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LETTER TO JACENTY JĘDRUSIK 

Dear Jacenty, 

the few day we have worked together on the character 
of.Frank the Fifth'were a gift to me. I had no time to say 
Thank You whilst you were stili so very much a live as we 
all remember you, so I have to do it naw, that you are 
not any longer amongst us. Hopefully you will stili get 
my message - where ever you might be naw. 

Of course you belong to the part of heaven where all 
excellent actors are supposed to rest when they not 
any longer enjoy their public on earth. lt is a place, 
I suppose, al ready imagined by the Greek poet Sophoc
les, who said that an actor, in order to getto perfection, 
must spend seven years in the clothes of a man, and 
then seven years in the clothes of a woman. 
That's what prepares him (at the time there were of co
urse only men playing theatre, but I would think that it 
is va lid for female actors nowadays tao) to perform all 
aspects of human existence. And for the role of an an
gel thereafter, because, supposedly angels are of none 
or of both sexes. 

Jacenty, in the short time we have worked together, 
you taught me a lot about,Frank V'. I promise you, that 
I will keep it in mind, and that with your colleague Artur 
Święs, who has taken over the part, we will try to fulfil 
as much as possible of what you la id out as a profile for 
this role - of course in a new way that suits Artur. 

Please give us your blessing and watch over us - we 
think, as you said in one of aur last common rehearsals, 
that it is important to show with this play that cowards 
are the greatest danger for the world - not heroes. 

Rudolph Straub, August 2013 

LIST DO JACENTEGO JĘDRUSIKA 

Drogi Jacenty, 

tych kilka dni wspólnej pracy nad rolą we „Franku V" 
było dla mnie prawdziwym darem. Nie zdążyłem po
wiedzieć Ci „dziękuję" wtedy, gdy byłeś jeszcze tak pe
łen życia, jakim Cię wszyscy pamiętamy. Muszę więc 
zrobić to teraz, gdy nie ma Cię już wśród nas. Mam na
dzieję, że moja wiadomość dotrze do Ciebie - gdziekol
wiek teraz jesteś. 

Oczywiście, Twoje miejsce jest w tej części Nieba, do 
której na spoczynek udają się wszyscy wyśmienici ak
torzy, gdy nie mogą już cieszyć się swą ziemską pu
blicznością. Przypuszczam, iż jest to miejsce, które wy
obrażał sobie grecki poeta Sofokles, mówiąc, że aktor 
pragnący osiągnąć doskonałość musi spędzić siedem 
lat w kostiumie mężczyzny, a następnie siedem lat 
w kostiumie kobiety. 
To przygotowuje go (w tamtych czasach w teatrach 
występowali oczywiście tylko mężczyźni, jednak myślę, 
że obecnie obowiązuje to także aktorki) do odegrania 
wszystkich aspektów ludzkiej egzystencji. Oraz do póź
niejszej roli anioła, bo ponoć anioły nie posiadają płci 
albo są dwupłciowe. 

Jacenty, w czasie naszej krótkiej współpracy wiele mnie 
o „Franku V" nauczyłeś. Obiecuję o tym pamiętać i ra
zem z Arturem Święsem, który przejął Twoją rolę, po
staramy się wykorzystać jak najwięcej z rysunku posta
ci, który wspólnie stworzyliśmy. Oczywiście w nowej 
interpretacji Artura. 

Proszę, daj nam swoje błogosławieństwo i czuwaj nad 
nami. Uważamy, że - tak jak to powiedziałeś na jednej 
z ostatnich prób - ważne jest, by pokazać w tej sztu
ce, iż największym zagrożeniem dla świata są tchórze 
- a nie jego bohaterowie. 

Rudolph Straub, sierpień 2013 
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FRIEDRICH DURRENMATT 

(5.01.1921-14.12.1990) 
Szwajcarski dramaturg, prozaik, eseista i teoretyk teatru. 
Twórca słuchowisk, powieści i nowel kryminalnych. Pisał 

w języku niemieckim. 
Urodził się w Konolfingen, wsi położonej w kantonie 

Berno, jako syn protestanckiego pastora i wnuk polityka. 
W roku 1941 złożył egzamin maturalny, jako uczeń do
syć mierny. Później, kiedy wspominał czas szkolny, nie

zmiennie twierdził, że był to najgorszy okres jego życia. 
Jeszcze w dzieciństwie dużo rysował i malował; w do

rosłym życiu często sporządzał szkice, ilustrował swoje 
dzieła, a nawet - tworzył elementy scenografii. Jego ob
razy wystawiane były w Neuenburgu i Zurichu. 

W roku 1941 Di..irrenmatt podjął w Zurichu studia filozo
fii, nauk ścisłych i filologii germańskiej, by już po pierw
szym semestrze przenieść się do Berna. W 1945 roku 

ukończył studia i rozpoczął pisanie rozprawy doktorskiej 
o S0renie Kierkegaardzie, której jednak nie obronił. 
W teatrze debiutował w roku 1947 sztuką Jest napisane. 

Bez powodzenia. 
W tym samym roku ożenił się z aktorką Lotti Geissler 

i przeniósł się z nią do Ligerz. Tam powstała powieść kry
minalna Sędzia i jego kat, która do dziś należy do kanonu 
lektur w niemieckojęzycznych szkołach. 

Di..irrenmatt pisał słuchowiska radiowe, powieści detek
tywistyczne, a w roku 1952 - napisał sztukę teatralną 

Małżeństwo pana Mississippi, która przyniosła mu roz
głos na niemieckich scenach. Jednak prawdziwym suk

cesem stały się dramaty: Wizyta starszej pani (1956) oraz 
Fizycy (1962), które do dziś wystawiane są na scenach 

obydwu półkul. 
W roku 1952 małżeństwo Di..irrenmattów kupiło rezy

dencję w Neuchatel, w której, po śmierci dramaturga, 
urządzono Centrum Di..irrenmatta. W muzeum prezen
towana jest jego twórczość literacka i malarska. Oprócz 
licznych eksponatów, muzeum oferuje regularnie wyda
rzenia kulturalne i wystawy plastyczne. 
Friedrich Di..irrenmatt zajmował się także praktyczną 

pracą teatralną - stworzył wiele inscenizacji swoich dra
matów, początkowo na scenach Bazylei, później w Zury
chu, Di..isseldorfie, Wiedniu i in. 
Podejmował się również bardzo aktywnie oceny polity
ki międzynarodowej; zarówno w tekstach prasowych, 
rozprawach naukowych czy też publicznych wystąpie-

niach, jak chociażby w tej o Vaclavie Havlu i Michaile 

Gorbaczowie. 
W roku 1983 zmarła jego żona, Lotti. Rok później Di..ir

renmatt ożenił się z producentką filmową, dziennikarką 
i aktorką, Charlotte Kerr. Wspólnie opublikowali sztukę 
teatralną Rollenspiele oraz film Portriit eines Planeten. 

Friedrich Di..irrenmatt był wielokrotnie honorowany pre
stiżowymi nagrodami, wśród których znalazły się: Na

groda im. Schillera miasta Mannheim (1959), Nagroda 
Szwajcarskiej Fundacji Schillera (1960), Wielka Nagroda 
Literacka kantonu Berno (1969), Medal Bubera-Rozen

zweiga (1977), Wielka Austriacka Nagroda Państwowa 
za Literaturę Europejską (1983), Bawarska Nagroda im. 
Jean-Paula (1985), Nagroda im. Georga Bi.ich nera (1986) 

i in. W roku 1969 dramaturg otrzymał honorowy tytuł 
doktorski na uniwersytecie w Filadelfii, później również 

podobne w Jerozolimie i Nicei. 

Friedrich Durrenmatt, Bonn, 19B9, ceremonia wręczenia nagrody Ernsta Roberta 
Curtiusa w dziedzinie eseistyki. Foto: Elke Wetzig (elya). Licencja w ramach Cre
ative Commons. 

PAUL BURKHARD 

(21.12.1911-6.09.1977) 
Szwajcarski kompozytor, pianista i dyrygent. Wykształ
cenie muzyczne zdobył w Konserwatorium w Zurichu. 
Myślał o karierze kapelmistrza, pianisty koncertowego 

i kompozytora wyłącznie w obszarze muzyki poważnej, 
a pierwsze utwory napisał jeszcze w gimnazjum. Jedno
cześnie komponował bez trudu kuplety, szansony, tańce 
na różne składy i różne okoliczności. Gardził operetką, 

z wiekiem zaś zaczął oswajać się ze światem opery. Pod
jął współpracę z Teatrem Miejskim w Bernie, wciąż jed
nak komponując utwory na bale, urodziny, śluby itd. 
Kapelmistrz Kurt Rothenbi..ihler miał powiedzieć młode

mu Burkhardowi, że to, co on traktuje jako hobby, dla 
innych jest treścią życia. Że powinien pielęgnować tę tak 

nieczęstą łatwość tworzenia muzyki. W końcu namówił 

go, by ten napisał operetkę. 
W 1935 roku, w Teatrze Miejskim w Zurychu odbyła się 

prapremiera operetki Hopsa. Paul Burkhard był autorem 

zarówno muzyki, jak i libretta. 
Po debiutanckim sukcesie nastały lata komponowania 
i współpracy z librecistami, którzy wcześniej pisali dla 

takich sław, jak Fall, Kalman czy Lehar. 
Napisał m.in. muzykę do dramatu Bertolta Brechta Mat

ka Courage i jej dzieci. 

Po latach Burkhard uznał jednak, że starą operetkę wie
deńską należy odświeżyć i z entuzjazmem zajął się two
rzeniem komedii muzycznych, z czasem zaś - musicali. 
W latach 1938-1945 Paul Burkhard był kapelmistrzem 

i kierownikiem Teatru Muzycznego w Zurychu. Od roku 
1945, przez kolejnych dwanaście lat, prowadził orkiestrę 

radiową rozgłośni „Beromi..inster". 
Najsłynniejszą kompozycją Burkharda jest O, mein Papa, 

song przetłumaczony na 42 języki. 

Foto: Liesko. Ze zbiorów Musikverlag und Buhnenvertrieb Zurich A. G. 
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KRZYCZĄCA AKTUALNOSC SŁOW 
I I 

FRIEDRICHA DURRENMATIA 

RUDOLPH STRAUB 
Mój pierwszy osobisty kontakt z Friedrichem Durren
mattem miał miejsce w roku 1982 - była to rozmowa 
telefoniczna. Pracowałem wtedy jako niespełna trzy
dziestoletni reżyser w SRG, Wydziale Dramaturgii Szwaj
carskiej Telewizji i Radia. Podobnie jak większość reży
serów w moim wieku, uważałem, że sztuki Durrenmatta 
są przestarzałe i nie ma w nich nic interesującego. Ale 
pewnego dnia odkryłem jego późne dzieło Tematy /-Ili, 
dopiero co opublikowane. Zafascynowały mnie te anar
chiczne opowieści. Moje zainteresowanie skupiło się na 
Wojnie zimowej w Tybecie będącej, by tak rzec, surową 
parafrazą Jądra ciemności Josepha Conrada lub swoistą 
antycypacją filmu Underground Emira Kusturicy. Pomy
ślałem, że to wyjątkowy materiał na sztukę telewizyjną 
- lub nawet lepiej - słuchowisko radiowe. 
Poprosiłem więc starszego kolegę, zaprzyjaźnionego 

z Durrenmattem o podanie mi jego prywatnego nume
ru, następnie zebrałem w sobie całą odwagę i zadzwoni
łem do starego Giganta literatury szwajcarskiej. 
Odebrał natychmiast, powiedział niskim, wręcz grobo
wym głosem:„Tak?" - i nastąpiła cisza na linii. 
Wcześniej dość dobrze przygotowałem się na tę oka
zję, zacząłem więc wyjaśniać powód mojego telefonu 
oraz to, w jaki sposób wyobrażam sobie adaptację jego 
cudownego tekstu, i tak dalej, i tak dalej. Durrenmatt 
słuchał moich przydługich (z czego z rosnącym zaże
nowaniem zacząłem sobie zdawać sprawę) wyjaśnień 
w milczeniu. Czułem jednak, że nie pozostaje mi nic in
nego, jak kontynuować. Zacząłem mówić o postaciach, 
aktorach itp - powiedziałem mu o wszystkim, co wcze
śniej przemyślałem, aż w końcu nie miałem już nic wię
cej do powiedzenia. 
Cisza po drugiej stronie linii. 
Po czasie, który wydawał mi się być wiecznością, usły
szałem jego: „Nie'; wypowiedziane tym samym, grobo
wym głosem. Zaraz potem odłożył słuchawkę. 

Po ośmiu latach spotkałem Durrenmatta w Schauspiel
haus Zurich, i po jego słynnym przemówieniu pt.„Szwaj
caria - więzienie'; honorującym Vaclava Havla, udało mi 
się z nim porozmawiać. Durrenmatt wyjaśnił, że prowa
dził wówczas negocjacje w sprawie praw filmowych do 
Wojny zimowej. Skoro jednak tamte negocjacje nie po
wiodły się, możemy teraz podjąć rozmowę na temat mo
ich pomysłów. Trzy tygodnie później, 14 grudnia 1990 r., 
Friedrich Durrenmatt już nie żył. 

W listopadzie 2006 r. w Hanoi Opera odbyła się wyreży
serowana przeze mnie premiera „Wizyty starszej pani" 
z udziałem aktorów Wietnamskiego Teatru Narodowe
go. Wiedziałem wtedy na pewno, że w tym kontekście 
(Wietnam został właśnie członkiem Światowej Organi
zacji Handlu WTO, co spowodowało napływ ogromnego 
kapitału od Wietnamczyków mieszkających w Ameryce 
i Europie, doprowadzając do okrutnych sytuacji w rodzi
nach i wioskach) sztuka Durrenmatta nie jest pod żad
nym względem przestarzała. 

14 września 2008 r. zgromadzenie czołowych bankie
rów, amerykańskiego rządu i Banku Rezerw Federalnych 
zadecydowało o upadłości „Lehman Brothers'; jednego 
z najpotężniejszych banków inwestycyjnych na świecie. 
Było to największe bankructwo w historii ludzkości i do
prowadziło ono do tak zwanego Kryzysu Finansowego, 
który wpędził w ruinę całe gałęzie przemysłu i kraje, 
powodując, że dziesiątki milionów ludzi straciło pracę, 
a miliony - domy. Główną siłą napędową tego kryzysu 
była chciwość. Przede wszystkim chciwość przemysłu 
finansowego z jego głośnymi, miliardowymi zyskami 
i milionowymi premiami za działania, przynoszące głów
nie - nic. Nic, poza wielką bańką pieniędzy w kasynach, 
wzbudzającą chciwość ogółu. 

Amerykański Kongres udowodnił, że systemy, stworzo
ne przez wiele banków i firm ubezpieczeniowych, by na
kłonić społeczeństwo do ich chorej gry, były właściwie 
systemami przestępczymi. Ajednak do dzisiaj bankierzy 
pozostają bezkarni i odchodzą z najprawdziwszymi mi
lionami w kieszeniach. 

