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Marek Jasiński 

Wyciszyć lęk 

Po.erl n:1111i roztacza ię świat narkotycznych wizji i narkotycznej rzeczywi

stośc i , gdzie rządzi przemoc, korupcja, wyzy k, dominuje uprzedm iotowienie 
<.;ZJ011 ·eka . W ta.kim świecie wszystko wlaściwic jest mo7liwe: gwalty, morder

stwa, najokrutniejsze zbrodnie [ nikt nic jest tym zdziwiony czy zaskoczony, bo
wiem to wpi uje się w obraz ludzi z takiego środowiska , taki mamy l'ytworzony 

stereotyp na ich temat. Kaidy spo ób i środek, nawet nąjbardzi~j drastyczny Jest 
właściwy by zdobyć upragniony narkotyk, zaspokoić: głód czy ldobyć pieniądze 

na kolt:jny odlot bądt złagodzen ie narkotycznego kac:i . ie tylko nic dz.iwimy się, 
że dzieją ię tam przeraiające , odhumanizowane sceny, le wr1tcz potrzebuje

my takich obrazów. by czuć si<t samemu wolnym od tej patologii i odseparować 

ię od własnt'.i de trukcJi . . ,M " przecież nie należymy do tego świata, je teśmy 

zupełnie inni, czyści, przyZ\\Oici, przestrzegający zasad etycznych , moralnych, 

dlateg też nic złego nam się nie mo7e przydarzyć Możemy czuć się zupetnie 

bezpieczni , bo przecież z tym środowiskiem nie mamy nic wspólnego. 
Wiciu z nas poll7.ebuje intensyfikacj i patologii na zc1mątrz, wyolbrzymienia 

tych zjawisk, wręcz po zuktJJe takich informacj i i się w nich pławi , b wypaść 

lepiej w tej konfrontacji. Potrzebujemy horroru na zewnątn, im bardziej jest 

drastyczny tym my sta,1emy ię bezpieczniejsi i pewniejsi swoj~i „normalności" , 

szczególnie wtedy kiedy bohaterom tego dramatu przypiszemy inność w stosun

ku do siebie. My się tak od nich różnimy, ie możemy czuć się zupełnie spokojni. 

A Jednak ... 
W środowisku narkotykowym zdarza się morderstwo młodej dziewczyn . Po

czątkowo wszy tko wydaje się jasn , proste i ocz}'\vi te. Ta dziewczyna to prze

cież wcielenie zła, rozpusty, ćpunka nie panująca już. nad własnymi impulsami, 

gotowa zrobić wszystko by choć przez chwilę rozkoszować się wyidealizowanym, 

ni realnym światem . Otacza się 1degen rowanymi ludźmi, którzy nie cofną się 

przed najohydnie.iszą zbrodnią. To zapewne jakieś mafijne, przestępcze pora

chunki , możemy spać spokqjnic i l\Tacać do swoich idealnych domów, idealnych 
rodzin . Tak bardzo hcemy \\ · erzyć w len obraz by czuć się bezpiecznie, żeby 

w ten sposób poczuć się lep zymi, bardzie.i wartoścmwymi ludimi i w spoko-
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ju ducha rozkoszować się "własną idealno cią " . Zrobimy praktycznie w zyslko 

by len obraz zdegenerowanego rodowiska utrzymać i skutecznie się od niego 
ddzielić . 

A jednak .. 

"Chodzj o dziewczynę z dobr >j rodziny, oji.;iec jesl inżynierem , matka nauc71•
cielką , a ma dziewczyna zyskala. obie pewien rozgłos w prO\I incji , kiedy wygr.J.la 

konkurs poei;j i'. Sposób popclnienia morderstwa był szczególnie brut.alny i niemo

żemy zdać się na formulkę krwawych porachunków między narkomanami i mafio

zami . Zabójstwo Orlando budzi strach, ludzie zaczynają się bać we \1łasnym domu 
i musimy Lo wziąć pod uwagę"-

Mamy zatem do czynienia z syt uacją kiedy to ofura nic była lą najgorszą, zde

prawowan4 dLicwczyną , a morderca niekoniecwie musiał nale7.eć do mafijnej 

społecznoś i. Co !:>i~ dzieje zatem w przypadku gdy patologi ofiary me jest tak 

01.:z}'\1ista, a mordercą mo7e być ktoś z tzw. dobrego domu? Jak ludzie radzą sobi 

przy wystąpieiiiu takiego scenariusza wydarzeń? a pewno starają się nie dopu

ścić by lęk czy niepewność ~iiaraliżowaly i.eh funkcjonowanie, bo to bylaby ich 

przegrana . Mogą zastosować kilka typowych t ·chnik psychologicznych i obron: 

