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gdy świat rz~d-il. ię jeszcze /•mwe111 boski n , tt•.-·7
lud" ie na świecie byli Polakam i. Każdy byl Pol11li1cm, .\'/C'lniec by/ Polakiem. ) / d by! Pola"·u m, Hi 'f'u11 b) I l'o/al(iem, Polal(iem
by/ każdy po prosili kiJi:dy. l"cĄ·nym krainn b;l1 rodówczas PIJ/../<,. mieli„·11 wsp ni le 11101 ,, wvspy.
oceany, flotę, która po nich pl a/a 1 od 1ym /, / ciąż 11ow , ·01c nież n il ące d 1 /'l)fski kont 11e my, \I

li da11•m·,h

,,,11 ·1Jch.

między innymi znany polski odk1ywca Krz

~10; Kohm b, Ąt1ill o pot
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ywuc :e
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e hrzczono na

Christophera czy innego Chrisa ~y lsaaka. Byliśmy t i /kim
an1t ·n oazą 1 ile
rowośc1, a każdy nie przebywający /li z i1111ego kraju, bo ówczesiu'e J •!.• JU~ wspor." •
by/ tu gościnnie witany chlebem ...
1
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. . . .i solą .. . Ale skończyły się dobre czasy dla naszego pa1/stwa. Najpierw odebrano nam Ame1·ykę, Afi)•kę.
Azję i Australię. Nfrzczo110 polskie flagi 1 domalowywano na 11ich inne pasl(i, 1Ęwiazdk1~ i inne esy flores)', język polski urzędowo pozmieniano na fiymuśne obce języki. któ1ych nikt nie umie i nie z11a,
a jedy11ie ludzie, którzy nimi mówią tylko po to, żebyśmy my Polacy go nie znali i nie zrozumieli. i czuli
się Jak

ostatnie szmaty ...

Potem zabrano nam Egipt, Francję, Wiochy, Brazylię, wreszcie odebrano nam

iemcy, mieszkających

tam Polaków natychmiast zniemczono i kazano im jodlować, ostatecznie odłączono Rosję gdzie polską
ludność zapędzono do mówienia jal(imś dziwnym narzeczem. Zosta11Jiono nam piaszczysty spłachetek
ziemi 11l(ocl1anei ojczystej. Wisła cięła lany lvwistych malw srebrzystą nitkf i zloty l(los dojrzewa!, chleb
nasz powszedni ...
Aż do Wm:.i-zawy wl(rociyli

iemcy i powiedzieli, że Polsl(a ani chwili dłużej nie jest już Polską, Warsza-

wa nie jest stolicą tylko dziurą w ziemi p Iną gruzu, a my 11ie jeste/my żadnymi Polal(ami . . .
Nie jesteśmy Polakami, tyl/(O Niemcami albo Rosjanami a u/laściwie to ich zw/okami. a
są zwłokami~

ci co nawet nie

to zaraz nimi i tal( będą . ..

I>orot.1 J\fosłowsb, Między 11umi dobrze j<'St.

- Choć m ogł oby i ę to wydawać oczywiste, nie
zawsze reżyser jest zczerym en tu zjas tą au tora ,
ktorego sztukę rea lizuje. A ty lu bisz twó rczość
I o r<> ty Ma )owskiej?
Nigdy mnie nie rozczarowała. Bardzo cenię jej
styl i poczucie humoru. Jestem pod silnym wraże
niem jej kolejnych tel(SIÓw: „Wojny polsko - ruskiej'', ,,Pawia ', a teraz „Między nami dobrze j est".
Tak. to zduydowanie „moja literatura ".
Jednym z wywiadów na temat Mi(dzy nami
e j~st Dorota .Ma łowska powiedziała:

z tko w tej sztuce jest

dość

makabryczne,
o\rnne, ale wydaje mi ię. że tuta j po raz
z. mówię potencja lnie co' dobrego'". Też