Dokładnie pięćdziesiąt lat wcześniej, pod koniec roku 
1958, Friedrich Durrenmatt napisał swoją komedię Frank 
V. Opera banku prywatnego - tekst, w którym przewidział 
- czasami, można powiedzieć, słowo w słowo - krótko i 
zwięźle, wydarzenia roku 2008. 

14 września 2013 r. nowa adaptacja i nowy przekład 
Franka V mają swoją premierę w chorzowskim Teatrze 
Rozrywki. Mam nadzieję, że dzięki tej inscenizacji bę
dziemy w stanie przedstawić krzyczącą aktualność słów 
Friedricha Durrenmatta. 

FIDES 
PIOTR DZIK 

Dzieje pieniądza są fascynujące nie tylko dla ekonomi

stów. To opowieść obyczajowa, thriller, erotyk, fanta

styka i kryminał w jednym. Dla pieniądza wojowano, 

uwodzono czy wyruszano w świat. Jednakże, choćby 

dla nadania rzeczy minimalnego porządku, należy roz

dzielić dzieje pieniądza, jako rzeczy (przedmiotu) i tegoż 

dzieje, jako urządzenia społecznego. 

NUMIZMATYKA 
To nauka pomocnicza historii, by posłużyć się encyklo

pedyczną definicją, zajmująca się badaniem monet, 

banknotów i innych znaków pieniężnych pod wzglę

dem historycznym, estetycznym i technicznym. Zain

teresowanym polecam wizytę w Krakowie w Muzeum 

im. Emeryka Hutten-Czapskiego (instytucje kultury win

ny się wzajemnie wspierać), gdzie, po blisko 70 latach 

w piwnicach, wydobyto na światło dzienne i udostęp

niono niezwykłą kolekcję monet, banknotów, obligacji, 

skryptów dłużnych i innych mierników wartości. Moż

na tam zobaczyć najbogatszą kolekcję monet polskich, 

a wizyta tamże (albo w Internecie) dowodzi jasno, że od 

samego początku, od VII wieku p.n.e. (na ten okres da

tuje się pierwsze monety), były to przedmioty po pro

stu piękne. Kontakt z pieniądzem był (i niestety jest) dla 

wielu ludzi jedyną okazją do tego, by mieć w ręku coś 

zaprojektowanego przez artystę, estetycznie wysmako

wanego i na dodatek trwałego. 

Nie wchodząc zbytnio w szczegóły techniczne, warto 

odnotować fakt dość zadziwiający - piękno monety czy 

banknotu niewiele miało ani niewiele ma wspólnego 

z bogactwem danego kraju czy - patrząc z innej strony 

- z pięknem krajobrazu, architektury lub potencjałem 

projektowym. Weźmy przykłady skrajne - włoskie liry 

były okropne, a rosyjskie ruble są estetycznie wysma

kowane. Za jedne z najpiękniejszych banknotów świata 

uchodzą szwajcarskie franki - osobom spłacającym sto

sowny kredyt hipoteczny serdecznie rekomenduję, by 

choć raz zaniosły do banku ratę w gotówce - będą mia

ły kontakt z miniaturowym pięknem. Z drugiej strony 

w każdym praktycznie zestawieniu najlepiej zaprojek

towanych banknotów świata pojawiają się dolary Wysp 

Cooka. By zakończyć temat„dizajn a banknoty" - korony 

należących do Danii Wysp Owczych budzą powszechny 

zachwyt, korony szwedzkie są, łagodnie rzecz ujmując, 

brzydkie. Ten fakt służy Duńczykom jako podstawa do 

opowiadania okropnych dowcipów o sąsiadach, dowci

pów, które w naszej szerokości geograficznej opowiada

my o tych ze wschodu. 

Nieco inaczej wygląda sytuacja z monetami. Odkąd 

zniknął prawdziwy pieniądz kruszcowy (złoty i srebrny), 

piękne monety to w zasadzie wyłącznie emisje pamiąt

kowe, specjalne czy kolekcjonerskie. Tu duże zasługi ma 

Polska, a nasze okolicznościowe złote są wysoko ocenia

ne i nagradzane w konkursach - wpadliśmy na przykład 

na pomysł wtapiania w monety bursztynu, cyrkonii, 

szkła, a nawet drewna. 

Wracając na ziemię, rzecz jasna emitenci (straszne słowo) 

nie zamawiali ani nie zamawiają eleganckich monet tyl

ko dlatego, że są miłośnikami ponadczasowego piękna. 

Liczyła się praktyka. Pieniądz, by był akceptowany (po

mijając naturalnie jego wiarygodność) musi mieć jedno

cześnie kilka cech, których, na co dzień, sobie nie uświa

damiamy i mamy je za oczywiste. Pieniądz musi być 

poręczny, więc niewielki i stosunkowo łatwy w transpor

cie. Miliony muszą mieścić się walizce. Choćbyśmy nie 

wiem jak chcieli zwalczać szarą strefę i czarny rynek, nie 

da się używać monet stukilogramowych i banknotów 

wielkości billboardów. Pieniądz musi być jednolity i tym 

samym łatwo rozpoznawalny - 1 OO złotych, 20 euro czy 

50 dolarów musi zawsze wyglądać tak samo. O zmianie 

wyglądu monety czy banknotu informuje się z wyprze

dzeniem i możliwe szeroko. Pieniądz musi być (względ

nie) trwały. Banknoty żyją, w zależności od nominału, 

od kilku miesięcy do kilku lat, monety - zdecydowanie 

dłużej. Paradoksalnie - nowoczesna technologia skró

ciła czas „życia" banknotu - ludzie widzą 1 O złotych, 

automatyczny czytnik coś pogiętego i pobrudzonego. 

Pieniądz musi być podzielny, nie ma czego ukrywać, 

teraz mamy łatwo. 1 złoty = 1 OO groszy (lub podobnie, 

w zasadzie na całym świecie). Tym wszystkim celom 

może służyć pieniądz i ładny i brzydki. Jednak wysma

kowana moneta i obfitujący w różne wyczyny graficzne 

banknot były trudniejsze do podrobienia (a historia pie

niądza to przecież równoległa historia fałszerzy). 

Fizyczna postać pieniądza przede wszystkim niosła 

przekaz ideowy. W czasach przeddrukarskich i przedte

lewizyjnych służyła także, dosłownie rozumianemu, po-



kazywaniu władzy. Było wiadomo, że ten to cesarz a ów 

to król, książę czy doża . Przez monetę, później banknot, 

jej wydawca pokazywał kim jest, jakie wartości wyzna

je, jakich ·bogów uznaje (a jakich nie) i jak się widzi na 

światowej szachownicy. Zmiana symboliki monetarnej 

była jednak i jest także jasnym sygnałem, że coś w spo

łeczeństwie, państwie i gospodarce się zmieniło, a okre

sy przejściowe są estetycznie znaczące. Tak się bowiem 

dziwnie dzieje, że brzydkie pieniądze są często znakiem 

brzydkich czasów. W czasie wojen, powstań czy rewolu

cji władza nie ma głowy do ładnych papierków. Emituje 

różne świstki drukowane na domowych maszynkach 

przez różnych partaczy, przybija pieczątki na etykietach 

zapałczanych (historia pieniądza zna i takie przypadki), 

wydaje się „bony" czy „kwity''. Takie właśnie sytuacje jaw

nie pokazują ludziom im dotkniętym, czym jest pieniądz 

w swej drugiej roli. 

URZĄDZENIE SPOŁECZNE 
Istnieje wiele definicji tego, czym jest lub powinien być 

pieniądz. Mówi się o środku wymiany lub mierniku war

tości. Ekonomiści liczą różne „agregaty''. Jednak najpro

ściej jest ująć pieniądz jako rodzaj sposobu czy procedu

ry, która ułatwia relacje społeczne. Biorąc coś od kogoś 

zaciągam dług (nie mówimy tu o rabunku). Dług, nawet 

zaciągnięty na kilka sekund, przy zabieraniu paczki 

chipsów ze stojaka, wypada wyrównać, bo relacje spo

łeczne opierają się na wzajemności - „daję, abyś ty dał''. 

Pieniądz to najłatwiejszy sposób wyrównania długu. 

To społeczne urządzenie, by działało, wymaga jednak 

zupełnie innej, bardzo niedocenianej waluty. Fides zna

czy po łacinie wiara, zaufanie i wierność. Pieniądz dzisiej

szy, zwany fiducjarnym, nie ma żadnej własnej wartości . 

Dla swego funkcjonowania, wymaga byśmy wierzyli, że 

ten kolorowy papier, który dostajemy (na przykład za 

pracę) będzie przez kogoś innego przyjęty (na przykład 

za chleb). Ludzie, żeby zaakceptować zwrot długu w pie

niądzu muszą go powszechnie akceptować, muszą też 

traktować pieniądz jako coś stabilnego. Pudełko zapałek 

nie może kosztować dziś złotówkę a jutro 5 milionów. 

Niestety, jak wszystko, co oparte na zaufaniu, pieniądz 

jest podatny na jego nadużycie. Historia uczy nas, że 

zawsze znajdą się tacy, którzy dojdą do wniosku, że coś 

można uszczknąć na boku, nie biorąc pod uwagę rze

czy dość prostej - chciwość i głupota granic nie mają, 

zaufanie i owszem. Co więcej - tak się składa, że przykła

dy chciwości bezgranicznej i głupoty monumentalnej 

dają rządy. Amatorzy obcinający brzegi złotych monet 

czy rysujący dolary kredkami to naprawdę margines. 

W dziejach wypróbowano wiele pomysłów na psucie 

monety, ale niech żywi nie tracą nadziei - bankierzy 

i ministrowie finansów na pewno wynajdą nowe, nie ma 

bowiem takiej niegodziwości, której nie popełniłby rząd 

gdy mu braknie pieniędzy. Historycy opisują takie oto 

pomysły: 

• Obniżenie zawartości kruszcu w monecie czego przy

kładem bite w Polsce brakteaty, monety tak cienkie, że 

wybijano je tylko z jednej strony, czy powszechnie znie

nawidzone tymfy (tynfy). Przysłowie „dobry żart tynfa 

wart" nie oznacza, że żart można sprzedać - wręcz prze

ciwnie, jego wartość wynosi zero; 

• Wymiana pieniądza (z dnia na dzień informowano, że 

„stare" pieniądze nie są już przyjmowane i nakazywano 

zamienić je na nowe, o mniejszej zawartości kruszcu, ale 

formalne warte tyle samo. Różnicę zgarniało państwo. 

Twórczo tę metodę rozwinięto w socjalizmie, nasza zło

dziejska wymiana pieniądza z 1950 roku jest pamiętana 

do dziś; 

• Zakaz posiadania walut obcych i złota; 

• Zakaz wywozu lub przywozu waluty (nie wiem czy 

Państwu wiadomo, ale dolar NIE jest walutą swobodnie 

wymienialną, istnieją limity); 

• Ogłoszenie przez państwo bankructwa. Wydaje się 

Państwu, że kraj nie może zbankrutować? Akurat! Same 

USA bankrutowały kilka razy, przeżyła to też Polska. 

Najszerzej stosowanym wynalazkiem jest inflacja. Tak 

jak pijak potrzebuje wódki, tak współczesny budżet po

trzebuje stopniowej utraty wartości pieniądza . Dla przy

kładu - dzisiejszy dolar amerykański jest wart ok. 3% do

lara sprzed stu lat. Inflacja to niszczący i niezauważalny 

podatek, chyba, że zmieni się w hiperinflację. To również 

przeżyliśmy w Polsce pod koniec lat 80. 

Największy jednak problem (dla uproszczenia mówmy 

o gotówce, chociaż stanowi ona na świecie ok. 5-10% 

całości obiegu pieniężnego), tkwi w tym, że nie ma żad

nych granic w kreowaniu pieniądza opartego na zaufa

niu. Maszyny drukarskie mogą się kręcić z szybkością 

światła , pojawiające się znikąd , to znaczy na mocy poli

tycznej decyzji „pierdyliony" (by ukraść cudowny termin 

autorstwa prof. Rybińskiego) dolarów czy jenów i coś 

z nimi trzeba robić. Wydaje się, że jak na razie działa wy

nalazek najnowszy - pieniądz przestał służyć realnemu 

światu a służy sam sobie. Obecnie ok. 1 / 1 OO transakcji 

na całej Ziemi to te, które obsługują cokolwiek realnego 

- kupno i sprzedaż rzeczy i usług . Reszta, czyli 99% to 

kupowanie i sprzedawanie pieniędzy za pieniądze. 

I tu wypada wrócić do wiary. Bóg Mamon wymaga wy

znawców. To my mamy wierzyć w pieniądz. A powoli 

przestajemy widzieć w bankach świątynie pieniądza 

a zaczynamy widzieć jaskinie hazardu. Kapłanów czyli 

bankierów nazywać zaczynamy banksterami. Zaczyna 

ginąć zaufanie. Nie wiem jak się to skończy, wiem nato

miast jedno - jak dotąd w ludzkich dziejach wszystkie, 

ale to wszystkie systemy pieniądza fiducjarnego kończy

ły się spektakularną klęską. Jeśli macie dużo w gotówce, 

albo na koncie - to kupcie coś trwałego. Bóg Mamon 

czeka na frajerów, których wkrótce zrujnuje! 

Na zdjęciach : zbiory Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego. 
Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie. 
Foto: Grażyna Kurowska. 
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SWIAT JAKO BANK 
ANETA GŁOWACKA 

1. 

Friedrich Durrenmatt jest powszechnie znany przede 

wszystkim z twórczości dramatopisarskiej. Wizyta star

szej pani (1956) czy Fizycy (1962) to utwory, które na 

stałe weszły do kanonu światowej dramaturgii. W opra

cowaniach historycznych prezentuje się go jako twórcę, 

który odświeżył powojenny dramat, na terenie niemiec

kojęzycznym tworząc alternatywę dla francuskiego te

atru absurdu. Durrenmatt wykorzystał bliską absurdo

wi kategorię groteski, która karykaturalnie deformując 

świat przedstawiony, skłaniała widza do intelektualnego 

odbioru sztuki. Wymuszała dystans konieczny dla racjo

nalnej oceny scenicznych zdarzeń . Uzyskany w ten spo

sób„efekt obcości " zbliżał jego dramaturgię do utworów 

Bertolta Brechta, który w pewnym stopniu patronował 

tej twórczości. 

Poza groteskowym zniekształcaniem świata przedsta

wionego, operowaniem ironią, kontrastem i paradok

sem, z niemieckim dramatopisarzem łączyła go również 

wizja światopoglądowa i polityczna. Autor Franka V 

krytycznie przyglądał się otaczającej go kapitalistycznej 

rzeczywistości, przy okazji obnażając - znacznie subtel

niej niż Brecht - naturę społecznych zachowań. Zarów

no Wizyta starszej pani, jak i Frank V. Komedia bankier

ska portretowały świat poddany dyktatowi pieniądza, 

w którym fasada utkana ze wzniosłych słów i komuna

łów najczęściej skrywała moralną mieliznę bohaterów. 