- szukame do korka czegoś co odrólnia ich od u~j ofiary. Im więc j tych znaczą

cych rói.nic znajdą, tym bardziej mogą czuć się niezagrożeni. A więc np. dostrzeże

nie l.e denatka miała jakieś nałogi, l.c obcowała z niewłaśCJwymi ludżnu, 7e mezbyt 

dobrze ię uczyła już może wanocmć: ich poczucie bezpieczeństwa . W takim przy

padku nieszczęśliwy !O~Jakiją spotkał jest\\ pewnej części zrozumiały i usprawie

dliwiony. Ich ten los nic spotka, bo są przecież inni , ona natomiast w jaki™ sensie 

na to zasłużyła . Jesteśmy żądni takich informacji na temat ofiar}, które ugruntują 

\\ nas przekonanie o Lasadni zych różnicach między nami - j e~li ten ~posób my

ślenia nie pomaga, odwołujemy ię do przypadku, nie z.czę lmego ZI7.ądzenia losu 
lub .raprze za.my lękowej wi1ji rzeczywistości; mnie to nie polka, to memozliwe, 

nierealne , nieprawdopodobne; wszystkich to może dotknąć, ale me mnie. Czasami 

to zaprzeczanie zagrażającej rzeczywist ości mo1.e doprowadzić do absurdalnych 
fantazj i. Obronne myślenie, ze w zystkim coś grozi poza run< samym prowadzi 

"l'<,;cz do n ieświadomego przekonania, że wszyscy są śmierte l ni , ja natomiast po
z.ostanę n ieśmiertelny. Taki sposób .poradzenia sobie" z ni pokojem daje doraźne 

ukojenie, ale\\ żaden posób realnie nie zabezpiecza przed rozwojem \\)·darzeń; 

utrzym}'\vanie wewn 'trz.nego przekonania, ze my byśmy obie o wicie lepiej 
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poradzili w takiej sytuai;ji i do tragicznego końca by nie dasz.Jo. \. idocznie ofia.t·a 

n ie polrafiła zastosować odpowiednich środków obrony, albo LO co częściej wyhlę

puje - sama mogła sprowokować sprawcę do popełnienia przcslępstwa. My oczy-

111 ~c1e byśmy do tego nie dopuścili uwai'.ając na to co robimy, zwracając uwagę 

na swoje ges t}~ „mowę ciała ", itp. Unikalibyśmy wszelki~i prowokacj i bądź Leż ku

lec-z.nie byśmy obronili się pr.t.ed ewentualn4 agrnsjq napaslnika . 

Jeśli takie myślenie pr.t.ed zagrożeniem okaic: • ię n ieskuteczne, lęk może dojść 

do głosu i wtedy lud.t.ie mogą hwytać się znanych sobie sposobó11 jego redukcji . 

Tu już decyduje indywidua.lny sposób rcagowarua i rozwiązywania syLuacji Lrud

nych bqdź zagrażaj4cych poczuciu bczpicczeńs 1 wa . 

Wszys tkie v.rymien.ionc sposoby mają nas utwierd7Jć 1~ przekonaniu, że jeste

śmy chronien i przed t aką brulalności.ą, której doznała głów11a bohaLerka Takie 

przekonanie jest isLoLnc szczcg lrne wtedy gdyby okazalo s i ę, że to co s ię stało było 

udziałem tzw. przecięln eh ludzi. a n ie porachunków zdegen erowanych mafijnych 

prze tępców. 

Jak trudno j est uznać i zaakceptować, że 11 przeciętnym, tz11 normalnym 

człowieku może tkwić brutalność, de trukcja, pragnienie zemsty doprowadzone 

cza em aż do gro.nicy morderstwa, jak c ienka jest granica między Lym co robią "ci 

inni " i jak „my" postępujemy. Czasami ta granicaje;;t tak płynna, że 1..-ręcz 11 ogóle 

się zaciera. Trudność zaakceptowania w sobie tej ciemnej strony może być tak 

daleko posunięta, że popelnia,1ąc zbrodniczy czyn , zachowu1emy sit; tak jakby me 
się nie s tało, jakby to nas zupełnie nie dotyczyło . Zaczynamy wierzyć, udowadniać 

sobie 1 i.nnym, L.e Jesteśmy niewinni i nadal stoimy po stronie dobra i pra wom1dno

ści. Dla podtrzymania dobrego wizerunku lll'ortymy falszyi.1ry obraz siebie, tak silny, 

że w końcu lraci.my rozeznanie kim naprawdę jesteśmy. 

Autor jest psychnanahtyki"m, ps ·choterapeutą, sekhuologiem klirnczn11n Pola cl/i.allllno dą 
klin iczną spra" uje funkcję rektora w Niepa1istwowc.i Wvzszaj Szkole Pedagoi;icmej w Bi:i
lvmstoku. 

