bije, 
która wzbudziła entuzjazm publicz
ności (nakład wyprzedano w ciągu 
miesiąca) i uznanie krytyków. Moja 
Adrenalina ma na koncie koncerty 

m.in. z takimi grupami, jak O.N.A, Neuma oraz Therapy. W 2010 roku 
kompozycje nietoleruje-bije oraz y dopatrzenia wykorzystał w filmie 
Essential Ki/ling Jerzy Skolimowski. 
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~~(~!riae ~ ~! ~~!1~~~!>.;,~~j 
skie boginie zemsty, odpowiednik greckich Erynii ("gniewnych"), 
zwanych też Eumenidami (.,życzliwymi") - nazwą, która miała 
złagodzić ich gniew i zmniejszyć przez to ludzki strach przed 
nimi. Pierwotnie nie znano liczby Furii-Erynii-Eumenid, później 
utarło się, że są trzy (podobnie jak trzy były Mojry, które przędły 
nić życia), poznano także ich imiona: Alekto, czyli Nieustająca, 
Tyzyfone, czyli Mścicielka Zabójstwa, oraz Megajra, czyli (być 
może) Zazdrosna. Zadaniem tych pradawnych bogiń jest odwet 
na tych, którzy dopuszczają się zbrodni, głównie morderstw, i to 
szczególnie wewnątrz rodu. O pomoc Furii-Erynii może zwrócić 
się każdy, nawet najmarniejszy żebrak; wówczas boginie ściga
ją zbrodniarza nieubłaganie, jak to czyniły z matkobójcą Oreste
sem. Dlatego Heraklit z Efezu (VIN w. p.n.e.) nazwał te bóstwa 
.służebnicami sprawiedliwości"_ 