Durrenmatt był krytyczny nie tylko wobec rzeczywi

stości społeczno-ekonomicznej, negatywnie oceniał 

również współczesną mu krytykę i praktykę teatralną. 

W tekście Problemy teatru, opartym na wykładach wy

głoszonych w Niemczech i w Szwajcarii w latach 1954-

55, który można uznać za jego artystyczny manifest, dał 

wyraz rozczarowaniu ówczesnym teatrem. Pogardliwie 

nazywał go „muzeum'; zarzucając twórcom formalną 

i intelektualną skostniałość, przewidywalność, oderwa

nie od współczesnego życia i niedocenianie widza. Kry

tyków rozliczał z nadmiernego teoretyzowania i przy

klejania etykietek, które skutecznie zabijały twórczą in

wencję i zamykały teatr w zachowawczej, a w rezultacie 

nic nieznaczącej niszy. Sam chętnie eksperymentował 

i stale poszukiwał zarówno w zakresie formy, stylu, jak 

i języka. Jego zdaniem teatr stwarza jedną z nielicznych 

szans gruntownego poznania świata, nawet jeśli odby

wa się to pod postacią sztucznie wytworzonych modeli 

i z góry założonych okoliczności. Testował możliwości 

teatru, szukając nowych rozwiązań w często zaskakują

cych obszarach. Swój manifest nieprzypadkowo kończył 

w nieco przekornym tonie, zapowiadając, że zamierza 

pisać powieści kryminalne, a więc tworzyć sztukę tam, 

gdzie nikt się jej nie spodziewa. 

2. 

Frank V. Komedia bankierska łączy w sobie cechy cha

rakterystyczne dla jego stylu, który badacze określają 

jako „czarna komedia'; „komedia kryminalna'; „groteska 

kryminalna" lub „makabreska''. Sam Durrenmatt uważał, 

że zastosowanie odpowiednich środków wyrazu może 

skłonić publiczność do słuchania o problemach, które 

najchętniej chciałaby mieć poza swoją uwagą. Pozwala 

poruszać poważne, aktualne tematy, również dotyczące 

kwestii egzystencjalnych i moralnych, które przez maso

wego widza najczęściej są ignorowane.„Komedia - pisał 

w manifeście - jest pułapką na myszy, w którą publicz

ność nieustannie wpada i wciąż wpadać jeszcze będzie". 

Nie bez powodu dbał zatem o atrakcyjność formy, łącząc 

w jednym dziele elementy sztuki wysokiej i niskiej. We 

Franku V - pomyślanym jako sztuka muzyczna (co od

różniało ten dramat od innych jego tekstów) można 

wydzielić zarówno pierwiastek tragiczny, jak i komiczny. 

Durrenmatt swobodnie łączył konwencję klasycznego 

dramatu z operetką i kabaretem, całość opierając na 

wartkiej, sensacyjnej akcji, rodem z kryminału. 

Ten tekst również najbardziej przypominał sztuki Brech

ta. Krytycy dopatrywali się w nim podobieństw z Operą 

za trzy grosze, zwłaszcza w ogólnym przesłaniu, sposo

bie konstruowania postaci i w formie: poszczególne czę

ści zostały opatrzone tytułami i przedzielone songami. 

Rzecz jasna, u kład wydarzeń jest o rygi na I nym pomysłem 

~ 

autora, jakkolwiek początek dramatu łatwo powiązać ze 

sceną ze sztuki Brechta, w której Mackie Majcher, szef 

londyńskiego gangu, żegna się ze swoją żoną Polly, wy

rażając nadzieję, że wkrótce jego zadenuncjowani kum

ple pójdą do więzienia, a on spokojnie zajmie się branżą 

bankierską. „Bo czym jest włamanie do banku wobec 

założenia banku?" - pyta retorycznie. Jego, w pewnym 

sensie, potomek, Frank V - dziedzic fortuny i właściciel 

banku, wiedzę, że „światem rządzi grosz, biedak tylko 

śmiać się może na swój koszt'; jak i odpowiednie akty

wa, ma już od dawna zgromadzone, można powiedzieć 

- od pokoleń. Jego marzenia nie dotyczą zatem zbicia 

kapitału, ale jego odpowiedniego spożytkowania, naj

lepiej, wzorem przyzwoitych mieszczan, na spokojnej 

emeryturze. Niestety, precyzyjnie skonstruowany plan 

zmiany tożsamości i wyjazdu ze zdefraudowanymi pie

niędzmi, nie udaje się. Na drodze do szczęścia stają dzie

ci Franka V, które, rzekomo nieświadome szwindli ojca, 

podstępem przejmują jego interesy, by kontynuować je 

z legalną bezwzględnością. 

Durrenmatt oburzał się na opinie krytyków, którzy sta

wiali jego sztukę w cieniu Opery Brechta, udowadniając, 

że Franka V znacznie więcej łączy z dramatami Szekspi

ra . Istotnie, w relacji Franka V z żoną nietrudno odnaleźć 

powidoki małżeńskich perturbacji Makbetów, a Otylia 

Frank ma wiele wspólnego z Lady Makbet. Również spo

sób przejęcia władzy przez Franka VI w finale przypo

mina obroty koła historii, które u Szekspira wynosiło na 

szczyt kolejnych królów po trupach ich poprzedników. 

3. 

Dramaturgia Durrenmatta była bardzo popularna w Eu

ropie szczególnie w latach sześćdziesiątych. Jego utwory 

niemal natychmiast wchodziły do repertuaru najważ

niejszych teatrów, a kolejni autorzy, zwłaszcza niemiec

cy, inspirowali się wypracowanym przez niego modelem 

teatru. Również w Polsce chętnie tłumaczono i publi

kowano jego sztuki i słuchowiska (przede wszystkim 

w „Dialogu"), które bardzo szybko spotykały się z zain-

teresowaniem reżyserów i dyrektorów teatrów. Po pra

premierowym wystawieniu Wizyty starszej pani w 1958 

roku w Teatrze Nowym w Łodzi Durrenmatt zrobił w Pol

sce błyskawiczną karierę, chociaż za główne jego sceny 

uchodziły Teatr Dramatyczny w Warszawie i Stary Teatr 

w Krakowie. O popularności tej dramaturgii może świad

czyć fakt, że tylko w ciągu jednego roku (1963) odbyło 

się w całej Polsce dwanaście premier Fizyków. Grywano 

go nawet częściej i chętniej niż Brechta, również polskim 

autorom stawiając za wzór do naśladowania. 

O ile Fizycy i Wizyta starszej pani cieszyli się uwagą twór

ców teatralnych (oba tytuły wystawiono dotychczas 

blisko trzydzieści razy), nieco mniej szczęścia miał Frank 

V. Prapremiera sztuki odbyła się w 1962 roku. Mimo, że 

od razu wystawiły go aż trzy teatry: w maju Teatr Dra

matyczny w Warszawie i Teatr Wybrzeże w Gdańsku, 

a miesiąc później Teatr $1ąski im. S. Wyspiańskiego w Ka

towicach, później na wiele lat zapomniano o Franku V. 

Dopiero w 2008 roku tytuł pojawił się na afiszu Teatru 

im. J. Słowackiego w Krakowie. Wydaje się jednak, że 

- paradoksalnie - dzisiaj akurat ta sztuka Durrenmatta 

może przeżyć swoisty renesans. Nie tylko dlatego, że 

szwajcarski autor odwoływał się do rzeczywistości libe

ralnego kapitalizmu, aktualnej również dla polskiego wi

dza. Kiedy dzisiaj czyta się Franka V, wydaje się, że inte

resy prowadzone przez bankierską dynastię w swej idei 

nie odbiegają daleko od działalności wielu światowych 

instytucji finansowych, żeby wymienić tylko te najbar

dziej znane: Goldman Sax, Merrill Lynch czy Lehmann 

Brothers, które wywołały światowy kryzys finansowy. 
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JESTES ZODIAKALNYM BYKIEM? 
OMIJAJ BANKI! 
JOLANTA KRÓL 

Polacy toną w długach. Już tylko 30% polskich rodzin 
patrzy w przyszłość finansową bez obaw. Prawie 33% 
nie potrafi przewidzieć, jaka będzie ich sytuacja w naj
bliższej przyszłości, a 37% spodziewa się kłopotów z pła
ceniem należności! Większość uwikłanych w tarapaty 

finansowe osób popada w nie z przyczyn losowych. Na 
pierwszym miejscu plasuje się nagła utrata pracy, tuż za 
nią - ciężka (albo przynajmniej przewlekła) choroba za
dłużonego lub członka jego rodziny. Sporo też jest osób, 
które wpadły w klasyczną spiralę długów - wśród nich 

często zdarzają się niefrasobliwi optymiści, kierujący się 
w życiu zasadą 11jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było''. 
Zdarzają się również cwaniacy, którzy z pełną premedy
tacją zaciągają kredyty, by ich nigdy nie spłacić. Ale to 
margines. 

GDZIE ROSNĄ NASZE DŁUGI? 

Wbrew pozorom, największa część zadłużenia Polaków, 
to nie zobowiązania długoterminowe, takie jak hipo
teczne kredyty mieszkaniowe. Jeśli przeciętny Polak 
w pierwszej połowie 2013 roku był zadłużony na 17.400 zł, 
to lwią część tej kwoty stanowiły (statystycznie, rzecz 
jasna) należności wobec firm dostarczających usługi 

masowe (gaz, prąd), firm telekomunikacyjnych, firm po
życzkowych (pożyczki w parabankach to zdecydowanie 
najbardziej bolesne długi) oraz wobec banków. A tam -
kredyty, pożyczki gotówkowe i, przede wszystkim, nie
szczęsne karty kredytowe! 
W latach 2008-09 banki prowadziły bardzo intensywną, 
można rzec, że nachalną i często perfidną politykę w tej 
materii. Klientów nagabywano z każdej strony, używając 
do tego przemyślnych chwytów, często solidnie pod
budowanych wiedzą psychologiczną. Karty kredytowe 
można było otrzymać równocześnie w kilku bankach, 
a wymogi były tak ustawione, by nie tracić klientów 
z tak błahego powodu, jak na przykład niskie zarobki. 
W roku 2009, na rynku polskim było w obrocie jedena
ście milionów kart! Plastikowy kartonik (a najlepiej kilka, 
porządnie ułożonych w kieszonkach portfeli) dawał po-

, 

czucie bezpieczeństwa, wiarę w szerokie możliwości, ra
dość posiadania. Nieistotne, że posiadania 11 nie swojego''. 
Nie jesteśmy narodem zdyscyplinowanym finansowo. 
I nieważne, czy winne są zabory, czy walka z komuną, 
dość, że lubimy wydawać, mamy szeroki gest, a w wa
runkach młodej demokracji i wolnego rynku zachły
snęliśmy się dostępnością towarów. Oszołomieni bo
gactwem oferty, chętnie sięgaliśmy do portfela. Wszak 
każdy lubi otaczać się pięknymi przedmiotami, a kiedy 
płaci się kartą, w portmonetce nie ubywa gotówki. Dzi
siaj co czwarty posiadacz kart kredytowych jest na gra
nicy zdolności obsługi swego zadłużenia i co miesiąc 
spłaca jedynie minimum, wymagane przez bank. Prawie 
8% posiadaczy kart nie jest w stanie płacić nawet tego! 
Komórki windykacyjne banków posługują się coraz bar
dziej stanowczymi metodami; zdarzają się fakty nękania 
klientów. A jeszcze kilka lat temu, urocze panie, świetnie 
modulowanym głosem mruczały do słuchawki: 11Zwięk
szymy pani limit, ale przecież nie musi pani go wydawać. 
To będzie takie zabezpieczenie na czarną godzinę .. :' 
Dzisiaj każdy z nas bogatszy jest o to przykre najczęściej 
w skutkach doświadczenie. 
Spora grupa dłużników, to również ci, którzy nie płacą 
alimentów lub w przypływie życzliwości poręczyli kole
dze kredyt. Przekleństwo konsekwencji żyrowania doty
ka coraz większej liczby Bogu ducha winnych, naiwnych, 
a często po prostu uczynnych ludzi. 

W ŚWIĘTOKRZYSKIEM I NA PODLASIU 
NAJLEPIEJ 

Najbardziej zadłużony Polak, to mieszkaniec Mazowsza, 
który zalega ze spłatą ponad ... 106 milionów złotych 
(dane z lipca 2013)! Drugie miejsce na podium zajmu
je osoba z województwa dolnośląskiego, której dług 
wynosi zaledwie 48 milionów. Media nie podają, czy 
długi te wynikają z zobowiązań osoby fizycznej, czy też 
działalności firmowej. Tak, czy inaczej - sytuacja nie do 
pozazdroszczenia. Swoją drogą, ciekawa jest geogra
fia zadłużenia Polaków, która pozostaje niezmienna od 

l 

~ 

r 

,\ 

1 

wielu lat. Otóż prym w tej materii wiodą Ślązacy i Ma
zowszanie. Dlaczego? Nie wiadomo. Brakuje rzetelnych 
badań na ten temat, można więc tylko snuć domysły. 
O skali bezrobocia po zamknięciu kopalń i hut na Gór
nym Śląsku z jednej, i pędzie "nowych Warszawiaków" 
czy - jak kto woli - 11 Słoików" do dobrobytu i stabiliza
cji z drugiej strony. Niedawno do tej czołówki dołączyli 
mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego oraz 
małopolskiego. Najlepszą kondycją finansową cieszą się 

natomiast mieszkańcy świętokrzyskiego i podlaskiego. 
W raportach powtarza się zapis, że klient podwyższo
nego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna 

w wieku 30-39 lat (niektórzy podają, że w przedziale 
40-44), ojciec dwójki lub więcej dzieci, często niepracu
jący, z wykształceniem najwyżej średnim. 
Kobiety są rozsądniejsze? 
Nie. Statystyczna kobieta, po wyjściu za mąż, ceduje 
na małżonka sprawy domowych finansów - umowy 
ze spółdzielnią, elektrownią czy gazownią, kablówką 
i telefonią najczęściej w imieniu rodziny podpisują męż
czyźni. I to oni trafiają potem do rejestrów dłużników. 
Jednak z psychologicznego punktu widzenia udowod
nione jest, że kobiety są mniej skłonne do podejmowa
nia ryzyka, szybciej od mężczyzn zauważają zagrożenia, 
nie mówiąc już o silnie rozwiniętej potrzebie poczucia 
bezpieczeństwa. 

Ale i to do czasu. Okazuje się bowiem, że kobiety prze
ważają w grupie dłużników powyżej 65 roku życia. Dla
czego? Bo dziedziczą długi po zmarłych mężach, bo 
często biorą pożyczki dla roszczeniowo nastawionych 
wnuków, bo zdarza się, że stają się ofiarami oszustów 
i 11 późnej miłości'; która słono niestety kosztuje. 