9 



Czego się wszyscy obawiamy - niezależnie od Lego, CZ) cierpimy z powodu „de

presji uzależnienia", czy j esteśm) \\ pelnym blasku dnia lub dręczą nas nocne 1ja

\\y? Oto odrzucenia, wykluczenia, odtrącenia, bojkotu, wyparcia się nas, odarcia 

z le~o. czym jcsleśmv, i niezgody, bvśmy byli tacv, ja.kinu pragniemy być. Boimv się 

pozo tać sami. bezradni, nieszczęśliwi. Boimy się utraty towarąst\\~ , kochających 

nas osób, pomocnych rąk. Boimy się . by 11as nic W)'\lieziono n, złomoms.ko. aj

bardzicj tęsknim y do pewnośc.i, i.e to wszystko się nie zdarzy - nie nam Chcemy 

by(; wykluczeni z powszechnego i \\ ;zechobecnego wyklucLenia ... . 

( .. . ) 
W miło ci brakuje tych \1szystkich płatnych mechanizmów, zabezpieczają

cych p!7ed ryzykiem, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić w społeczcń twie 

kon umpcyjnym. Przywykliśmy do tego, hy traktować stosunki miłosne w duchu 

konsumenckin1. poniewaz to jedyna postawa. która zapewnia nam wvgodę i po

czucie bezpieczeństwa. Chcemy więcej satysfakcji teraz, natychmiast, coraz więk

szej, w wyłączna wartością, jedyn}m „pożytkiem" z przedmiotów jest ich zdolność 

do da\1ania satysfakcji. 

Zygmunt Rauniann, „To7»<Jmrn;ć. RoZJTIO\\)" /. Bencdetto \ 't:cch1m", 

pn el . Ja ck l:.as7C7, GW P, Gdańsk 2007. 
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Nie móc już żyć 

Są doświadczenia, po których człowiek nie może już dal~J ąć. Czujemy wów

czas, że cokolwiek byśmy robili , nic ma Lo już żadnego znaczenia. Gdy bowiem 

człowiek dotarł do granic życ i a, gdy w zapamiętaniu przeżył wszystko, co na owych 

groźn eh rubieżach moż_na znaleźć, codzienne gest i zwykle dążenia tracą wszelki 

u rok i czar. 

Czuję, że mogę ro1paść się na kawałki pud naporem ' zy tkiego, co niosą 

mi życic i perspektywa mierci. Czuję, że umieram z samotności, z miłośc 1 , z roz

paczy, z nienawiści - ze wszystkiego, co może m i zaoferować ten świat. To jest tak, 

Jak gdyby każde przeżycie wypelniało mnie niczym balon. ponad granice jego wy
trzymaloścl . Przeżywając naJin tensywniCJ i najstraszniej Z\vracamy się ku nicości. 

Rozszerzamy się wewnętrznie rośniemy aż do szaleństwa, aż do okolic, gdzie 

nie ma jui granicy. do obrzeży światła , gdzie kradnie je noc i z tej prze-p !ni co~ 

nas wyrywa, w jakimś bestialskim wirze ciska nas jakby prosto w nicość. 

Nie wiem 

ie wiem, co jest dobre, a co złe, co doZ\\olon e, a co niedozwolone; n ie potrafię 

poll<piać ani pochwalać . Nie ma na trm świecie żadnego prawnego kryterium ani 

żadn~j pfljnej zasady. W LeJ chwili nic wien.ę absolutnie w nic i nie mam żadnei 

nadziei. Wydają m i się pozbawione sensll wyrażenia i obrazy przypisujące życiu 

urok. ie mam odczucia przeszłości ni przy złości , teraźnieJSZOść zaś wydaje się 

trucizną. ie wiem , czy 1estern zrozpaczony, ponieważ brak wszelkiej n adziei może 

być również czymś innym n iż rozpacz. Nie mógłby mnie obraz.ić żaden epitet, 

bo nie mam już me do stracenia Przecież Lraciłem wszystko! I gdy pomyśl , że 

właśnie rozchylają się kwiaty i ptaki śpiewają ! J akże to wszystko jest daleko! 
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Zasada szatańska w cierpieniu 

Któż. to we mn ie rozpmn. skrzydła , tak iż czuję. że mój wzlot pcha m11i · do J;,t

kicjś szalef1czej, barokowt:j ekspansji! Czy w skrzydła wieczności unoszą mnie 

,,. nieskończoność, burzą m61 spokój , wyosobniają mnie? Czuję w sobie cały za

męt wiecmości i pij ę aromaty meskmkzoności tak. Jakbym pił truciznę . Pijany 

\\iecznoścq i poc iągany przez nieskończoność przewa_lam się \I p t-zestrzeniach jak 

posLać solarna, 1\-zlaluję w bezmiary, lekki jak złudzenie i przejrzysty jak uśmiech, 

rozpadam się w nęcącej nicośc i (. „ ) Do kogo mam się skierować w tych pustko

wiach, do kogo wyciągnąć mam dłoń w tej samotności, na kim mam s i ę oprzeć 

w tych kosmicznych ewolucjach , skąd mam wyglądać jaki goś ukojenia? 