'lożna zgadywać, co chciała przez to powiedzieć.
l>lu 111 n ie ważne jest pokazanie _1ak główna bohat rka. Mala Metalowa Dziewczynka, odk1ywa
w/tJS!ll/ toŻ-<amość,jak dorasta do świadomoścr~ skf!d
puchodzi, coją kształtowało i kształtuje. W kulmifltll)'jnym momencie akcjifonnuluje coś w rodza;11111a11ifestu antypolskości iproeuropejskości. Przypominu on gombrowiczowski mam/est niezalezno.~ci: Polakiem jestem w dalszej kolejnoki, przede
wszysthim jestem sobą. festem czlowiekiem,jestem
artystq i olves7a mnie to co robię a nie to skqd poch odzę. Lecz w mojej inte1pretacji - nie odbiegające;; ja/{ Sf!dzę. od intencji autorl{i-Dziewczynka
nieoczekiwanie dla samej siebie odkrywa, Że to, co
do 1ejp01y negowała, jest istotną częścią niej samej.

Bez tej części nie byłaby tym, kim j est ani taką, Jaką
jest. To zaskakujf!ca jak na tę postać i - można powiedzieć - „pozytywna " przemiana.
- Mówiąc o c.eymś ,.potencja lnie dobrym " Maslow. ka mogła też mieć na myśli postać Babci ...
- Może racze;jej relację z wnuczką? Osot11ia/a Staruszka i Dziewczynka spędzają ze sobf! mnóstwo
czasu. Z pozoru nastolatka nie rozumie świata
sprzed lat, o któ1ym opowiada jej seniorka. To obraz
tak odmienny od wszystkiego, co zna, Że r,uydaje jej
się być kompletnym zmys1eniem. Zresztą starsza
pani wydaje się być mało wia1ygodna. fest zupeł
nie niekomunikatywna i twardo zasklepiona w swej
bogoojczyźnianej wizji rzeczywistości. Jednakże
gdy jej zabraknie, Dziewczynka w bolesny sposób
zrozumie, Jak bardzo by/a do niej przywiązana ijak.
wiele wraz z jej śmiercią straci. Zupetnie tak samo
mys1ę o więzi z moją. babcif! . Wiele nas rózni w sposobie odbierama i pojmowania tego, co t11okól nas,
ale wraz z jej odejściem nie unil(llf!lbym poczucia
utraty l(ogoś bardzo blisl(iego. Dla mnie ten wqtel(
sztuk1jest bardzo istotny. Wyda;e mi się, że Mas/ow skiej naprawdę uda/o się dzięl(i tym postadom przerzucić pomost między pokoleniami. Sfommlowala
przy tym myśl dla wrf:kszoki z ntJS dobrze znaną.
Czytając tekst, czy oglądając przedstawzen ie dochodzimy do !(Onl(lt1zji, Że histon·a i przeszłość zat11sze
będą częścią nasz ej tożsamoki. Kiedy podczas
pierwszych studiów poznawałe m Wanzawę, uderzała mnie wszechobecna histon·a, pamięć o czasach
okupacji i Powstaniu odciśnięta na ;ej murach.
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Wfócząc się

po mieście, w niezamierzony sposób
przebywa/em „drogę f(rzyżowq" wzdłuż szeregu
tablic upamiętniających tamte tragiczne wydarzenia. To było niezwykle przejmujące doświadczenie,
!(tÓre uzmysłowiło mi, Że pamięć histo1yczna, z której nie do ko1ica sobie wcześ11iej zdawałem sprawy.
jest we mnie i mocno mnie porusza. Pracując nad
„Między nami", przypomina/em sobie tamte warszawsl(ie przeżycia. Za1yzykuję więc stwierdzenie,
Że, nawet jeżeli w powierzchownym odbiorze
utwór Mas/owskiej wydaje się być przepelnio11y
buntem i ironiq wobec patriotyzmu i tradycji, to
w gruncie rzeczy jest wyrazem zaangażowanego,
emocjonalnego i wcale nie takjednoznacznie negaty11mego stosunku do polskości.
-Ale cza. ami naprawdę wstydzimy
śmy Polakami.

