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Teatra Scena STU 

Podziękowania 
Każdemu, kogo spotkałam na "do w n-us-owej" drodze, kto dołożył do projektu swój 

niepowtarzalny klocek, tworzył z nami dom Marty i Wojciecha, pragnę podziękować 
za piękną, w moich oczach, budowlę. 

Bogdanowi T. Graczykowi, za literackie powołanie „d o w n_u s-owego" świata, 
Darkowi Starczewskiemu za dyrygenturę, 
"artystom" - aktorom przez duże "A" za kunszt i wejście w tę rzeczywistość, 
chórowi - za „wyśpiewanie" narracji, 
Annie Sekule za pomysł na budulec i kolorystykę wnętrz, 
Przemkowi Sokołowi za nuty w te wnętrza wprowadzone. 

Wszystkim sponsorom za zaufanie, że warto wesprzeć „budowę tego domu". Dzięki ich 
wsparciu udało się go nam wykończyć, partnerom, którzy działali na różnych polach 
"do w n_u s'owych" potrzeb, „sztuce na wynos" za wszystkie „d o w n_u s-owe" klocki, 
Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu i Pani dyrektor Izabeli Helbin, za pomoc w medial
nym nagłośnieniu historii Marty i Wojciecha, Benettonowi Polska za odzianie postaci 
w wiosenne pastele, Prezydentowi, prof. Jackowi Majchrowskiemu i Bogdanowi 
Dąsalowi za pomoc i udostępnienie pomieszczeń Urzędu Miasta do „zabaw 
z klockami", pracownikom Graala za serce, wiarę w ten projekt oraz trzy miesiące 
zainwestowane w tę przygodę. 

Mojej rodzinie, szczególnie mężowi Marcinowi za to, że zgodził się nie widzieć mnie 
w domu więcej niż zwykle, a małej Zuzi za "wielkie zastępstwo". TACIE ... za wszystko ... 
z żalem, że nie zaczekał na premierę i postanowił oglądać spektakl z "innej 
perspektywy." Jednemu z moich do w n_u s-ów - synowi Michałowi za to, że pozwala 
mi każdego dnia mierzyć się z rzeczywistością, ponosić duże i małe klęski i zwycięstwa. 

Wszystkim nie wymienionym osobom i instytucjom za pomoc, serce, wsparcie 
i zaufanie w to, że powstanie „d o w n_u s" miało sens. 

Magdalena Chaszczyńs 

"sztuka na wynos" dziękuje: 
Mateuszowi Kobiałce, Mateuszowi Hajto, Markowi Oleniaczowi, zespo 
Teatru Scena STU, wybranym mieszkańcom Rudna małopolskiego, 
Magdzie Ładosz, Marcie D., Dawidowi K. i Ance R., eŁPe oraz 
Magdzie Chaszczyńskiej za cierpliwe (z) noszenie naszych 
"d o w n_u s-owych" klocków. 
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Chq~zczyn~kq 
Ten spektakl to moje, w momencie w którym 

trzymacie Państwo w rękach tę książeczkę, zreali
zowane marzenie. Marzenie, które zadziwiało mnie 
po drodze swoim charakterem, pędem 
i rozmachem. Marzenie, które niczym śnieżna kula 
pchnięta przez jedno przypadkowe spotkanie, 
zaczęło pędzić, zgarniając po drodze kolejnych lu
dzi. Niewiele ponad rok wystarczyło, by to marzenie 
nabrało kształtu - otrzymało głos, dyrygenta 
i w sumie dziesięcioro ust, przez które będzie się 
teraz dla Państwa wypowiadać. 
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N t k . . d . ł . b d . ;' ~n. __ . ł . ~ począ u nie wie z1a am_, ze ę z11
1
onCNrn1a o na 

1m1ę 11d O W D _U S". Niech dla k~dego 
z Państwa to słowo znaczy coś innego. Dla mnie 
"downus" jest synonimem sytuacji, która spada 
na nas jak "grom z jasnego nieba" 
i ... poraża, a w następstwie "zabija" lub umacnia. 
W każdej nieoczekiwanej "niespodziance" losu 
zawiera się ostateczna prawda o nas: naszym 
sumieniu, wrażliwości, odporności i człowieczeństwie. 