J..ikże rozprasza się błękit w Lt;J rnąjeJ fantastycznej wizji, i jakaż biała pClzostaje 

pustka, śląca ta1emnicze wołan ia! I w tl\i kosm icznej wędrówce, podobnej do osta

tecznej, najwyższej przygody, jakbym poszukiwał Boga . Ale w nieskończono~ci nie 

ma postojów - to też rugdy go nic znajdę . 

Emil Cioran, .~a s1czytuch rol.paczy '', 

prze! . Ireneusz Kania . Ohc}11a Literacka. Krakól\ 1992 
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Rainer Maria Rilke 

Przeczucie 

Jestem j<ikO chorągiew zawie -zona wśród dali , 

Pr.i:eczuwam idące wichry i musze z nich żyć . 

Kiedy rzeczy na dole nie ruszają się jeszcze, 

Dr.i:wi zamykajq cicho i c isza w komin ie 

I okna nic drżą i ciężki ,1 cst ku rz, 

Ja wiem już o burzy, j ak mone zbudzony 

I w·Ldymam ię , i w siebie zapadam , 

i obracam na wspak i am je Lem, sam 

W nawałnicy bezmiernej . . 

14 

Piosenki Abellone 

O ty, której nie mówię, że leżę co n oc 

Płacząc do ranka, 

Ty, której isto ta odbiera mi moc 

Jak kołysanka. 
O ty. Co mi nie mówisz, wsłuchana w dal 

Czuwa,iąc dla mnie: 

Jakbyśmy mogli z.nieść ból i lęk 

Wciąż nieustannie 

C udu, co rośnie w na 

Na miłi.Uących patn:: 

Gdy wyznań przY.idzie czas. 

Patrz - jak rychło kłam ią . 

Ty jedna mnie st:wan:a.sz . Ciebie jedną mogę L.amienić . 

Przez chwilę jesteś. Potem szelest Lie lcni, 

Albo wof1 zawisa bezwietrznie „ 

Ach, wszystkie" moich pnepadly ramionach , 

yś jedna - tyś wciąż na nowci 11skrzeszona: 

Ciebicm .1 ednej nie objął, więc Ll?yrnam Cię 11~ecznic . 

pnel. Krysuan Lupa 
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ZgaciLam ·ię z tobą całkowicie po111edziala Księżna - a z tego wynika morał, 

7c: bądż tym, czym chcesz się wydawać a lbo, jeżeli wolisz, pro cicj p01~icdzia1\ 

S7)': nigdy nic wyobrażaj obie, że J. tobą jest n ie inaczej niż tak, jak by się mo~ło 

inn)~TI wydawać, :i.C nic macz~J było Z t aką, Jak bylaś , albo mowaś być , jakby nie 

było inaczej , niżby się inaczej mo!!Jo im 11ydawać, że byłaś. 

Le\\ is Carroll .• Alicj.i w krainie czaro\\" , 

przel. Robert Stiller, .Alfa". \\'al'S'lawa 1986. 
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Waldemar Barwiński (1 973) 
Aklor. Absolwenl Akademii Teatralnej w Warszawie . De-

iulował rolą Fryderyka Chopin ' w przedi.Lawieniu „Wokół 

Chopina" Michała Zn n ieekiego w Teatrz t arodowym 

(Scenie Ope rowej) . Od 1996 roku na l eży do zespołu Tc
alru DramaLycznego m . SL Warszawy, gdzie zagrał m.i11 . 

w spektaklach Krzy ztofa Warlikowskiego, Agn ieszki Gl iń

skiej . Piotra Cieślaka , Krystiana Lupy, Grzegorza Jarzyny, 
And.neja omalika, Tomasza Hynka, Pawła Miśkiewicza , 

ndrieja Mogucziego, Michaela Ma.rmarinosa , Michała 

Km iecika. Był m .i n.: Orlando w „Jak wam się podoba" 
W. Shakespeare'a, yrylem w „Płatonowie" A. Czecho

wa, Piotrem Iwanowiczem Babczyńskim \I „Rewizo .e" 

M. Gogola, Alexandrem w „Ausltischung/Wymazywanie" 

T Bernharda. 1 a cenie na Woli im. T Łomnickiego moż

na go zobaczyć w „Madame" A. Libery. W Teatrze Tele>A'izji 

współpraco11al m .in. z Agmeszką llolland („Dybuk") , Ja

nuszem Kijowskim („Czyściec"), Janem Englerlem (,„Dzia

dy") i Krystyną Jandą („ ·izjologia mali.e6stwa") . a XIV 

Festiwalu zkół Teatralnych w Łodzi otrzymał 1vyrói.nie

nie za rolę Prz1jaciela w dyplomie „Zabawa z ogn i m " 