ię, że

je

t -

na potrzeby warszawsko-berli11skiejprod11kcji i mia/
poruszać problem zetk11ięcia polsko-niemieckiego,
tych różnych niepozamyka11ych, ciągnących się
spraw miedzy naszymi narodami. Autorka przy
okazji spróbowała też opisać polwyzacjr polsleiego
społeczeństwa, do której doszło 11a przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Ko11trast pomiędzy po/si.im
sukcesem a polskq przegraną, pomiędzy - jak to
iron icz11 ie okresliła - Polską A i Polską F jest kolejnym wyraź11ie zaakce11towanym przez 11ią tematem.
Społeczne

nośne.

-

- No, ale na miejscu, w kraju - zauważ, że to co
mówię jest podszyte hipokr zją - łatwiej nam to
znosić. Coś tak jak w tym przysłowiu o pmniu
brudów we własnym domu.

- Tak, ale ciel(awe, ie tu al(t1rat nie spotl(amy się
z jakąś uproszczoną tezą. Masłowska dla wszystkich
potrafi być bezlitosna. Obnaża zarówno hedonizm
jednych.Jak i oszczędnoscgraniczącq ze skąpstwem
drugich, warszawski blichtr środowi~·kowy i prowincjonalne kompleksy, pretensjonalny pseudoartystyczny belkot, ale także p1ymitywny masowy
gust, pustl(f mediów i bezk1ytycz11e u wiei bien ie dla
sztucznie wykreowanych idoli. Fantastycznie uda/o
jej się skompromitować obydwa te światy. Pr;;:;yznam j ednale, że, choć nie chcia łbym tutaj iść na

-Czy Mi(dzy nami dobrze jest ma chamktcr uniwersalnego dramatu?
fagda

pamiętać, Że utwórMasłowskiejpierwotnie powstał

- Bo mamy do tego powody.

- Wiesz, mys1ę, Że każdy naród ma masę takich
brudów. ie wydaje mi się, byśmy byli dużo gorsi
od innych.

<

ie sądzę. Powiedzmy, że wątel( międzypokole
niou ej więzi lub jej braku jest tematem uniwersalnym. z rozumialym pod każde; s":Jerokością geograficzną. Ale istnieje wiele innych tekstów duio głę
biej penetrujących tę problematyk;.
Natomiast wiele 1spektów tego dramatu zostało
usadzonych w naszych specyficznych realiach. Wa1to

Grąz i owska

kontrasty zaw ze s:1

Karolin ~

Chapko >

l tu 1 11r. ho tac pn tronie .-/,11'„-:::ych zawsze jest laltt'o {to w koricu takie szlachetne), trudno mi jednak umknąć Jympatii dla tej biedniejszei pozbawionej perspektyw Polski niższej kateg01?i.
- Wydaje mi ię, że dużo uczucia masz dfa Metalowej Dziewczynki ...
- Lubi ją pewnie sama Masłowska. Ta postać może
być postrzegana Jako „porte parole" autorki. M am
poczucie, ie niejednokrotnie przemawia
w moim
imieniu. Chcę, by oczy tego podrostka były tymi,
któ1ymi widz przygląda się wsz ystkim zdarzeniom.
Zauważmy, że Mała Metalowa Dz iewczynka nie
obserwuje biernie świata wokół siebie, ale chętnie go
po swojemu zmienia. Z czasem cala rzeczywistość
sceniczna z o)1aje subiel(tywnie przetworzoną przez
jej szaloną wyobraźnię. Zresztą i w innej postaci,
w Mężczyźnie, a więc w tym niewydarzonym scenarzyście i reżyserze widzę po trosze siebie samego.
ChlopakJest pogubiony ale intencje ma szczere. I lu-