BIERZ KREDYT W PONIEDZIAŁEK 

W tym obrzydliwie zracjonalizowanym świecie finansów, 
pewne, niedocenione jeszcze, choć już przez niektórych 
fachowców sygnalizowane znaczenie mają fakty i cechy 
- nazwijmy to - mniej zdroworozsądkowe. Otóż są tacy, 
którzy zauważają, że najmniej kredytobiorców zalega ze 
spłatą po dwunastu miesiącach, jeśli kredyt zaciągnięty 
został w ... poniedziałek. Klienci tacy zdecydowanie rza
dziej sprawiają kłopoty bankom niż ci, którzy podpisali 
umowy w połowie tygodnia. Być może mieli oni więcej 
czasu w weekend, by dobrze przemyśleć sytuację i pra
widłowo ocenić swoje możliwości? A może to wypoczę
ci po weekendzie bankowcy wnikliwiej analizowali zdol
ność kredytową klienta przy rozpatrywaniu wniosku 
o kredyt? 
Pracownicy jednej z największych firm, obsługujących 
zadłużenia w Polsce, zwracają uwagę na wpływ gwiazd 
na nasze zachowania finansowe. Według ich . raportu, 

zodiakalne Byki i Bliźnięta mają największe kłopoty ze 
spłatą zobowiązań. Nic dziwnego - Byki są sybarytami 
i dla zakosztowania zbytku nie zawahają się przed zadłu
żeniem, a Bliźnięta z kolei mają lekką rękę do wydawania 
pieniędzy. Najmniejszy odsetek kredytobiorców stano
wią osoby spod znaku Skorpiona i Strzelca. Wytrzyma
łość i zdolności strategiczne Skorpionów oraz prostoli
nijność Strzelca, który ciężką pracę i sukcesy zawodowe 
stawia ponad łatwe pozyskiwanie pieniędzy przez po
życzki - oto cechy, które chronią te osoby przed kłopo
tami finansowymi. 
Wierzyć, nie wierzyć - poczytać warto. 

Czy jest coś pozytywnego w raportach o zadłużeniu 
Polaków? Niewiele. W skali globalnej Polacy podobno 
ostatnio ograniczają, albo przynajmniej racjonalizują 

wydatki, zmniejszając konsumpcję. Dług rośnie, choć 

nie w takim tempie, jak to się działo w latach 2010-11, 
kiedy kwartalnie przybywało go o 2-3 mld zł. Dzisiaj 
kwota ta zamyka się w 800 mln zł. Zdecydowanie wol
niej przybywa też dłużników. Ale minie jeszcze wiele, 
wiele lat, zanim nabędziemy odpowiednią wiedzę finan
sową, zanim pozbędziemy się naiwności i przekonania, 
że możliwe są sytuacje, w których bank daje nam coś 11za 

darmo''. Cena, jaką płacimy za tę wiedzę jest ogromna, 
a na pocieszenie pozostaje tylko fakt, że na całym świe
cie żyją ofiary banków. Bez względu na stopień rozwoju 
cywilizacyjnego, technologicznego i demokratycznego. 

Na koniec anegdotka. 

W święto Jom Kipur, kiedy to Żydzi gremialnie spowia
dają się z grzechów, żarliwie modląc się do Boga o prze
baczenie, w bożnicy pojawił się wraz z innymi miejsco
wy bankier. Nie mógł się jednak skupić i zmusić do po
bożności, albowiem tego właśnie ranka odkrył w swych 
księgach handlowych sporą nadwyżkę i myśl o tym nie 
dawała mu spokoju. Odruchowo powtarzał za kantorem 
słowa modlitwy. Kantor przeszedł do wyliczania po
szczególnych grzechów. Przy czasowniku 11gazalnu'; co 
znaczy "rabowaliśmy'; bankier uderzył się w czoło. 
- Zgadza się! - szepnął uradowany. 



RUDOLPH STRAUB 

Urodził się i dorastał w Zug (Szwajcaria); pięć lat spędził 

w Westport (USA). Studiował literaturę angielską i histo

rię sztuki w Bazylei, studia teatralne odbył w Zurychu 

(Akademia Teatralna) oraz Paryżu (Ecole Lecoq). Był asy

stentem takich reżyserów, jak Manfred Weckwerth i Max 

Peter Ammann. 

W latach 1975-81 był asystentem reżysera w Sekcji dra

matu szwajcarskiej telewizji DRS, w latach 1982-85 pra

cował, jako autor i reżyser dla Radio Drama DRS. 

Jest współzałożycielem pierwszej w Zurychu, niezależ

nej grupy teatralnej KOMEDIE, która powstała w roku 

1977. Rudolph Straub pisał, grał i reżyserował tam aż 

do roku 1981. KOMEDIE gościła na festiwalach Wiedniu, 

Barcelonie, Hamburgu, Bremen i in. 

W roku 1985 wspólnie z Alexandrą Prusą powołał do 

życia zespół YO-YO PRODUCTION, w której, aż do roku 

1999, współtworzył, pisał, reżyserował - łącznie około 

30 spektakli dla teatru i mediów. Jednym z ostatnich 

był spektakl Neige blanche R. Walsera z muzyką Gio

vanny Marini i scenografią Pawła Dobrzyckiego. Była 

to produkcja przygotowana specjalnie na festiwal The

aterSpektakel99 w Zurychu. YO-YO PRODUCTION wy

stępował w wielu krajach, od Goteborga po Dubrownik. 

W roku 1987 zespół wystąpił również we Wrocławiu, ze 

sztuką Lenin w operze. 

Od 1983 roku Rudolph Straub pracował jednocześnie 

jako freelancer, reżyserując spektakle w Vasteras Lans

-Theatre (Szwecja), Schauspielhaus Zurych, Theatre des 

Treize Vents w Montpellier (Francja), Teatrze Szwedzka 

/Teatr Rozmaitości w Warszawie, Teatrze Sztuki w Zury

chu, w Wietnamskim Teatrze Narodowym w Hanoi oraz 

Casino Theatre Zug (Szwajcaria). 

Od 1989 roku Rudolph Straub napisał i wyreżyserował 

kilka filmów krótkometrażowych i filmów fabularnych 

dokumentów telewizyjnych, takich jak Maxantino, czy 

Counting My Days. 

W latach 1992-99 był wykładowcą na Wydziale Filmo

wym Akademii Sztuk Pięknych w Zurychu, a w latach 

1993-2012 również w Conservatoire Nationale de The

atre w Montpellier. 

W roku 2006 Rudolph Straub napisał i wyprodukował 

operę NightShift, wystawioną w St. Gallen (Szwajcaria), 

a dwa lata później, w rodzinnym mieście Zug prapremie

rę miała opera Nikki. W roku 2014 w Genewie wystawio

na zostanie trzecia opera jego autorstwa, zatytułowana 

Moonwatch. 

Rudolph Straub mieszka w Szwajcarii i południowej 

Francji. 
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DOROTA ROQUEPLO 
Absolwentka Ecole lnternationale Des Arts de la Mode. 
Tworzy kostiumy do filmów i spektakli teatralnych. Zade
biutowała przy filmie Macieja Dejczera 300 mil do nieba. 
Do tej pory zrealizowała kostiumy do około 70 filmów, 
z których warto wyróżnić: Ostatni prom Waldemara Krzyst
ka, Kiedy rozum śpi Marcina Ziębinskiego, U pana Boga za 
piecem Jacka Bromskiego, Na koniec świata Magdaleny 
Łazarkiewicz, Chłopaki nie płaczą Olafa Lubaszenki, Lejdis 
Tomasza Koneckiego, Ki Leszka Dawida, Plac Zbawiciela 
Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauze oraz We mgle Sier
gieja Łoźnicy. 
Otrzymała nagrody na Festiwalach Polskich Filmów Fa
bularnych w Gdyni za kostiumy w filmach: Prowokator 
Krzysztofa Langa (1995), Mój Nikifor Krzysztofa Krauze 
i Pręgi Magdaleny Piekorz (2004) oraz Młyn i krzyż Lecha 
Majewskiego i Sala Samobójców Jana Kornasy (2011 ). 
Za film Lecha Majewskiego otrzymała Orły 2011 - nagro
dę przyznawaną przez Polską Akademię Filmową. 
Zakończyła pracę nad filmami Łukasza Barczyka Hiszpan
ka oraz Miasto 44 Jana Kornasy. 
Współpracowała z teatrami: Wybrzeże w Gdańsku, Polonia 
i Komedia w Warszawie, Teatrze im. J. Słowackiegow Krako
wie, tworzyła równieżkostiumydo wielu spektakl i telewizji, 
współpracując z tak znakomitymi reżyserami, jak: Krysty
na Janda (Związek otwarty D. Fo i F. Rome, Klub kawalerów 
M. Bałuckiego), Gustaw Holoubek (Skiz G. Zapolskiej, Sala 
108 G. Au berta), Krzysztof Zalewski (Mizerykordia J. Niem
czuka, Sprawa Stawrogina wg F. Dostojewskiego), Paweł 
Łazarkiewicz (Ogień w głowie M. von Mayerburga), Jerzy 
Krysiak (Srebrny deszcz P. Huelle), Tomasz Wiszniewski 
(Temida jest kobietą czyli historie zapożyczone od Guy de 
Maupassanta), Henryk Baranowski (Święta wiedźma Ch. 
Skrzyposzka), Maciej Wojtyszko (Księżyc i magnolie R. Hut
chinsona) czy Jan Englert (Nikt mnie nie zna A. Fredry). 
W Teatrze Rozrywki zaprojektowała kostiumy do spekta
kli: Rumbugiługi czyli nie zapominaj sióstr Andrew, Po latach 
o tej samej porze, West Side Story oraz Oliver! 

PAWEŁ DOBRZYCKI 
Scenograf teatralny, architekt, malarz i pedagog. Profesor 
ASP w Warszawie. Twórca ponad 280 realizacji scenogra
ficznych w teatrach dramatycznych i operowych w kraju 
i za granicą (Anglia, Niemcy, Rosja, Grecja, Izrael, Holandia, 
Szwajcaria). Z reguły projektuje i realizuje także światła. 
Autor szeregu wystaw indywidualnych (Norymberga, Mo
skwa, Paryż, Kraków, Warszawa, Wrocław, Poznań, Lublin 
i in.); uczestniczył także w wystawach zbiorowych. 
Jest pierwszym polskim scenografem, pracującym w tak 
prestiżowych miejscach, jak Young Vie w Londynie, Deut
che Nazionaltheater w Weimarze czy Antyczny Teatr 
w Epidauros w Grecji, gdzie powstał jeden z jego najbar
dziej interesujących projektów ostatnich lat, cykl przed
stawień: Siedmiu przeciw Tebom Ajschylosa oraz Antygona 
i Król Edyp Sofoklesa (reż. Y. Kimoulis). O tworzonych przez 
niego scenografiach, projektach i szkicach mówi się, że są 
prawdziwym teatrem wizji. Do najbardziej spektakular
nych prac ostatnich lat należą Borys Godunow (reż. Jurij 
Aleksandrow, Opera Wrocławska - Hala Stulecia), Lady Mak
bet Szostakowicza w Teatrze Opery i Baletu w Nowosybir
sku (reż. Henryk Baranowski), Don Kichot (reż. Y. Kimoulis, 
premiera w Atticus Herodos Odeon Theatre na Akropolu 
w Atenach), Nabucco (reż. Anette Liechtensteiner, Zoete
meerTheatre Holandia) oraz polskie, autorskie wersje sce
nografii do Upiora w operze w Teatrze Muzycznym Roma 
w Warszawie i do Shreka w Teatrze Muzycznym w Gdyni, 
za którego dostał nagrody im. Jana Kiepury i Wojewody 
Pomorskiego. Ostatnie prace - to scenografie i światła do 
Strasznego dworu i spektaklu muzycznego Korczak (oba 
w reż. Roberto Skolmowskiego), których premiery otwarły 
działalność Opery Podlaskiej w Białymstoku. 
Z Rudolphem Straubem zrealizował spektakle: Feliks, czyli 
szczęście naszkicowane ołówkiem w Teatrze Szwedzka 2/4 
i Schneewittchen dla Zurich Summer Festival (Szwajcaria), 
obydwa tytuły pióra Roberta Walsera, zwanego szwajcar
skim Kafką. 
Jego scenografia do spektaklu Trainspotting I. Welsha w re
żyserii Michała Ratyńskiego w katowickim Teatrze $1ąskim 
im. S. Wyspiańskiego została nagrodzona ZŁOTĄ MASKĄ. 
W Teatrze Rozrywki projektował scenografię do spektakli: 
Nikiformy, Evita, The Rocky Horror Show, Madame Therese, 
Rumbugiługi czyli nie zapominaj sióstr Andrew, Rent oraz 
Jekyll & Hyde (również ZŁOTA MASKA). 
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JOANNA KULMOWA 
Poetka, prozaik, autorka utworów scenicznych, librett 
operowych, cyklu psalmów responsoryjnych, słucho
wisk radiowych oraz książek dla dzieci i młodzieży, reży
ser. Absolwentka PWSTiF w Łodzi na Wydziale Aktorskim 
oraz PWST w Warszawie na Wydziale Reżyserii. Wraz ze 
Stefanem Sutkowskim na początku lat 60. współtwo
rzyła Scenę Kameralną Filharmonii Narodowej, z którą 
współpracowała przez kilkanaście lat. Pod koniec lat 
70. podjęła współpracę ze środowiskami opozycyjny
mi, publikowała wiersze w tzw. drugim obiegu {„Zapis" 
i „Puls"). Od 1961 do lat 90. mieszkała w Strumianach 
pod Stargardem Szczecińskim. Po wyprowadzeniu się 
do Warszawy ofiarowała Bibliotece Głównej Uniwersy
tetu Szczecińskiego liczne pamiątki (obrazy, zabytkowe 
meble, książki}, wykorzystane przy stworzeniu tzw. Sali 
Strumiańskiej, miejsca spotkań autorskich, promocji 
książek, wydarzeń kulturalnych. 
W latach 90. pełniła m.in. funkcję prezesa stołecznego 
oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wraz z mężem 
organizowała międzynarodowe spotkania literackie 
(w tym VI Warszawskie Dni Literatury). 
Jest kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia 
Polski, posiada tytuł doktora honoris causa Uniwersyte
tu Szczecińskiego oraz Honorowego Obywatela Szczeci
na. Uhonorowana Orderem Uśmiechu, Złotym Medalem 
„Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS'; oraz - w roku 2012 
- Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, 
nadanym za wybitne zasługi dla kultury polskiej i osią
gnięcia w pracy twórczej i artystycznej. 
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MARTA KLUBOWICZ 
Aktorka, poetka, tłumaczka. Ukończyła Liceum Ogólno
kształcące „Carolinum" w Nysie a następnie krakowską 
PWST (Wydziały Zamiejscowe, Wydział Aktorski we Wro
cławiu). Debiutowała w Teatrze Polskim we Wrocławiu. 
Po ukończeniu studiów była aktorką Teatru Powszech
nego w Warszawie za dyrekcji Zygmunta HUbnera. 
W 1991 roku wyjechała na stypendium artystyczne do 
Wiednia, gdzie została kilka lat, uczyła się języka, gra
ła w filmie, pisała korespondencje kulturalne. Od 1997 
grała w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, następnie 
w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym. 
Jest znana z ról w teatrze telewizji (Mgiełka, Miłość na 