A. trindberga oraz nagrodę Jana Machulskiego dla naj

większ~i i ndywidua lności F'cstiwalu 0996) . W 2005 roku 

otrzymał Feliksa Warszawskiego za rolet 1uchy w „Opo

wieściach o z1vyczajnym szal eństwie" P. Zc lenk.i 

Małgorzata Bogajewska ( 19 5) 

Reżyserka . S L udiowała prawo na Uniwersytecie im. 
A. Mickiewicza " Poz nan iu, aktor Lwo w poznaf1skiej 

Akademii Szluk Wizualnych oraz scenopisar two na Ca
me rimage Film School w Toruniu. Jes t absolwentką Wy

działu Reżyserii Dramatu na AT w Warszawie (2002). 

Ma na swoim koncie realizację ponad trzydziestu spektakli 

tcalr lnych z repertuaru klasycmego i współczesnego -
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także we własnyc h adaptacjach . W latach 2004-2006 była 

dyrektorem artystycznym ·ceny Dramatycznej eatru im . 

. K. 1 orwida w Jeleniej Górze . Debiutowała w 2001 roku 

jeszcze jako studentka reżyserii „Powrotem" J. Łukosza 

w Lubuskim Teat17e im . L. K.ruczkowsk..iego \\ Zielonej 

Górze. Także tam dwa lata póin icj zreal izowała „Opowie

śc i o zwyczaj nym za.leń twie" P Zelenki By ł a to polska 
prapremiera tej szl uki W kolejnyc h latach pracowa.la m . 

in . w war zawsk..im Teatrze Powszechnym im . z. Jłubne

ra („Tlen", „Dotyk", „Jęzvkami mówić będą", „Espres

so"), w Teatrze Jeleniogórskim (..Testosleron" , „Czerwone 

nosy", „Espresso ''), czy w łódzkim eatrze im . S . Jaracza 
(„Osaczeni" . „Zszywanie" , „Bramy raju", „Kotka na rolpa

lonym, blaszanym dachu ··. „Jajo wąża") . Pracowała także 

w Teatrze arodo\vym, gdzie zreaLizuwała „Daily oup" 

A. luskarii . W toruńskim Tea trze im . W. Horzycy zr aU

zowaJa okraszonego kabaretem Szekspirowi.kiego „I lamle

ta". a osLaLnio w warszawskim Teatrem 6. Pietra 1vyreżyse
rowała głośna sztukę Jasminy Rezy ,.Bóg mordu ". W 2006 

roku dostała nagrodę za reżyserię przedstawienia „Dotyk" 

M. Modzelewskiego w Teatrze Powszechnym w Warsza\'.'ie 

na J 2 . Ogólnopo lskim Konkursie na Wys ta wie nic Polskiej 
Sztuki Współczesnej w War zawic . Rok później jej spek

takl „Osaczen i"' z Samborem Czarnotą i Kamil m Mać

kowiakiem w głównych rolach zostaJ docen iony 1 agrodą 

Radia PIK na Fesliwalu Prapremier w Bydgoszczy oraz 

!li nagrodą w plebbcycie publiczności na 37 . Jelemogór

skich Spolkaniach Teatralnych . To samo przedstawienie 
zdobyło Lakże Grand Prix na 8 . Ogólnopo kim F'estiwalu 

Dramaturgii Współczesn j „Rzeczywislość Przedstawio

na" w Zabrzu , a Bogajewska dostała ta.m nagrod~ za reży

serię . Brała udLial w warszt.atath teatrÓ\\ alternatywnych 

w P lsce i Europie, prowadziła warsztaty aktorskie oraz 

przygotowala wiele prób czytanych . 
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Sambor Czarnota (1 977) 

AkLor. Absolwenl PWSFTViT im. L. Schillera w Łodzi . Za

debiulowal ro lą Wolfganga Amadeusa Mozarta w "Amadeu
su" P. haffera w rez. W Zawodzińskiego na scenie Teatru 

im. S. Jaracza w Lodzi, z którym rniązany jest do dziś. Zagra! 