W chwili gdy trzeba zakopać stare marzenia, warto 
zastanowić się nad nowym pakietem. 

Kto wie, może nowe marzenia oderwą nas od ziemi 
albo uniosą jeszcze wyżej? 
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scenanvsta, socjolog, muzy\c, szermierz 

w "do w n_u s- ie" g\os. c7'/li a U "\;OT 
"Codziennie się spotylcamY, ale to niecodzienne spot1cania majQ 
moc zmieniania biegu zdarzeń. sztu\cQ jest. bY tę niecodzienność 
dostrzec i mieć odwagę z niQ się zmierzyć. "do w n_u s" od same
go początku byl spotkaniem niecodziennym. I niezWYKlymi ludźmi. 
ich opowieściami. z samym sobq.1a niecodzienna podróż trwale 

zmieniło rno}Q codzienność ... " 
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"No i niamy idealny plan ... Chwyciliśmy się wyobrożenia 
' ' - ,; 

idyllicznej pąyszłości... Yłożyłiś_my bajkowy zameczek·+ nagte-jede 
niespodziewany klocek się wyłamuje i grzęźnie w gdrdle. 

Wtedy możemy albo 'się poddać rzadłOwić: ·al6.Q:łPlÓ~WOC go 
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Kolory i kształty mogę wybierać sama .. -:- ==~ 

a resztę? l 

Pr-z.Qmtf~łow Cokół 
trębacz, aranżer, kompozN or 
w "d o w n_u s-ie" po prostu komp ozy;rtor 

Któregoś przedpremierowego dnia zadałem sobie pytanie jakie powinno 
być właściwie prawidłowe tłumaczenie tytułu tej sztuki? 
"d o w n_u s " Zdołuj nas ... "?! No tak, temat mógłby się wydawać 
wystarczająco dołujący, żeby pociągnąć za sobą na dno całą flotę 
czarnomorską, a co dopiero nas - widzów. To byłoby chyba jednak zbyt 
oczywiste. Dla mnie jest to kolejna okazja do refleksji nad tym, że ekstremalne 
sytuacje życiowe zmuszają nas do popatrzenia na wiele spraw w zupełnie inny 
sposób. I paradoksalnie może właśnie wtedy bliżej nam do rzeczy naprawdę 
istotnych. Cieszy mnie fakt, że za pomocą pogodnych jak na temat sztuki 
dźwięków miałem okazję, wraz z resztą zespołu, wpuścić nieco powietrza 
i zapobiec całkowitemu zanurzeniu. 



Rozmawiam dziś z bardzo zdolną, młodą 
Panią Mecenas - Martą 

i dobrze zapowiadającym się architektem -Wojciechem. 
Można powiedzieć z „parą skazaną na sukces". 

Jesteście piękni, młodzi, zdolni, właśnie kupiliście dom„. 
Wojciech: Budujemy te_n dom ... Według mojego projektu. Zewnętrznego 
projektu. Oczywiście Marta powiepziała, co by chciała. Pokoje, połączenia, 
gabinet. No i tak to zebrałem ... A wnętrza -to już jej pozostawiam. 
No i jak czujecie się u „progu nowego życia"? 
W.: Cudownie. 
Marta: (śmiech) 
Marta, spodziewasz się dziecka, to będzie Wasze pierwsze? 
M.: Tak, pierwsze i ... zobaczymy. 
(Wojciech uśmiecha się) 

I jak czujesz się z macierzyństwem? 
M.: Wow! Jest tak ... jak na karuzeli, fantastycznie. Bardzo mi się to podoba. 
Wojtek? 
W.: Jeżeli Marcie się podoba, to mnie też się podoba ... 
Marto, a co najbardziej podoba Ci się w Wojtku? 
W M 

., , (? 
.: am WYJSC. 