Magadaskarze i in.), filmowych (Dziewczęta z Nowolipek, 
Och Karol) oraz z seriali (W labiryncie, Tulipan, Pogranicze 

w ogniu, Rzeka kłamstwa, Rodzina Kanderów, Całe zdanie 
nieboszczyka, Pierwsza miłość, Głęboka woda i in.). Jako 
laureatka konkursu „Pokolenie, które wstępuje" zade
biutowała tomikiem poetyckim „Wyznanie". Następnie 
ukazały się:„Emigracje z Aniołem Stróżem" oraz„Wiersze 
Niepozbierane''. W roku 2013, w wydawnictwie Questio 
ukazał się jej ostatni tomik„Odjazdy". Wiersz„Spowiedź 
z piątego przykazania" znalazł się w podręczniku języka 
polskiego Marii Nagajowej „Słowa i świat''. Obie pasje: 
aktorstwo i poezję - łączy w autorskich spektaklach po
etyckich, za co została uhonorowana Nagrodą im. Witol
da Hulewicza. Tłumaczy poezje Josepha von Eichendorf
fa („Memento'; Oficyna Wydawnicza ATUT 2012); jest też 
tłumaczką wszystkich sztuk Freda Apke na język polski. 
Przetłumaczona przez nią komedia Letnisko została na
grodzona trzecią nagrodą w drugiej edycji konkursu 
„Komediopisanie'; sztuka dla dzieci Adonis ma gościa 
zdobyła główną nagrodę w konkursie organizowanym 
przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i jest grana 
w Teatrze Rozrywki. W repertuarze chorzowskiej sceny 
znalazł się też przetłumaczony przez nią Odjazd Freda 
Apke, w którym zagrała rolę Marii oraz gościnnie grany 
na małej scenie spektakl Pan Baron przychodzi boso i pła
ci guzikiem, również wyreżyserowany przez autora. Mar
ta Klubowicz jest Honorową Obywatelką Miasta Nysa. 
W roku 2011 przyznano jej odznakę honorową„Zasłużo
ny Dla Kultury Polskiej''. 
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MICHAŁ RATYŃSKI 

Reżyser, tłumacz. W latach 2004-2006 kierownik lite
racki Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowi
cach. Ma w dorobku reżyserię takich sztuk, jak: Szewcy 
I. Witkiewicza (Teatr im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze), 
Tył do przodu J. Trębickiego, Z dystansu J. Ernsta, Mefisto 
K. Manna, Kartoteka T. Różewicza, Gyubal Wahazar, czy
li Na przełęczach bezsensu S. I. Witkiewicza, Mary Stuart 
W. Hildesheimera (wszystkie w warszawskim Teatrze Po
wszechnym), Czas i pokój B. Straussa (Teatr Studyjny'83 
w Łodzi oraz Teatr Szwedzka 2/4 w Warszawie; rów
nież przekład), Ten list napisał do mnie Fernando Krapp 
T. Dorsta (Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie; również 
przekład), Dla kobiet, czyli wyprzedaż posezonowa A. We
skera (Teatr Szwedzka 2/4 w Warszawie), Trainspotting 
I. Welsha, Miłość i las F. von Rotha, Lizystrata Arystofane
sa, Pod lodem R. Falka oraz Escape! R. Lewandowskiego 
(wszystkie w Teatrze śląskim im. S. Wyspiańskiego). 
W Teatrze Rozrywki wyreżyserował spektakl muzyczny 
Rumbugiługi czyli nie zapominaj sióstr Andrew oraz mo
nodram Madame Therese (wg własnego scenariusza). 
Ponadto przełożył na język polski wystawiane na sce
nach Katowic, Łodzi, Tarnowa czy Nowej Huty takie dra
maty, jak: Feliks, czyli szczęście naszkicowane ołówkiem 
R. Walsera, Bash (Cios) N. LaBute'a, Trainspotting I. We
lsha, Push up 7-3. Ostatnie piętro R. Schimmelpfenniga, 
Brzydal M. von Mayenburga oraz Peggy Pickit widzi twarz 

Boga R. Schimmelpfenniga. 
W roku 2005 w Kerczu na Krymie, podczas 7. Festiwalu 
Sztuki Antycznej otrzymał nagrody za najlepszą reżyse
rię i najlepszą inscenizację sztuki antycznej - za przed
stawienie Lizystrata. 



KATARZYNA 
ALEKSANDER-KMIEĆ 

Pedagog tańca, choreograf, tancerka. Jest absolwentką (z wy
różnieniem) Konserwatorium Tańca im. Barata w Lake Forest, 
Illinois, gdzie studiowała m. in. taniec klasyczny, współczesny, 

jazzowy, pedagogikę tańca, choreografię, produkcję tańca 
oraz improwizację. 

Obecnie jest nauczycielem tańca współczesnego w Ogól
nokształcącej Szkole Baletowej w Bytomiu oraz Teatrze Roz
rywki w Chorzowie. Gościnnie współpracuje z John Cranko 
School Stuttgart. Tworzy autorskie wariacje współczesne 

i przygotowuje uczniów szkoły do udziału w konkursach 
tańca w kraju i za granicą, gdzie zdobywają wysokie miej
sca, nagrody i wyróżnienia (m. in. w Czechach, Francji i we 
Włoszech) . Do najważniejszych jej realizacji choreograficz
nych należą spektakle: Rumbugiługi, czyli nie zapominaj
cie sióstr Andrew, KRZYK według Jacka Kaczmarskiego, Rent 
(nominacja do ZŁOTEJ MASKI za choreografię), oraz Jekyll 
& Hyde (nominacja do ZŁOTEJ MASKI 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 Grechuty oraz Szwejk 
- obydwa spektakle R. Talarczyka (Teatr Polski w Bielsku-
- Białej), Underground R. Talarczyka (Teatr śląski w Katowi-
cach), 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 choreogra
fię, ZŁOTA MASKA za przedstawienie - Teatr Dzieci Zagłę
bia w Będzinie oraz Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu), 
Baron Cygański J. Straussa li, Don Giovanni W. A. Mozarta, Car
men G. Bizeta oraz - wspólnie z Jackiem Tomasikiem - Ariadna 
na Naxos (wszystkie w Operze Krakowskiej ), The Fairy Queen 
H. Purcella (Opera na Zamku w Szczecinie), Piękna i Bestia oraz 
Królowa śniegu (spektakle autorskie, Teatr J. Ch. Andersena 
w Lublinie), 7 O 7 Dalmatyńczyków D. Smith (Teatr Lalek we Wro
cławiu i Teatr Miejski im. W. Gombrowicza w Gdyni), W 80 dni 
dookoła świata wg J. Verne'a (Teatr Muzyczny we Wrocławiu) . 

W 2013 r. stworzyła choreografię do Małej Księżniczki, wysta
wianej w Państwowym Teatrze w Izmirze. 
Autorskie spektakle Katarzyny Aleksander-Kmieć Piękna i Be
stia oraz Królowa 5niegu brały udział w międzynarodowym fe 
stiwalu „Little Ladies Little Gentlemen" w Ankarze (2009, 2012), 
a Królowa 5niegu gościła również na festiwalu w Gazianteb 
(również Turcja, 2013). W latach 2010-11 artystka była zapro
szona do współpracy przy inscenizacji Gali Baletowej Grand 

Pas„. w Operze Krakowskiej. Katarzyna Aleksander-Kmieć jest 
laureatką Nagrody za najlepszą współczesną choreografię na 
Xll Ogólnopolskim Konkursie Tańca w Gdańsku (2001 ), Nagro
dy za współczesną choreografię na I Międzynarodowym Kon
kursie Baletowym „Złote Pointy" w Szczecinie (2008) i ZŁOTEJ 
MASKI za choreografię do spektaklu KRZYK według Jacka Kacz
marskiego. Wśród wielu dowodów uznania jej talentu znajdują 
się również: Brązowy Krzyż Zasługi (2005), Dyplom Ministra 
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 choreografię 
tańca współczesnego XVI Ogólnopolskiego Konkursu Tańca w 
Gdańsku 2009, Nagroda dla Pedagoga tańca współczesnego 
na li Międzynarodowym Konkursie Baletowym „ Złote Poin
ty" w Szczecinie (201 O), Nagroda Prezydenta Miasta Bytomia 
(2010). 

BOLESŁAW RAWSKI 

Kompozytor muzyki teatralnej, aranżer, reżyser nagrań. 

Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, 
współzałożyciel działającego w latach 1992-1999 Studia Mu
zyki Przestrzennej w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie, 
w latach 1982-1999 związany również etatowo z tym teatrem. 
Od roku 2003 współpracuje z krakowskim zespołem teatralno
-kabaretowym Grupa Rafała Kmity, jako kompozytor muzyki 
do powstających tam spektakli. 
Bolesław Rawski jest autorem muzyki do ponad 150 spektakli 
teatralnych, Teatru Telewizji, muzyki baletowej, a także muzyki 
do piosenek i pieśni (m. in. do tekstów w jidysz i języku grec
kim). 
Współpracuje z polskimi i zagranicznymi scenami (m. in. Te
atr Powszechny, Teatr Dramatyczny, Ateneum w Warszawie, 
Teatr Polski we Wrocławiu, Teatr Śląski w Katowicach, Teatr Wy
brzeże w Gdańsku, Teatr Współczesny w Szczecinie, Teatr im. 
Słowackiego, STU, Narodowy Stary Teatr, Bagatela i Ludowy 
w Krakowie, Contemporary Theatre of Athens (Ateny), COCO
ON Theatre (Tokio), Arcola Theatre (Londyn), Belg rade Theatre 
(Coventry). 
Do najważniejszych realizacji ostatnich lat należą: 

Sans without fathers wg Płatonowa A. Czechowa, reż . H. Kaut
-Howson (Arcola Theatre, Londyn oraz Belgrade Theatre, 
Coventry), Wujaszek Wania A. Czechowa, reż. H. Kaut-How
son (Arcola Theatre, Londyn), Moja córeczka T. Różewicza, 
reż. M. Fiedor (Teatr Ateneum, Warszawa), Hamlet W. Szekspira, 
reż. M. Sobociński (Teatr Bagatela, Kraków), Dość!... dobry wy
rób kabaretopodobny R. Kmity w jego reżyserii (Krakowski Te
atr Scena STU), Beatrix Cenci J. Słowackiego, reż. M. Sobociński 

(Teatr im. J. Słowackiego, Kraków), Aj wa}! czyli historie z cyna
monem R. Kmity w jego reżyserii (Krakowski Teatr Scena STU), 
Wesele S. Wyspiańskiego, reż: R. Zioło (Teatr śląski im. S. Wy
spiańskiego, Katowice), Dżuma A. Camusa, reż. M. Fiedor (Teatr 
im. S. Jaracza, Łódź), Otello W. Szekspira, reż . M. Sobociński (Te
atr Bagatela, Kraków), proces F. Kafki, reż. T. Obara (Teatr Ludo
wy, Kraków), Don Juan T. de Moliny, reż . M. Fiedor (Narodowy 
Teatr Stary im. H. Modrzejewskiej, Kraków), Tryptyk Wyspiański, 
reż. M. Fiedor, (Narodowy Teatr Stary im. H. Modrzejewskiej, 
Kraków), Samobójca N. Erdmana, reż. M. Fiedor (Teatr Dra
matyczny, Warszawa), Kaligula A. Camusa, reż. A. Duda-Gracz 
(Teatr im. J. Słowackiego, Kraków), Dziady: Gustaw-Konrad 
A. Mickiewicza, reż . M. Sobociński (Teatr im. J. Słowackie

go, Kraków), Mewa A. Czechowa, reż . G. Wiśniewski (Teatr 
Wybrzeże, Gdańsk), Kubuś Fatalista i jego pan D. Diderota, 
reż. R. Zioło (Teatr Polski, Wrocław), Prezydentki W. Schwaba, 
reż. G. Wiśniewski (Teatr Powszechny, Warszawa), Biesy F. Do
stojewskiego, reż. R. Zioło (Teatr Powszechny, Warszawa), Pła

tonow A. Czechowa, reż G. Wiśniewski (Teatr im. J. Słowackie 

go, Kraków), Dziady A. Mickiewicza, reż . M. Sobociński (Teatr 
im. W. Bogusławskiego, Kalisz), Wiśniowy sad A. Czechowa, reż. 

P. Miśkiewicz (Teatr Polski, Wrocław), Bzik tropikalny S. I. Wit
kiewicza, reż. G. Jarzyna (Teatr Rozmaitości, Warszawa), Kra
wiec S. Mrożka, reż. M. Kwieciński (Teatr TV, Kraków), Historia 
W. Gombrowicza, reż. G. Jarzyna-Horst Leszczuk (Teatr TV, War
szawa), Inne rozkosze J. Pilcha, reż. R. Zioło (Teatr TV, Kraków), 
Sen nocy letniej W. Szekspira, reż. R. Zioło (COCOON Theatre , 
Tokio), Hamlet S. Szekspira, reż . A. Wiśniewski (Theatro Porta, 
Ateny), Król Lear W. Szekspira, reż. H. Kaut-Howson (Haymarket 
Theatre, Leicester oraz The Young Vie Theatre, Londyn), Cie
nie wielkiego miasta, balet B. Rawskiego, chor. P. Śliwa (Opera 
i Operetka Krakowska) oraz Andergrant - nagrodzona Fryde
rykiem płyta Renaty Przemyk (piosenki „Aż po grób" i „ Każdy 
trochę jest potrzebny"). 

NAGRODY: 
Festiwal Komedii Talia 2005 w Tarnowie - nagroda za muzykę 
do spektaklu Aj wa}! czyli historie z cynamonem, 
XXII Konfrontacje Teatralne- Klasyka Polska Opole 1997- wy
różnienie za muzykę do przedstawienia Bzik tropikalny w reż. 

Grzegorza Jarzyny, 
IV Konkurs Polskiej Sztuki Współczesnej w 1998r - nagroda Mi
nistra Kultury i Sztuki, Prezesa ZASP-u oraz Prezesa TVP SA za 
muzykę do spektaklu Teatru TV Krawiec w reż. Michała Kwie
cińskiego, 
XXVI Ogólnopolskie Konfrontacje Teatralne Opole 2001- wy
różnienie za muzykę do Dziadów w reż . Macieja Sobocińskiego. 

DYSKOGRAFIA: 
Hamlet - muzyka z przedstawienia wraz z fragmentami mo
nologów i pieśni , Bzik tropikalny - muzyka z przedstawień 
G. Jarzyny Bzik tropikalny, Historia i Penthesilea, Aj wa}! czyli pio
senki z cynamonem - muzyka z przedstawienia. 