tam m .in . w „Romeo i Julii" W. Shakespeare 'a, „Opowieściach 

Lasku Wiedeńskiego" ó. von Horvihlm. ,,Śmierci komiwoja

żera" A. Millera, „Made in China" I. O'Rowc'a. Wspólpraco

wa.l m .i11. z Małgorzatą Bogajewską, Agatą Dudą-Gracz, Wic

slawem Saniewskim, Wald marem Zawadzińskim . Wy tępowal 

ponadto w Tcatne cena PrczenLacjc w Warsw\\~c. '' Tcatne 

Muzycz.nyni w Lublinie Na ekranie kinowym debiuLowal 

,, "Egoista h" Mariusza Tr lińskiego . Jest laureaLem '~elu 

nagród, m.in za rolę w „Toksynach" K Bi7:io - agrody Ak

torskiej na Hl Ogólnopolskim Fe uwalu Dramaturgij Współcze

snej "Rzeczywi sLość Przed tawiona" w Zabrzu . Nagrody Zarzą

du ekcji Teatrów Dramatycznych ZASP na X Ogólnopolskim 

Konkursie Ministerstwa Kultury na Wysta\\ienie Polskiej Sztuki 

Wspólc1esncj, Nagrody Aktorskiej na Ogólnopol!ikim Przeglą

dzie Teatrów latych Form . Kontrapunkt" w Szcze inie. Po

nadto olrzymał Nagrodę farsz.alka Wojewódz.Lwa Łódzkiego 
z okazji inauguracji sezonu teatralnego 2004/2005, a!!)'Od~ 
aktorską na VIII Ogólnopolskim Festiwalu Dramaturgii W: pół

czesnej „ Rzecz~'\\istość PrzedsLawiona" w Zabrzu za rolę Lari
ka w „Osaczonych" W. Zujewa. Ma na swoim koncie liczne role 

filmowe i telewizyjne. 

Maria Dejmek (1988) 
Aktorka. Absolwentka krakO\\ kiej PWS . Zadebiutowała 
na deskach arodowego Starego Teatru im . I I 1odrzejew

skiej w Krakowie ro lą Pani Salaminy w spektaklu „Czekając 

na Turka" A. Stasiuka. Zagrała w „Baden-Baden" P Ro,~c

kiego na Scenic Przodownik oraz w . Kamasutrze" WatsJ:i,ja

ny na Scenic na Woli im . T. Lomnick:iego. Za rolę w spekta-
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klu dyplomowym „Babel 2" w reż . 1\1. Kleczewskiej otrzymała 

1 agrodę Mirustra Kultury i Dzjedzictw Na.rodowego na XXlX 

Fesliwa lu Szkół TcaLralnycl1 w Łodzi l\1a na swoim koncie role 

filrno\\ e i tele,,izyjnc . 

Marta Dylewska (1986) 

Aktorka . Absolwenlka Akademii Teatra.Inc) im A. Zelwero\\i

cza w Warszawie, gdzie zagrała w „Przypadkach pana Jourda

in" Moliera oraz w „l\lcrylin/Pro y" N Kolady. W pólpracowala 

z Teatrem arodov„ym („Lorenzaccio" A. de Mus eta) oraz Te

atrem 6. Piętro („Maszyna do liczenia ... " E. Rice'a) '' Warsw

wie . Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa arodo

wego. Ma na swoim koncie role filmowe („Wyprawa na księżvc" 

.Jacka Bromskiego) i telewiL:yjne . 

Sławomir Grzymkow ki (1968) 

Aktor. Absoh\ent Akademii Teatralnej im . A Zelwerm~

cza w Warszawie . Na leży do ze polu Teatru Dramatyczne 

go m. st. Warszawy, gdzie zagrał w spektaklach Andrzeja Doma

lika („Hamlet" W hake ·pcare 'a) , Piotra ieślaka (.Wesele" 

A. Czechowa, „Szó ty stopień oddalen ia" J. Gure'a, ,.Szkarłatna 

wyspa" l\I. Bulhakowa, „Ptaszek Zielonopióry" , Gozzi, „Ope

ra ż bracza" wg V llavla, „Obslu~wałem angiel kiego króla" 

B ll rabal, ,Wesele u drobnomieszczan" 8 . Brechta , ,.Jak wam 

się podoba" W. Shakespeare'a), Krzysztofu Warlikowskie

go („Poskromienie złośnicy" W. Shakespeare'a), Krystiana 

Lupy („Powrót Odysa" t. Wyspiańskiego, . Ausl6schung/Wy

mazywame" T. Bernharda) , Pawła rvliśkiewic-m („Płatonow" 

A. Czechowa), Marka Fiedora („Samobójca" N. Erdmana) , 

gniesz.ki Glińskie j („Pipi Poń zosi-..anka" A. Lindgren, „Lulu 

na moście" P. Austera), Moniki Strzępki („W imi~ Jakuba ." 

P Demirskiego) W5półpracltj 7 nie1ależnymi Lwórcam1 i gru

pami teatralnyn1i, m in. ze tudiem Teatralnvm KOŁO („Tak

sówka", „ andman", „UkrY.i mnie w gałęziach drze,, ", „ Żółta 
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strzała"), Darius1em Gajewskim l„Skórzana maska"; filmy: 

„alarm", „Warszawa"), Jackiem Papisem („Polowanie na Żmir
lacza"," w eney Agonistes", „Waszenasie mia.~to") . W~ ·atr7e 

Tel 1~iZJi współpracował m.in. z Andrzejem Wajdą ("Bigda 

idzie!"), Janem Englertem ("Kordian"), Piotrem Cieplakiem 

(„ ztowiek, który b I czwartkiem"), Agnieszką lińską („He

loiza i Ab lard ", „Bambuko"), Krzysztofem Warlikow·kim („Po-

krom1enie złośnicy"). Ma na swoim koncie liczne role filmowe 

i telewizyjn e . 