tez

b1ę

za te· intencje, bo napmwdę chce robić wartościowe rzeczy, tylko nie bardz o wie Jak.
go

właśnie

- Ten tekst jak mało który w o tatnich latach zajął ię próbą opi ania poi kiej wspólcze ności.
- Zgoda. To jeden z ważniejszych scenariuszy teatralnych powstałych w ostatnim dziesięcioleciu.
- Dla mnie najbardziej uderzająca jest je. zcze
jedna sprawa. A mianowicie to, że napi. ala go
Naprawdę Młoda O oba.
ie uznany twórca, który „przeżył swoje", tylko Młoda Osoba . Może tr-,r;cba młodzieńczej bczaelności, dystansu i odwagi,
by o sprJwach ważnych pi ać .,po masłow!>kiemu".
W dodatku ten ważny tekst napisała kobieta,
Młoda Polka, która ma do powiedzenia coś istotnego na temat swoich rodaków.
- No tak, to widoczny z na/1, 11aszych czasÓUJ.
Rozmaw iala fagda lcn<1 Furd yna
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Zacznijmy ud
dom?

Polska
przestrzen
/

wolności

. . .o filozofii
domu
Rozmowa z księdzem
Józefem Tischnerem

pod~tawowcgo

pytania; co to jest

- Ongis'pisalem już o tym stawiając tezę, że wszystl(O
wiąże się ze sposobem przeżywania wolności. Dom to
miejsce w przestrzem~ !(tÓra jest albo zaml(nt'ęta albo
otwarta. Zaml(nięta jest wówc;as, gdy człowiek pozbawionyjest wolności wewnętrznej lub zewnętrznej.
W czasie l(iedy popadamy w Jakąś beznadziejność czy
rozpacz nasza przestrzeń automatycznie staj s1'ę przestrzemq zamkniętą. W hwili kiedy odzyskujemy nadzieję, przestrzelf staje się otwa11ą .
Dom więc jest miejscem w przestrzeni, w której dochodzi do spotkania, bo dom jest miejscem spotl(ail.
Kiedy jest to spotkanie z Bogiem, to j est to dom Boży.
Kiedy ;est to spotkanie z innym czlowiel(iem, to j est
to dom rodzinny. Dla stworzenia prawdziwego
domu muszą połączyć się mężczyzna z kobietą, bo
jes1i dom mają tworzyć jedynie kobieta lub tylko
mężczyzna, to wtedy są to mieszkania.
Autentyczny dom to właśnie miejsce spotkań kobiety i mężczyzny, i miejsce nadziei na zbudowanie
rodziny. W człowieku bowiem jest silna i pierwotna
potrzeba budowania gniazda dla rodziny.

- Sercem domu jest pierwiastek kobiecy, a fundamentem domu - pierwiastek męski. Mężczyzna jest
panem ol(olicy, która znajduje sir wokól domu ale
panie; domu zawsze jest i będzie kobieta.
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-Na tym polega obecny kryzys domu, kryzys tej przestrzeni zamieszkania, o której mówiłem wcze/niej.
Kryzys domu jest wynikiem k1yzysu spotka il. Tam
gdzie jest wrogość. zanika do, choćby mlfly były postawione z najtrwalszego l(amienia. Dom staje się
tylko noclegown ią ludzi, któ1ych niewiele łączy.
Kryzys, o którym mowa, nie bierze się z braku maten·i, a z niedostatku ducha. W domu można się przecież czućpod namiotem, sllzechą gołym niebem. Dla
niel(tÓ1yc/1 wspaniale domy to miejsca kiyjówek.
gdzie JZ11kają bezpieczeństwa, nie zna;dując spotkania.
- Czy unifikacja hmlowlana minionych lat
nęla na mrntałność łudzi?