EWA ZUG 

Pianistka, akompaniator, pedagog, dyrygent, chórmistrz. Ab
solwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Akompaniator 
w Państwowej Szkole Muzycznej I i li stopnia im. G. Fitelberga 
w Chorzowie, wielokrotnie uhonorowana Nagrodą Dyrektora 
za szczególne osiągnięcia artystyczne. W latach 1994-2004 
akompaniator-korepetytor w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. 
Przygotowuje wokalnie solistów i zespoły i obejmuje kierow
nictwo muzyczne przedstawień m. in. w Gliwickim Teatrze Mu
zycznym (Anna Karenina, reż. J. Opalski, Ragtime S. Flaherty'e
go w reż. M. Sartowej, High School Musical B. Louiselle w reż. 
D. Dutkiewicza, Bulwar zdradzonych marzeń w reż. R.Talarczy
ka, Hair J. Rado i G. Ragniego w reż. W. Kościelniaka - przygo
towanie wokalne), Teatrze Zagłębia w Sosnowcu (5winiopas 
J. CH. Andersena, Edith i Marlene E. Pata ki w reż . E. Markowskiej, 
Tango tango w reż. J. Niesobskiej, Sztuka kochania, czyli sceny 
dla dorosłych w reż. K. Jasińskiego, Dziady. Część Ili A. Mickie
wicza w reż. J. Bunscha, Pamiętnik narkomanki B. Rosiek, Niech 
żyje bal wg A. Osieckiej, Ania z Zielonego Wzgórza L. M. Mont
gomery w reż. J. Szurmieja), Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie 
oraz Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego w Katowicach. 
Juror i kierownik muzyczny I Konkursu im. W. Szpilmana w So
snowcu. 
Jako pianistka jest laureatką m. in. konkursu wokalnego im. 
E. Platówny we Wrocławiu, wyróżniona nagrodą za najlepszy 
akompaniament, oraz konkursu im. L. Różyckiego w Gliwicach. 
Koncertuje z Filharmonią Śląską i Filharmonią Zabrzańską, 
m.in. podczas Europejskiego Festiwalu im. J. Kiepury w Kryni
cy. W roku 201 O, podczas Festiwalu ARS CAMERALIS, koncerto
wała z Ute Lemper oraz orkiestrą Aukso. 
Jako akompaniator, współpracuje z wieloma aktorami m.in.: 
Marią Meyer, z którą nagrała dwie płyty: „Maria Meyer śpie
wa Brela" i „Ordonka. Miłość ci wszystko wybaczy '; Elżbietą 
Okupską, Jacentym Jędrusikiem , Robertem Talarczykiem (CD 
„Słowa"), Wiolettą Białk, Joanną Rawik, Anną Serafińską czy Ja
nuszem Szromem. 
Koncertuje w kraju i za granicą (Czechy, Izrael, Francja, Austria, 
Holandia, Niemcy, Maroko). 
Jest liderem septetu Crazy Band. 
Od roku 2007 jest kierownikiem zespołu wokalnego Teatru 
Rozrywki. Poza wynikającymi z tej funkcji obowiązkami , po
dejmuje również inne zadania : przygotowywała do premiery 
i nadal pracuje z obsadą dziecięcą w musicalu Oliver!, objęła 
kierownictwo muzyczne spektakli: Przebudzenie wiosny F. We
dekinda oraz Sweeney Todd (wspólnie z Wojciechem Gwisz
czem), a w Historii filozofii po góralsku wg ks. prof. J. Tischnera 
zajmowała się przygotowaniem wokalnym aktorów oraz opra
cowaniem partii akompaniujących skrzypiec. Przygotowywała 
wokalnie aktorów w przedstawien iu Gott/and M. Szczygła. 
W 2011 roku nominowana do nagrody prezydenta miasta 
Chorzowa w dziedzinie kultury. 
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Producent pociągów FLIRT 

Stadler Polska to polska spółka należąca do Grupy Stadler Rail, wiodącego światowego producenta pojazdów szyno

wych. Najbardziej znanymi pojazdami Stadler są pociągi FLIRT, które obsługują połączenia kolejowe m.in. na Śląsku 
i Mazowszu, pociągi piętrowe KISS, pojazdy GTW i Regio-Shuttle RS 1, a także tramwaje Variobahn i Tango. Firma pro

dukuje także specjalistyczne pojazdy dla kolei, takie jak lokomotywy manewrowe, pociągi z napędem na koło zębate 

wykorzystywane na odcinkach górskich, a także wagony dla metra oraz pasażerskie, np. panoramiczne dla znanego 

na całym świecie Glacier Express (Ekspres Lodowcowy). 

Zakład produkcyjny Stadler Polska powstał w 2007 roku w Siedlcach na terenie wydzierżawionej od PKP hali mon

tażowej po tym, jak w czerwcu 2006 roku Stadler otrzymał pierwsze zlecenie z Polski na dostawę 14 pociągów 

FLIRT (10 dla Mazowsza oraz 4 dla Śląska). Do tej pory siedlecki zakład opuściło 128 gotowych pociągów FLIRT 

oraz GTW (dane na koniec czerwca 2013 roku), które jeżdżą po torach w niemal całej Europie, m .in. w Polsce, 

Holandii, Włoszech, Czechach, Niemczech, Austrii, Estonii, na Węgrzech oraz Białorusi. Zakład realizuje również 

zamówienie na 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych FLIRT dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. 

Pociągi FLIRT to niezawodne, bardzo dobrze wyciszone pojazdy, pozwalające na komfortowe podróżowanie nawet 

na dłuższych trasach. Wyróżnia je lekka, nowoczesna konstrukcja ze stopów aluminium. Niewątpliwą zaletą tych 

przyjaznych środowisku pociągów jest energooszczędność, która przekłada się na niskie koszty eksploatacji. Do

datkowo spełniają one wysokie standardy w zakresie bezpieczeństwa podróżowania oraz są dostosowane do po

trzeb osób niepełnosprawnych. Pojazdy z rodziny FLIRT oferują też wiele udogodnień dla pasażerów, m.in. możliwość 

przewozu większego bagażu i rowerów, przestronną toaletę, klimatyzację oraz system ekranów informacyjnych. 

Do tej pory firma Stadler sprzedała 930 pociągów FLIRT klientom z całego świata. 

FLIRT-y obsługują połączenia kolejowe na Śląsku od jesieni 2008 roku. Pojazdy te są pierwszymi w Polsce elektryczny

mi zespołami trakcyjnymi, które otrzymały bezterminowe dopuszczenie do eksploatacji z prędkością 160 km/h. 

1 

Więcej informacji na temat firmy Stadler Polska znajduje się pod adresem: www.stadlerrail.com/pl 
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Schwei zer ische Eidgenossen scha f t 

Confederat ion suisse 

Confederazione Sv izzera 

Confederaz iun svi zra 

Ambasada Szwajcarii 

Austria n Airlines oferuje rejsy do 130 miast na świecie . 
Austrian Airlines to gwarancja komfortowej podróży. Na pokładzie, w samolotach 
międzykontynentalnych zostały zainstalowane komfortowe fotele oraz nowocze
sny system Video & Audio. Klasa Biznes zachwyca komfortem i serwisem na miarę 
Klasy Pierwszej. Podczas rejsu można doskonale wypocząć, korzystając z wygod
nych, rozkładanych foteli, a Szef Kuchni oferuje wspaniały posiłek . Serwis Flying 
Chefs został wielokrotnie wyróżniony w kategorii „Best Business Catering" przez 
SKYTRAX World Airline Award. Więcej na www.austrian.com 

Lufthansa jest wiodącym tradycyjnym, międzynarodowym przewoźnikiem 
w Polsce oferując prawie 230 połączeń tygodniowo z siedmiu polskich lotnisk. 
Obsługując rejsy do ponad 200 miast na świecie, Lufthansa oferuje dostęp 
do najlepszej siatki połączeń dla klientów korporacyjnych i biznesowych. 
Ogromna liczba inicjatyw służących podniesieniu jakości serwisu na pokładzie, 
Klasy Biznes sprawiają, że Lufthansa jest jedną z wiodących linii premium. Więcej 
informacji na lufthansa.com. 

Swiss International Air Lines oferuje połączenia do 72 miast w 39 kra
jach na świecie. 
Narodowy szwajcarski przewoźnik słynie nie tylko z doskonałego serwisu, 
ale również z szerokiej, globalnej siatki połączeń. Tokio, Nowy Jork, Szanghaj 
czy Dubaj nie muszą być tylko punktami na mapie. Atrakcyjne cenowo ofery 
sprawiają, że podróże SWISS są dostępne nawet na niezbyt zasobną kieszeń . W se
zonie narciarskim oprócz standardowego bezpłatnego limitu bagażu każdy miło
śnik sportów zimowych może bezpłatnie przewieźć zestaw sprzętu narciarskiego. 
Więcej na swiss.com. 

Firma Farby Kabe Polska jest szwajcarskim przedsiębiorstwem produkcyj
nym, działającym na polskim rynku od 1995 roku. W trakcie swojej działalności 
na Polskim rynku ugruntowaliśmy swoją pozycję wiodącego dostawcy produktów 
na elewacje i do wnętrz, takich jak: masy tynkarskie, farby, systemy ociepleń, systemy 
do napraw i renowacji oraz inne produkty chemii budowlanej. 
Misją naszej firmy jest dostarczanie nowoczesnych produktów dekoracyjno
-ochronnych tak, aby zawsze cieszyły się pełną aprobatą i zaufaniem naszych 
Klientów. Ciągle dążąc do tego, aby produkty ze znakiem Farby KABE cieszyły się 
zaufaniem Klientów, firma nieustannie optymalizuje wszelkie aspekty związane 
z jakością, łatwością aplikacji i dostępnością naszej oferty produktowej. Produkty 
marki Farby KABE wytwarzane są zgodnie z międzynarodowymi normami Certy
fikatu Zarządzania Jakością ISO 9001 :2009 oraz Certyfikatu Zarządzania Środo
wiskiem ISO 14001 :2005. Wdrożone normy są gwarancją, iż procesy realizowane 
w naszych zakładach podlegają stałej kontroli i ciągłemu doskonaleniu. 

Stampfli Polska Sp. z o.o. 
- logika strategii I siła kreacji I perfekcja realizacji 
Bez pasji nie ma kreacji. Piękno z natury winno być proste i czytelne w od
biorze. Nasze sukcesy są wynikiem doświadczenia, a umiejętność słuchania 
i wyciągania wniosków to połowa tego sukcesu. Druga połowa to realizacja 
stworzonej strategii i osiągnięcie założonych celów. 
Dobry przekaz wzbudza emocje i zapada w pamięć. Dlatego sięgamy po nie
standardowe rozwiązania, narzędzia i języki komunikacji. 
Robimy to ze szwajcarską precyzją i konsekwencją. Mamy to we krwi. 

Ambasada Szwajcarii w Polsce z przyjemnością objęła patronatem 
premierę komedii muzycznej Friedricha Durrenmatta pt. Frank V. Opera 
banku prywatnego (z muzyką Paula Burkharda) w Teatrze Rozrywki w Cho
rzowie. Friedrich Durrenmatt wyróżnia się spośród najznamienitszych pisarzy 
szwajcarskich XX wieku, a jego utwory przez długi czas cieszyły się w Polsce 
dużą popularnością. Premiera sztuki promuje jej nowy polski przekład . Sta
nowi rezultat niezwykłego kulturowego przedsięwzięcia Polski i Szwajcarii, 
pod egidą szwajcarskiego reżysera , Rudolpha Strauba. 
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ARTUR ŚWIĘS 

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Sol
skiego w Krakowie, Wydziału Aktorskiego we Wrocławiu. W la
tach 1981-1989 był członkiem jednego z najlepszych chórów 
Europy „Rezonans Con Tutti " pod kierownictwem profesora 
Norberta Kroczka, zaś w latach 1985-1989, na Uniwersytecie 
Sląskim w Katowicach, studiował filologię polską. 
Zadebiutował w Teatrze Rozrywki w Chorzowie rolą Truf
faldino w Księżniczce Turandot. Następnie otrzymał kolejne 
role - krawca Motia Kamzoila w Skrzypku na dachu, Augusto 
Magaldiego w Evicie, Byczysława w Ubu Król, czyli Polacy, Da
niła Chamsa w spektaklu Tango Oberiu. 1928 i in. W tym cza
sie Artur Swięs wystąpił również gościnnie w Teatrze Nowym 
w Zabrzu wcielając się w postać Garcina w przedstawieniu Za 
zamkniętymi drzwiami. 

W 1997 roku po raz pierwszy związał się z Teatrem Sląskim 
im. S. Wyspiańskiego w Katowicach, w którym zagrał miedzy 
innymi Raya w Królowej piękności z Leenane M. McDonagha 
i Romea w Romeo i Julii W. Szekspira. 
W 2001 roku podjął pracę w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu, 
gdzie w ciągu dwóch sezonów zagrał Wincentego w Kramie 
z piosenkami L. Schillera, Pana Młodego w Weselu S. Wyspiań
skiego, Hucka Finna w Przygodach Tomka Sawyera M. Twaina, 
Hajmona w Antygonie Sofoklesa, a także Bohatera I Józia I Ja 
w spektaklu Ferdydurke W. Gombrowicza. 
W sezonie 2003/2004 wystąpił gościnnie w katowickim Te
atrze Sląskim w roli Simona w spektaklu Trainspotting I. Welsha, 
w Teatrze Rozrywki - jako Korowiow - w Balu u Wolanda oraz 
w Teatrze Gry i Ludzie w Katowicach, gdzie wcielił się w postać 
Davida w sztuce Niezidentyfikowane szczątki ludzkie i prawdzi
wa natura miłości B. Frasera. Wrzesień 2004 roku zaowocował 
powrotem do Teatru Sląskiego, w którym Artur Swięs występu
je po dziś dzień . Od tego czasu na śląskiej scenie zagrał Wiktora 

w Twórcach obrazów E. Per Olova, Billa w Wieczorze kawalerskim 

R. Havdona, a w sezonie 2005/ 2006 dwie bardzo znaczące role: 
Edypa w Królu Edypie Sofoklesa oraz Makbeta w polsko-brytyj
skiej wersji spektaklu pod tym samym tytułem. Ostatnie doko
nania artystyczne w Teatrze Sląskim to spektakl Underground, 
w którym Artur Swięs śpiewa czternaście piosenek z reper
tuaru Toma Waitsa i Nicka Cave'a, oraz rola Poety w Weselu 

S. Wyspiańskiego, zrealizowanym z okazji 1 OO-lecia kato
wickiej sceny. Kolejne role - to Mark Cohen w musicalu Rent 

w „Rozrywce" oraz Konstanty Dmitrycz Lewin w Annie Kareni
nie (Gliwicki Teatr Muzyczny). 
Aktor współpracuje niemal ze wszystkimi śląskimi scenami. 
Obecnie można go oglądać w pięciu teatrach: w Teatrze Slą

skim (Piąta Strona Swiata, Jakobi i Liedenta/, Poskromienie zło
śnicy, Siła przyzwyczajenia, Wieczór Kawalerski), w Teatrze Korez 
(Pojedynek), w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej (Miłość w Konig

shutte), w Operze Sląskiej (My Fair Lady). 
Artur Swięs jest laureatem wielu nagród, w tym dwukrot
nie Nagrody ZASP dla Młodych Twórców im. Leny Starke 
(2001, 2003), Nagrody Kreaton dla najlepszego aktora sezonu 
2002/2003, ZŁOTEJ MASKI 2005 za rolę Edypa. Wreszcie drugiej 
ZŁOTEJ MASKI, w roku 2012, za rolę Jakobiego w Jakobim i Le
identalu oraz Milo Tindla w Pojedynku. 
Dwukrotnie został także wyróżniony nominacją do nagrody 
ZŁOTA MASKA - w 2003 roku za rolę w spektaklu Ferdydurke, 
a rok później - za spektakle Niezidentyfikowane szczątki ludzkie 

i prawdziwa natura miłości oraz Bal u Wolanda. Otrzymał od
znakę honorową„Zasłużony Dla Kultury Polskiej". 