Katarzyna Herman ()971) 

Aktorka. Ab ołwentka Akademii Teatralnej im A. Zelwe

rowicza w Warszawie. W latach 1994-200 roku należała 

do zespołu Teatru Pow~zcchnego im. Z. Hubnera, a 11 latach 

2008-2011 do zespołu Teatru Ateneum im S. Jarac?a w War

. zawie. Debiutowała rolą Jadźki w „Pami<;tniku z powstania 

warszawskiego" J\t . Białoszewskiego. Współpracowała m.in . 

z Mariuszem Trelińskim , Krystyną Janda, Piotrem Cieśla

kiem, AgnieS'Lką Glińską, Piotrem Ci plakiem, Grzegorzem 

Wiśniewskim, Luka57em Bar ;cykiem, Łukaszem Kosem, Re

migiuszem Brzykiem, Małgor.tatą Bogąjewską. Zagrała m.in . 

w „Weselu" SL. Wyspiańskiego, „Makb cie" W. Shakespeare'a, 

,,Pannie Tutli-Putli", „ adobnisiach i Koczkodanach, czyli Zie

lonej Pigułce ' St. I. Witkiewicza, „Trzech siostrach" . Cze

chowa, „Tatuowanei róży'' T. Williamsa, „Czwartej siostrze" 

J. Głowackiego, „Letnikach" M. Gorkiego, „ talym biesie" 

F Sologubowa. Współpract.Uc z Teatrem TV i Teatrem Polskie

go Radia. Jes t laureatk4 wielu nagród teatralnych i fil mowych . 

Zdobyła m .in wyróżnieni e za rolę Ińny w spektakl u „Musztra 

- :>Ltuka i życie" na X!! Ogóln opolskim Przeglądzi e Spektakli 

Dyplomowych Szkół Teatralnych w Lodzi), nagrodę za debiut 

za rolę Agafii Tichonowny w „Ożenku " M. Gogola n a XXXV 

Kali kich Spotkaniach Teatralnych, wyróżnien ie za rolę Rosi 

\\ pekLal<lu „Zdoby i bieguna południowego" l\.I. Karge w fe-
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atnc Powszechnym im . Z. Hubnera 1\ Warszawie na XX:XVllJ 
Kaliskich Spotkaniach atra lnych. W 2012 roku otrzymała 

nagrodę „Jantar" La naj lepszą rolę kobiecą na Koszaliń kim 

Festiwalu DebiutÓ\\ ilmo\' •eh za rolę w fi.lmie „\: sypialni" 

\1 rez. T Wasilewskiego. Ma na swoim koncie liczne role filmo-

111.: i telewizf.ine. 

Rafał Kowalczyk ( 1 978) 

I nżynier dźwięku . Ab olwent Politechniki Wrocła1\~kiej . W W.
Lach 2002-2007 związany zawodowo L Wrocławskim Teatrem 

W półczesnym, następn ie w latach 2008-2012 z Teatrem Wy

bneże w Gdańsku. Od 2005 roku opracowal muzycznie bli

sko 50 przedstawień w teatrach na terenie całej Polski. Częsty 

współpracownik Małgorzaty Bogajewski~j, au tor muzyki do jej 

spektakli m.in . „Testamentu psa , czyli histońi o miłosiernej" 

A. Suassuny „Osa zonych" W Zujewa, "Zszywania" A. Neil

sona, „Kotki na rozpalonym blaswnym dachu" T. WiWamsa. 

„Espres.o" L. Frangionc „Roberto Zucco" B. Marie Kolt~ a 

oraz Grzegorza Wiśniewskiego, z którym zrealizował m in . 

„Plastelinę" W igari 11a „Brzydala" M. von laycnburga „flla

r-i ę Stuart" E chillera „ lodkiego ptaka młodości" . William

sa, „Personę" I. Bergmana, „Ryszarda rll " W. Shak.espeare'a, 

„Królową Margot" A. Dumasa. W Teatrze Dramatycznym pra

cował przy realizacji „Romantyków" H. Le\foa. Poza teatrem 

zawodowo udziela ię jako producen t oraz realizator dź11ięku 

kilku niezależnych formacji m uzyki alternatywnej . 

Tomasz Lipiń ki (1989) 

Aktor. Absolwent PWSFTViT im. L. Schillera w Łodzi . Za

grał 11 spektaklach: „Dwąje biednych Rumunów mówiących 

po pobku" O. Maslow kicąj w reż . 1\1. Bogajewskicj oraz „Dy

plom z rnilo~ci " w reż. R.. Glińskiego. Bral udział w projekcie 

Muzeum Literatu ry w Warszawie - „7..apolska Reaktywa~ja" . 