M.: To jest naprawdę porządny, dobry człowiek. Fajny. Kocham go. 
Wojtek, a Tobie w Marcie? 
W.: To, że ja nie muszę się zastanawiać. Ona po prostu wie. 
M.: (śmiech) Jak ja Cię uwielbiam! 
A co urzekło Cię w Marcie na samym początku? 
W.: To, że ma pasję, że ona po prostu wie. Wstaje rano, otwiera oczy i wie. 
To jest genialne. 
Marto, a Ciebie w Wojtku? 
M.: To, że on mi w tym pomaga. W realizowaniu tych moich pasji, i nie tylko 
moich, bo przecież ... starałam się stworzyć Ci takie warunki. .. 
W.: Kontunuuj, to jest ciekawe ... (Marta śmieje się perliście) Pierwszy raz słyszę 
taki ton u Marty. 
Chcecie wiedzieć, czy to będzie chłopiec, CZ:y,7" dziewczy,-rnka? 
W.: Nie, ja nie. To znaczy, dla mnie nie ma to znaczenia. 
M.: Niech to będzie taka nasza mała niespodzianka. 

teraz powiedzcie, by nie zrobiło się tu zbyt słodko, co Was w sobie nawzajem 
dr · i? 
M.: W · mógłby ze mną więcej rozmawiać. Nie rozumiem, dlaczego nie 
może ze m rozmawiać o kolorze poręczy krzesła, jak robi to z koleżankami 
z pracy. To mrn oszeczkę gniecie i uwiera. 
A Ciebie, Wojtku, arcie? 
W.: To, że ją coś gniec1 · . wiera. (śmiech, oboje) 
Dziękuję Wam za rozmowę. 
M. & W.: Dziękujemy. 

\ Wqjc\Qch 



. 
Q

) 
N

 
(/') 

3 o N
 

~
(
/
'
)
 

o 
~
 

o 
·
~
 

·v; 
Q

) 
N

 
(/') 

3 o 
N

 



H:O bo to jest wszystko tak ... no nie wiem ... takie to jest 
wszystko jeden do dziesięciu ... Ja chciałabym tak finezyjnie wszystko 
poukładać, zaplanować, wymyslić ... a tu przyjdzie jeden cwaniak 

z drugim, no i może być tak, a może być też tak ... no jak mówiłam ... 
jeden do dziesięciu ... a w ogóle to trzeba brać los w swoje ręce! 

Czasallłii trzeba 
coś zburzyć, żeby coś można 

było zbudować. I to ma chyba jakiś 
sens. Gdy się coś buduje, to realizuje 

się marzenia. A marzenia są właśnie po to. 
Albo trzeba chociaż przynajmniej próbować. 
Może byłoby lepiej, gdyby aniołowie częściej 

pojawiali się na ziemi, ale widocznie chcą, 
żebyśmy radzili sobie bardziej 

•· saair. 

Narrator 



State Street jest uważany za światowego lidera wśród dostawców 
usług finansowych dla inwestorów instytucjonalnych. Dzieje się tak nie 
bez powodu - jesteśmy zaangażowani w podnoszenie wartości każdej 
grupy, której świadczymy nasze usługi . Na całym świecie, ponad 29 ooo 
oddanych profesjonalistów firmy State Street dostarcza nowatorskich 
rozwiązań, produktów i usług dla największych, najbardziej wyma
gających inwestorów instytucjonalnych - zwiększając ich kapitał na 
każdym etapie procesu inwestowania. W State Street z takim samym 
zaangażowaniem dbamy o rozwój własnych pracowników. 

Oferujemy wszechstronny trening i programy rozwoju zawodowego. 
Celem State Street jest stworzenie takiej atmosfery w naszej firmie, 
w której pracownicy będą w stanie realizować nie tylko biznesowe, 
ale i osobiste dążenia . „ 
Pierwsze biuro State Street w Krakowie zostało otwarte w 2007 roku, 
obecnie zatrudniamy ponad 1150 osób. State Street w Polsce jest klu
czowym elementem naszej działalności w Europie, dlatego planujemy 
dynamiczny rozwój naszych biurw roku 2012 i następnych latach . 

STATE STREET~ 
State Street International (Poland) Ltd Sp. z o o, Centrum Biurowe Kazimierz, ul. Podgórska 36, 31-536 Kraków, + 48 (12) 399 lOOO 
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