ELŻBIETA OKUPSKA 

Aktor-ekstern. Debiutowała w rodzinnym Koszalinie, by po 
zdobyciu aktorskiego dyplomu przenieść się na cztery sezo
ny do Szczecina. Do Chorzowa przyjechała już jako laureatka 
li nagrody na wrocławskim Przeglądzie Piosenki Aktorskiej 
(1981 ). Do najważniejszych ról w Teatrze Rozrywki należą: Lady 
Peachum w Operze za trzy grosze, Freulein Schneider w Caba

recie, Stara w Siadach, Ubica w Ubu Król, czyli Polacy, Swatka 
Jenta w Skrzypku na dachu, Narrator w The Rocky Horror Show, 
Annasz w Jesus Christ Superstar, Róża Łomot w Szwagierkach, 

Therese w Madame Therese. Znakomite postaci stworzyła 

w spektaklach: Dyzma - musical (Spiewak uliczny), O co biega? 

(Panna Skillon), Balu u Wolanda (Behemot), KRZYKU według 
Jacka Kaczmarskiego, w komedii Pomo/u, a jeszcze raz! (Ela), 
w musicalu Cantervi/le Ghost (Pani Umney) i Terapii Jonasza 

(Matka), Przygodzie fryzjera damskiego (Prezydent Barcelony), 
musicalu Oliver! (Pani Corney), Położnicach szpitala św. Zofii (Or
dynatorka) oraz w sztuce dla dzieci Adonis ma gościa (Adonis). 
Aktorka wystąpiła w kilkunastu filmach fabularnych, m. in. 
w Wojaczku oraz Ange/usie L. Majewskiego, w filmie Soli
darność, Solidarność P. Trzaskalskiego, w Czeka na nas świat 

R. Krzempka, Białej sukience M. Kwiecińskiego, Benku R. Gliń
skiego, Nie kłam kochanie P. Wereśniaka, Od pełni do pełni 
T. Szafrańskiego i Fenomenie T. Paradowicza. Kolejne role fil 
mowe Elżbiety Okupskiej, to: Matka Muraw w obrazie Z daleka 
widok jest piękny (reż. W. i A. Sasnal), Cyganka w Od pełni do 
pełni (reż. T. Szafrański), Sąsiadka Haliny w filmie Dzień kobiet 

(reż . M. Sadowska), Ciotka Xenia w Psim polu (reż . L. Majewski) 
oraz Tęga Chłopka w Papuszy (reż . J. Kos-Krauze i K. Krauze) . 
Zagrała również w kultowym spektaklu Teatru Telewizji Fryzjer 
w reżyserii Macieja Pieprzycy oraz w kilku serialach telewi
zyjnych (Boża podszewka li, Pensjonat Pod Różą, Na dobre i na 
złe, Klinika samotnych serc i in.). Współptacuje z katowickim 

Teatrem KOREZ - zagrała w przedstawieniach: Niedźwiedź. 

Oświadczyny A. Czechowa, Konopie/ka E. Redlińskiego, Hamlet 

A. Celińskiego, Ballady kochanków i morderców wg Nicka Cave'a 
oraz Kometa czyli ten okrutny wiek XX wg Jaromira Nohavicy. 
W Gliwickim Teatrze Muzycznym zagrała Emmę Goldman 
w musicalu Ragtime S. Flaherty'ego. W będzińskim Teatrze 
Dzieci Zagłębia zagrała Babcię I Mamę w bajce W brzuchu wil

ka R. Jarosza. 
Elżbieta Okupska jest laureatką czterech ZŁOTYCH MASEK (za 
„wyróżniającą się rolę" w przedstawieniu Jeszcze w zielone gra

my, za Freulein Schneider w Cabarecie i Walerię w łotrzycach, 
za Ubicę w Ubu Król, czyli Polacy oraz za Therese w Madame 

Therese). W roku 1998 została laureatką w plebiscycie „Gazety 
w Katowicach" na najpopularniejszą aktorkę teatralną w regio
nie. W 2001 roku otrzymała statuetkę „Chłopca z łabędziem" 

czyli Nagrodę Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury. 
Na IV Festiwalu Teatrów Europy Srodkowej „ Sąsiedzi" w Lu
blinie (2009) otrzymała nagrodę za rolę w spektaklu Ballady 
kochanków i morderców. Podczas 11 . Festiwalu Prapremier 
w Bydgoszczy (2012) otrzymała honorowe wyróżnienie za rolę 
Ordynatorki w spektaklu Położnice szpitala św. Zofii. 
Aktorka ma w dorobku płytę z songami Bertolda Brechta, po
chodzącymi ze spektaklu Uczciwe życie (reż. Andrzej B•Jbień) . 

Gra Pamelę w cieszącej się ogromnym powodzeniem w całej 
Polsce komedii Klimakterium i już . . . E. Jodłowskiej . 

Elżbieta Okupska z równym powodzeniem kreuje role dra
matyczne, komediowo-groteskowe, jak i musicalowe. Nie
ustannie uwodzi publiczność wrodzonym talentem, urokiem 
i niskim, wibrującym uczuciami głosem , który powoduje, że 
aktorka jest niekwestionowaną gwiazdą każdego koncertu na 
chorzowskiej scenie. 



KAMIL FRANCZAK 

Wokalista, prezenter, autor tekstów. W latach 2004-2013 
wokalista zespołu rockowego Zero Procent, z którym za
grał kilkaset koncertów w całej Polsce. Szerszej publicz
ności zaprezentowali się w programie TVP 1 „Śpiewaj 
i Walcz" oraz podczas koncertu „Debiuty" na 43 Krajo
wym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu (201 O), gdzie 
wykonywali znane polskie przeboje, w charakterystycz
nych dla ich stylu aranżacjach. Dzięki głosom widzów, 
w każdej z tych telewizyjnych przygód, dołączali do gro
na laureatów. 
Mają na koncie wydaną w 2007 roku debiutancką płytę 
„lnevitable" oraz krążek„Nieuniknione'; który ukazał się 
w czerwcu 2012 r. 
Kamil Franczak brał udział w wielu programach tv, takich 
jak„ldol'; czy „Tak to leciało!"; prowadził też młodzieżowy 
program„Poziom 2.0'; emitowany na antenie TVP 2, zdo
bywając niezbędne do pracy prezentera telewizyjnego 
doświadczenie. 

Na deskach teatralnych zadebiutował w Teatrze Rozryw
ki, rolą Moritza Stiefela w musicalu Przebudzenie wiosny. 
Wystąpił w koncercie sylwestrowym Muzyka z ekranu, 
a od lutego 2012 roku jest członkiem zespołu wokal
nego chorzowskiej sceny. W musicalu Sweeney Todd 
otrzymał kolejne zadanie aktorskie - rolę Anthonego. 
Gra również Wioślarza w Our House, a w przedstawieniu 
Gott/and kreuje kilka postaci. Śpiewa jako solista w kon
certach sylwestrowych i rozrywkowych. 

KATARZYNA HOŁUB 

Absolwentka katowickiego Liceum Muzycznego w kla
sie fortepianu oraz Akademii Muzycznej im. K. Szyma
nowskiego w Katowicach, Wydziału Wokalno-Aktor
skiego. Od września 2006 roku jest członkiem zespołu 
wokalnego Teatru Rozrywki. Bierze udział we wszystkich 
musicalach chorzowskiej sceny oraz koncertach sylwe
strowych - również jako solistka. W przedstawieniu Spin 
- musical otrzymała rolę wokalistki popowej Chanta! de 
Milo, a w musicalu Producenci z powodzeniem wciela się 
w rolę Ulli. Za tę właśnie postać otrzymała wyróżnienie 
dla „najlepszej aktorki drugoplanowej" w rankingu NAJ 
NAJ NAJ na 4. Festiwalu Teatrów Muzycznych w Gdyni 
(2011). 
Katarzyna Hołub współpracuje z Zespołem Śpiewaków 
Miasta Katowice CAMERATA SILESIA pod dyrekcją Anny 
Szostak, jako śpiewak-kameralista. Brała udział w licz
nych koncertach zespołu w kraju i zagranicą (Belgia, Ho
landia, Niemcy, Włochy). Współpracuje też z agencjami 
artystycznymi, czego efektem jest bardzo bogata dzia
łalność koncertowa. 
W 2012 r. odbyła się premiera filmu Piąta pora roku w reż. 
J. Domaradzkiego, w którym Katarzyna Hołub zagrała 
Dziewczynę z keyboardem. 

BARBARA DUCKA 

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu, 
solistka zespołu baletowego chorzowskiej sceny. Tań
czyła m. in. w: Kramie z piosenkami, Słowiku cesarza, Cza
rodzieju z krainy Oz, Caba recie, Karnawale zwierząt, Evicie, 
Gershwinie, The Rocky Horror Show oraz spektaklu Dyzma 
- musical. Grała Panią Umney w koncertowej wersji Can
terville Ghost, Audę w W 80 dni dookoła świata po stu la
tach oraz Velmę w West Side Story. Dziś występuje w mu
sicalach: Skrzypek na dachu, Jesus Christ Superstar, Jekyll 
& Hyde, Oliver! oraz w Our House. W musicalu Producenci 
z powodzeniem gra rolę Ulli. Przejmująco kreuje rolę 
Baby Monster w spektaklu Położnice szpitala św. Zofii. 
Śpiewa i tańczy w dziwowisku kabaretowym Jeszcze nie 
pora nam spać. Bierze udział we wszystkich koncertach 
sylwestrowych i rozrywkowych Teatru Rozrywki, jako 
tancerka i wokalistka. Pełniła również funkcję asystenta 
choreografa w przedstawieniu Dyzma - musical. 

JAROSŁAW CZARNECKI 

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Kra
kowie (Wydziały Zamiejscowe we Wrocławiu, Wydział 
Aktorski). Z Teatrem Rozrywki związał się we wrześniu 
2007 roku, debiutując wyraziście rolą Stręczyciela I Ka
płana w musicalu Jekyll & Hyde, którą gra do dziś. Kolejne 
role to Magnolio w Przygodzie fryzjera damskiego, Benny 
w musicalu Rent, Jan Rugby w sztuce Wesołe kumoszki. 
Musical, Bernardo w West Side Story oraz Właściciel loka
lu w spektaklu Dyzma - musical. W kameralnym przed
stawieniu Na końcu tęczy partnerował Marii Meyer jako 
przyszły mąż Judy Garland, Mickey Deans. 
Dziś gra Policjanta w Skrzypku na dachu, w musicalu Pro
ducenci kreuje postać Rogera de Billa, a w Położnicach 
szpitala św. Zofii - Księdza. W musicalu Our House jest 
Waldim, a w przedstawieniu Gott/and gra Goebbelsa 
i kilka innych postaci. 
Bierze udział w koncertach sylwestrowych i rozrywko
wych Teatru Rozrywki. 



ANDRZEJ KOWALCZYK 
Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Debiutował na scenie 
Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku, gdzie 
spędził dwa sezony, grając pod okiem Jerzego Zegalskiego, 
swego późniejszego dyrektora w Teatrze Śląskim im. S. Wy
spiańskiego w Katowicach. Kolejną sceną aktora był kielecki 
Teatr im. S. Żeromskiego, a następną -Teatr Śląski. W Katowi
cach Andrzej Kowalczyk uczestniczył w bardzo znaczących 
w historii tej sceny spektaklach: Popiele i diamencie J. An
drzejewskiego (Alek), Hamlecie W. Szekspira (Laertes), Cydzie 
P. Corneille'a (Paź), Amadeuszu P. Shaffera (Obywatel Wiednia), 
Szewcach Witkacego (jeden z Chłopców) i Szklanej menażerii 
T. Williamsa (Syn). 
Pracę w Teatrze Rozrywki rozpoczął od roli Perona w Evicie. 
Kolejne role to m. in.: Stanisław Leszczyński w Ubu Król, czyli 
Polacy, Gubernator w Oceanie Niespokojnym, Książę I Doktor 
Samson Carasco w Człowieku z La Manchy, Mikołaj Iwanowicz 
Rimski w Balu u Wolanda, Bart Gor w Odjeździe, Ojciec w Tera
pii Jonasza, Lord Canterville w musicalu Canterville Ghost, In
truz w farsie O co biega?, Terapeuta w Rent, Pułkownik Wareda 
w Dyzma - musical oraz Doc w West Side Story. W KRzyKu według 
Jacka Kaczmarskiego śpiewał jako Witkacy i Ojciec w Korespon
dencji klasowej. W kameralnym przedstawieniu Na końcu tęczy 
partnerował Marii Meyer jako pianista Judy Garland, Anthony. 
Dzisiaj można podziwiać Andrzeja Kowalczyka w rock-ope
rze Jesus Christ Superstar (Piłat) i musicalach: Jekyll & Hyde 
(Sir Danvers Carew), Oliver! (Pan Brownlow), Producenci, Prze
budzenie wiosny oraz Our House, w których gra kilka różno
rodnych postaci. W komedii Kogut w rosole jest Spencerem, 
a w spektaklu Chryzostoma Bulwiecia podróż do Ciemnogrodu 
gra Marszałka Piłsudskiego i Chińczyka. Od 2003 roku aktor 
z niezmiennym powodzeniem kreuje postać Tewjego Mlecza
rza w musicalu wszech czasów Skrzypek na dachu. 
Andrzej Kowalczyk jest też solistą w koncertach sylwestrowych 
i rozrywkowych Teatru Rozrywki, równie dobrze czując się 
w pastiszu, jak i w lirycznej balladzie. Naturalna skłonność do 
refleksji często wzbogaca grane przez Andrzeja Kowalczyka 
postaci, dodając im wewnętrznego ciepła. 
W sezonie 2002/2003 wziął udział w realizacji spektaklu Miłość 
Fedry (reż. RobertTalarczyk) katowickiego Teatru GRY I LUDZIE. 
Zagrał w filmach fabularnych: Na straży swej stać będę oraz 
5mierć jak kromka chleba - obydwa w reż. K. Kutza, Hiena 
w reż. G. Lewandowskiego oraz Jesteś bogiem w reż. L. Dawi
da. Grał również w serialach: Blisko, coraz bliżej, Rodzina Kan
derów oraz 5więta wojna. 