Jestem zało;lycielem zespołu „Bra ·ia B". 
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Justyna t.agowska (1970) 

ccnografka. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w War

szawie. Dyplom przygotowała w 1998 " katedrze scenografa 

u prof. Andn:eja Sado\\skiego. Stworzyła około 30 scenografij 

W pótpracowała z następującymi reży eram i Małgon:alą Bo

gajell'ską, Remigiuszem Brzykiem. Markiem Fiedorem , Janem 

Klatą, i kołaj cm Koladą. Jej scenogr, fic zdobywaty nagro

dy na festiwalach w Opolu , Rzeszowie. Zabrzu i Szczecin ie . 

W Ogólnopolskim Konkursie n::i Wystawienie Polski~i Sztuki 

W pólczesnej otrzymała wyróżni en i za koncepcję wizua lną 

pnedstawienia „Utwór o Matce i Ojczyźnie" w Teatrze Polskim 

we Wrocławiu. 

Fausto Paravidlno (1976) 

Dramatopisan, scenarzysta, ak tor, reż ser teatralny i filmowy. 

Uczęszcza! na kursy aktorstwa przy Teatrze Mitąj kim w Genui . 

W 1998 roku pneniós ł s ię do ymu, gdzie wraz z własnym ze

społem teatralnym ,.Gloriababbi Tcatro" wystawi! SWO.Ją pierwszą 

s1tukę „Gabriele", w którą otrzymał pierwsze miejsce w Konkur

sie l\1lodtąj Dramaturgi.i. Z tym samym zespołem wystawił swOJe 

kolejne sztuki: „Trinciapo llo", „Dwaj bracia", „La maJatlia deUa 

fam iglia M", „Cenova Ol" Za dramat .. Dwa; bracia" otrzyma! 

roku Premio Tondelli na najlepszy debiut dramatopisarski 1999 

roku, a w 200 1 roku Premio Ubu za najlepszą włoską sztukę 

współczesną. W 2000 roku wziął udzial w stażu ,,International 

Residency for Playwrighb " przy Royal Court T heatre w Londy

nie. \V 2002 w ramach prąjeklu „łnlernalion a l ConnecLions" 

organizowanego przez alional Theatre w Londyn.ie napisał 

dramat " occioline" . W 2004 roku za sztukę „ alura morta in 

un fosso" („Martwa natura w rowie") otrzymał Premio Gassman 

dla młodych talentów teatralnych . W 2007 roku na zamóv.~e

nie „Teatro r· w Medialonie napisał dra mat „Morbid". Pracuje 

także jako aktor Hlmowy i scenarzysta Lelewiz.Y,jny. W 2005 roku 

na ekrany wszedł jego autorski ilm „Texas'', w którym również 
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gra główną ro lę, pokazywany n festiwa.lu w Wenecji i nom ino

wauy do nagrody Davidc 'a Donatello dla na.1lepszegrJ młodego 

artysty filmowego. 

Filip Plawiak (1 989) 

Aktor. Absolwent PWS ViT im. L. ch.i llcra w todzj Zagra.t 
w „Roberto Zu co·· B. Marie Kolte a oraz w „Tr-Lech siostrach'" 

A. Czechowa w Teatrze Studyjnym PW FTviT Jest !J.u.reatem 

agrody Studia Filmowego Opus Film za rolę w spektaklu „Z Ró

żewicza dyplom " na XXX Festiwalu Szkół Teau·alnych \\ l:..odzi. 

Ma na swoim koncie role filmowe (m.in . "Wyprawa na księżyc ' ' 

Jacka Bromskiego) i telewil)'.jne . 

M onika Woźniak ( 1966) 

Tłumaczka . kończyła polon istykę na K ! .-u i i talian istyk~ 

na Umwersytecie J agiellońskim . Przez wiele lat związana z Uni

wersytetem Jagiellońskim, gdzie obroniła dokwrat. Obecnie jest 

profesorem j ęzyka i literatu ry polskiej na rzymskim unil~ersyte

Cil: „La Sapienza". Interesuje si ę teori ą i praktyką przeldadu lite

rackiego i aud1owizua.lnego, a także literaturą dziecięcą i polsko

-wtoskimi związkami literackimi. Zajmuje się także dzia łalnością 

przektadową: ltumaczyła najęzyk polski m.in. utwory Fausta Pa

ra\·idino, A.lberta Moravii, Ori:my Fa.llaci, Umberta co i Andrei 

Camilleriego. a na język 1~ łoski wiersLe Jana Brzechwy i Juliana 

Tuwim a. W 2005 coku opracowała antologię trzyna~LOwicczncj 

poezji włoskiej „Pn:ed Petrarką" . 
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