ADAM SZYMURA 
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Sol
skiego w Krakowie. Zadebiutował rolą Hrabiego w Panu Ta
deuszu A. Mickiewicza na deskach Teatru Polskiego w Bielsku
-Białej. Grał bardzo dużo, przede wszystkim w repertuarze 
klasycznym, bowiem warunki fizyczne predestynowały go do 
ról amantów. Po trzech sezonach przeniósł się do Teatru No
wego w Zabrzu, gdzie zagrał m.in. Judasza (Żegnaj Judaszu 
I. Iredyńskiego), Służących w Rewizorze M. Gogola i Do
żywociu A. Fredry, Leona w Matce I. Witkiewicza, Herlza 
w Mein Kampf G. Tabori, Pod kolesi na w Ożenku M. Gogola, 
a przede wszystkim - role w dramatach Mrożka: Edka w Tangu, 
XX w Emigrantach oraz Porucznika Zielińskiego w Pieszo. 
Pracę w Teatrze Rozrywki rozpoczął w roku 1991 i mimo, 
iż jest aktorem stricte dramatycznym, szybko odnalazł się 
w konwencji musicalowej. Najważniejsze role, grane w „Roz
rywce" 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 rock-operze Jesus Christ Superstar, Samuraj i Kapitan 
statku w W 80 dni dookoła świata po stu latach, Naczelnik poli
cji w spektaklu Dyzma- musical, czy wreszcie cała plejada po
staci w bajce Pan Plamka i jego kot. W Balu u Wolanda zagrał 
Berlioza, w Odjeździe zwracał uwagę widzów rolą Janusza, 
w farsie O co biega? - grał Wielebnego Arthura Humphrey'a, 
a w West Side Story- Sierżanta Krupke. 
Aktualnie Adam Szymura gra Lejzora Wolfa w Skrzypku na 
dachu, w Producentach rozśmiesza do łez rolą niemieckiego 
fanatyka, Franza Liebkinda, a w spektaklu Chrystozostoma 
Bulwiecia podróż do Ciemnogrodu - bawi rolą Białego Genera
ła. Aktor bierze udział w koncertach sylwestrowych i rozryw
kowych Teatru Rozrywki, nie stroniąc od pastiszowych wyko
nań znanych przebojów. Bierze udział w aktorskich scenach 
w cyklu„Górny Śląsk- świat najmniejszy". 
Przez kilka lat współpracował z Teatrem Kwadryga z Bielska
-Białej oraz Teatrem Własnym Stanisławiak z Chorzowa; pro
wadził też imprezy dla dzieci niepełnosprawnych. Jest laure
atem nagrody ZASP im. Leny Starke. 

SEBASTIAN CHWASTECKI 
Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. J. Kiepury 
w Sosnowcu oraz Prywatnej Artystycznej Szkoły Baletowej 
TERPSYCHORA w Katowicach. W zespole baletowym Teatru 
Rozrywki od roku 2001 - jako solista bierze udział we wszyst
kich partiach baletowych musicali (Jekyll & Hyde, Jesus Christ 
Superstar, Oliver!, Our House, Położnice szpitala św. Zofii, Produ
cenci, Skrzypek na dachu, SweeneyTodd), spektakli muzycznych 
(Jeszcze nie pora nam spac) oraz koncertach sylwestrowych. 
W przedstawieniu Gott/and gra Drukarza i kilka innych postaci. 
Tańczył w widowisku tańca współczesnego Katarzyny Alek
sander-Kmieć pt. Na krawędzi, powstałym na zamówienie 
VII Międzynarodowego Festiwalu Działań Teatralnych i Pla
stycznych ZDARZENIA w Tczewie. 
Współpracował również z Operą Śląską w Bytomiu. 

WOJCIECH STOLORZ 
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej 
i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi (Wydział Aktorski). Jesz
cze na studiach zagrał rolę Konrada oraz Maski w Wyzwoleniu 
S. Wyspiańskiego. Spektakl zrealizowany w Teatrze im. S. Ja
racza w Łodzi zdobył ZŁOTĄ MASKĘ, jako najlepsze przedsta
wienie w sezonie 2008/2009. W Teatrze Nowym im. K. Dejm
ka w Łodzi grał Piotra w spektaklu Horror Vacui. Współpraco
wał również z Teatrem Muzycznym w Łodzi, gdzie śpiewał 
w spektaklu Broadway róg Północnej. 

Od września 2009 r. jest członkiem zespołu aktorskiego Te
atru Rozrywki. Zadebiutował rolą Noego w spektaklu Oliver! 
Zagrał również główną rolę (Tony) w musicalu West Side Story 
oraz Fentona w przedstawieniu Wesołe kumoszki. Musical. 
Dzisiaj gra w musicalach: Skrzypek na dachu (Motel Kamzoil), 
Jesus Christ Superstar oraz Jekyll & Hyde. W Położnicach szpi
tala św. Zofii jest Doktorem Wieczorkiem. Występuje również 
w dziwowisku kabaretowym Jeszcze nie pora nam spać (rów
nież w łódzkiej inscenizacji, na deskach tamtejszego Teatru 
Muzycznego) i musicalu Our House, w którym gra Calluma. 
W przedstawieniu Chryzostoma Bulwiecia podróż do Ciemno
grodu kreuje główną rolę, czyli Bulwiecia. 
Bierze udział w koncertach sylwestrowych i rozrywkowych 
Teatru Rozrywki, a w dziwowisku kabaretowym Jeszcze nie 
pora nam spać pełni dodatkowo rolę asystenta reżysera. 
W październiku 2012 r. odbyła się premiera sztuki Wariat i za
konnica S. I. Witkiewicza (Nieformalna Grupa Avis, reż. Agata 
Biziuk), w której Wojciech Stolorz partneruje Agnieszce Ma
kowskiej. 

BARTŁOMIEJ KUCIEL 
Tancerz, absolwent Studium Wokalno-Aktorskiego przy Ope
retce Śląskiej w Gliwicach. Od roku 1992 związany z Teatrem 
Rozrywki; debiutował rolą Bywalca kabaretu Kit-Kat w musi
calu Cabaret. Od tego czasu bierze udział we wszystkich mu
sicalach chorzowskiej sceny oraz koncertach sylwestrowych 
i rozrywkowych, w których tańczy sceny zbiorowe oraz partie 
solowe, nie stroniąc od pastiszowych scenek aktorskich. 
Od wielu lat reżyserzy powierzają tancerzowi również zada
nia aktorskie, jak chociażby rolę Diesla w West Side Story czy 
Sierżanta Pistola w przedstawieniu Wesołe kumoszki. Musical. 
Dzisiaj Bartłomiej Kuciel realizuje zadania aktorskie w musi
calach: Skrzypek na dachu, Jesus Christ Superstar, Jekyll & Hyde, 
Producenci (członek ekipy Rogera), Oliver! (członek Rady 
Starszych), Our House (Policjant, Pies) oraz w przedstawie
niu Chryzostoma Bulwiecia podróż do Ciemnogrodu (Dyrektor 
Szkoły, Młodzianek). 



MARZENA CIUŁA 
Absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie (2006 r.) oraz 
Wydziału Wokalnego Państwowej Szkoły Muzycznej li stop
nia w Krakowie. 
Doświadczenie zawodowe, jako aktorka, wokalistka, a także 
autorka opracowań muzycznych w spektaklach, zdobywała 
w teatrach Rzeszowa, Krakowa, Kielc, Wrocławia i Tarnow
skich Gór. 
Jako aktorka, zagrała m.in. w spektaklach: 
Skaza wg M. Brody (Sam, Matka), Zarah P. Żebro (Zarah Lean
der) - obydwa w Teatrze ZL w Tarnowskich Górach, 
Siostry Parry M. Ronconiego (Malka Pegelmann) - w Teatrze 
im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, 
Historie Petra Zelenki (Alicja) -w Teatrze Nowym w Krakowie, 
Pijany na cmentarzu wg M. Hłaski (Dziwka), Wdowy S. Mroż
ka (Wdowa Pierwsza), Bolero P. Kohouta (Anna), Mały Książę 
A. Saint-Exupery'ego (Żmija), Mąż zdradzony, czyli Amfitrion 
Plauta (Alkmena), Nocą na pewnym osiedlu H. Bergera (Lucy), 
Rosyjska ruletka R. Kmity (Nastasja Filipowna vel Grusza, Cy
ganka oraz Chłopka), Milczenie S. Stephensona (Susan) -
wszystkie w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach, 
Kobiety kontratakują (Kobieta) - w Teatrze Lalki, Maski i Akto
ra Groteska w Krakowie. 
W latach 1998-2000 występowała w cyklu rozrywkowym 
Spotkanie z Balladą w reż. M. Bobrowskiego; zagrała też epi
zod w filmie Karol człowiek, który został papieżem w reżyserii 
G. Battiato. 
Jako wokalistka wzięła udział w nagraniu trzech płyt (,,Ufam 
Miłosierdziu" na podstawie „Dzienniczka" św. S. Faustyny Głos 
Duszy, De Press - „Cy bocycie świnty ojce" oraz Grube ryby -
„Grube ryby"). 
Marzena Ciuła jest laureatką Ili miejsca w Małopolskim Fe
stiwalu Wokalistów Jazzowych Zabierzów 98; jako aktorka 
otrzymała nagrodę przyznawaną przez Prezesa ZASP Kraków 
oraz Klub Aktora Loża za najlepszy debiut aktorski poza Kra
kowem„Loża 2008" (Dziwka w Pijanym na cmentarzu) i „Anio
ła Publiczności 2009" - Nagrodę Studenckiego Kola Nauko
wego PrzyjaciółTeatru i Filmu Uniwersytetu J. Kochanowskie
go w Kielcach (Lucy w Nocą na pewnym osiedlu). 
Od listopada 2012 r. jest członkiem zespołu aktorskiego Te
atru Rozrywki. Gra Swatkę Jentę w Skrzypku na dachu oraz 
Panią z Orbisu i Kobietę z workiem w przedstawieniu Chry
zostoma Bulwiecia podróż do Ciemnogrodu; wystąpiła również 
w koncercie sylwestrowym Czy mnie jeszcze pamiętasz? 
(2012). 

RAFAŁ GAJEWSKI 
Absolwent Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu. Czło
nek zespołu baletowego Teatru Rozrywki od roku 1990. 
Występował we wszystkich spektaklach muzycznych i ba
letowych chorzowskiej sceny. Otrzymał zadania aktorskie 
w spektaklach Dyzma - musical, West Side Story (Luis) i Weso
łe kumoszki. Musical (Kapral Nim). Dziś tańczy w musicalach: 
Skrzypek na dachu, Jesus Christ Superstar, Jekyll & Hyde, Oliver! 
oraz Our House; jest Drewnianym chłopcem w Producentach, 
a także członkiem grupy Noworodków w Położnicach szpitala 
św. Zofii. Gra Hamleta, Młodzianka, Dziennikarza i Chińczyka 
w spektaklu Chryzostoma Bulwiecia Podróż do Ciemnogrodu. 
Występuje w koncertach sylwestrowych i rozrywkowych, 
chętnie biorąc udział w pastiszowych scenkach. 

MARCIN TOMASZEWSKI 
Absolwent Studium Aktorskiego im. A. Sewruka w Olsztynie. 
Do końca 2012 roku związany zawodowo z olsztyńskim Te
atrem im. S. Jaracza, w którym zagrał: Balcera I Karczmarza 
w Intermediach Staropolskich, Jakuba Szali mowa w Letnikach 
M. Gorkiego, Siewę w Udajc:c ofiarę braci Priesniakow, Króla 
Alonzo I Kalibana w Burzy W. Szekspira oraz Piątego w B-ldolu 
J. Satanowskiego. 
Uczestniczył w warsztatach jazzowych z Krystyną Prońko, 
wokalnych z Katarzyną Winiarską, speech level singing z Ewą 
Głowacką-Fierek oraz warsztatach z pantomimy z Krystianem 
Nehrebeckim. 
W Teatrze Rozrywki zadebiutował gościnnie rolą Emo w mu
sicalu Our House. Od stycznia 2013 r. jest członkiem zespo
łu aktorskiego chorzowskiej sceny. Gra Marszałka, Hamleta, 
Dziennikarza i Chińczyka w spektaklu Chryzostoma Bulwiecia 
podróż do Ciemnogrodu oraz Perczyka w Skrzypku na dachu. 
Bierze również udział w rock-operze Jesus Christ Superstar. 

Zastępca dyrektora - MAREK MYSZKOWSKI 

Główny księgowy - DOROTA BOROWY 

Dyrygenci - WOJCIECH GWISZCZ, JOSEPH HERTER, JERZY JAROSIK 

Inspektor orkiestry - SŁAWOMIR KMIEĆ 

Kierownik zespołu wokalnego - EWA ZUG 

Inspektor zespołu wokalnego - DAGMARA ŻUCHNICKA 

Kierownik zespołu baletowego - KATARZYNA ALEKSANDER-KMIEĆ 

Inspektor zespołu baletowego - NATALIA GAJEWSKA 

Pedagog baletu - BOŻENA SĘKALA 

Konsultacje wokalne solistów - EWA MENTEL 

Korepetytorzy- LENA MINKACZ, RADOSŁAW MICHALIK 

Kierownik techniczny - DAMIAN JASIOK 

Kierownik sekcji akustycznej - ANDRZEJ BĄCZYŃSKI 

Realizator światła - MAREK MROCZKOWSKI 

Kierownik działu administracji - ZOFIA RYCYK 

Biuro Obsługi Widzów - JUSTYNA GÓRECKA (kierownik), SEBASTIAN GRONET, 

MARIUSZ KIERAT, ZBIGNIEW MRUKWA 

Koordynacja pracy artystycznej - MAGDALENA SZOJDA (kierownik), MONIKA MROCZKOWSKA 

Konsultant programowy- KRZYSZTOF KARWAT 

Impresariat - ANETA GŁOWACKA 

Promocja i marketing - PAWEŁ ROZKRUT 

Biblioteka muzyczna i archiwum teatru - MAGDALENA MROZICKA 

Koordynator projektów edukacyjnych - MAGDALENA SKORUPA 

Dekoracje i kostiumy zostały wykonane w pracowniach Teatru Rozrywki 
pod kierunkiem: 

HALINY MATIHEUS (krawiecka damska), ANDRZEJA PIPERA (krawiecka męska), 

DANUTY GNIEWEK i TERESY SZELEST (perukarska), ZOFII DZIUGIEŁ (kapeluszy), 

WINCENTEGO TURKA (stolarska), HENRYKA ZAJĄCA (ślusarska) 
i MARKA OLSZEWSKIEGO (malarsko-dekoratorska) 

Brygadier sceny - DARIUSZ SZYMAŃSKI 

Starsza garderobiana - KATARZYNA ZIELIŃSKA 

Garderobiana Małej Sceny- DANUTA SZEREMETA 

Rekwizytorzy - KATARZYNA GRAD, CEZARY DRÓŻDŻ, KRZYSZTOF SZRETER 

Redakcja programu - JOLANTA KRÓL 

Projekt logotypu i plakatu - get2.pl 

Projekt plakatu i okładki programu - AGATA BOGACKA 

Zdjęcia - o ile nie zaznaczono inaczej, autorem zdjęćjestTOMASZ ZAKRZEWSKI 
DTP - B&W studio 

Druk - EVER GROUP Sp. z o.o. 
ZE ZBIORÓW 

Instytutu Teatralnr 