wpł)

- (. . .) Wedlug dok11yny socjalistycznej najistotniejsze by/o m iejsce pracy. Stąd też f undamentem planowania przestrzeni by! zakład pracy.
Domy były zorganizowane wokółfab 1yki, która stanowi/a swoiste centrum socjalistycznt'go świata.
Rodzinie automatycznie przypisano okreslone funkcje, jal(ie mia/a spełniać w takim ujęciu . W poblizu

budowano szkoły , przedszkola, sl(Lepy tak, by swobodnie można bylo koncentrować sif· na pracy.
W len sposób doszło do zaburzenia pierwotnejprzesl!zeni . polskiejp1zestrze11i wolności, która wyrosła
z tradycji dworów, l\01zystala z do.fwjadczen ia wolności jal(ie dawała natura. Ogrody, las, d1zewa wszystko to two1zylo życie. Naturalnie były też
czworaki i one miały też col w sobie z późniejszego
układu socjalfrtycznej zabudowy przestJZeni.
Zorientowane w kierunku dworu cze1paly z niego
dobre i złe przykłady.
Reasumujqc nie wydaje mi się, by czterdzieści lat
prowadzenie okres1onej polityki budowlano-archi1ektonicz11ej wpłynę/o, że tak na mocno tradycyjnie
indywidualną mentalność narodu, która kształtowa
/a się przez tysiąc lat. (. .. )
- Cz) kr}Z)') o ktĆlr)ch k i:itlz w z c,nicj mim il
·J przyi:zyn:t ucici:zck z domów·:

- Najpierw się z domu się ucieka, a polem się do
niego powraca. Budujemy własne domy na podobie1frtwo tych, w których wyros7dmy. A kiedy mys1imy o tal(ich ucieczkach donikqd, to mys1ę, Że to sq
ucieczki z nieistniejących domów. Domów, l?,,tóre
były jedynie noclegownjami. Zresztą jest to jeden
z elementów problemu tożsamości. (. .. )
Rozmawda

!agda lcn:i F urdyna

Wywiad, którego fragmenty tu l J J dru kujemy, zo,t.a l przeprowadzony z ksi ~dzcm Józefem Tisch ne rem w 1997 roku, na tar<1s ic
jego rodzinnego domu w Lopuszn q. \Vywiad by! pub li kow;1ny w kr;1kowskim Dziem1ik11 Polskim .
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1 lutego 2010
Mó j pam i ę tni czku.

Dz i ś o bu dzi ł am s i ę

o 4, ale czekałam je.szcze pół godzi ny
z y s i ę cisza no n i m oż na legal n ie ho d zić po
mieszka ni 1 i za 'wic ci ć św i a Io, bo n ie che ryzy kowa <, aby sąsiedz i wezwa li straż
miej ską albo d zieci znów d oku czały z Malinki w szkole, że to i że śn o, i szantażo
wały j ą, wiem , ja k to przeżywa, ki dy łamiemy prawo. Wczoraj znów, wraca j ąc
z piwn icy, wypa d ł m i kartofel z wiadra i spa dł po scho ac h. Już n awet nie bi egałam
za nim , Bóg cb l, Bóg zab rał hoci aż szkodJ dobre o z iem nia ka, tylko jak zobaczyła m, co s i ę ta ł o, to prawie zawa łu d ostałam i sta rn;!am jak martwa, oj ąc się n abrać
powietrza, żeby m i podomka nie zaszeleśc iła , bo ona jest z darów m ate ri ału b rązo
wego w maz ia je szcl szczcjącego , i słu c h ał am , jak spad a ciężko, top i e ń po stopniu,
wyd ając bardzo du żo hala ów, a zaraz po tem w nogi, byle tylk do dom u i za mknę
w łóż ku do 4.3 , kjedy

t:o ko ń

łam

na obie zasuwki i łańcuc h, i patrze; przez judasz, co się będ zi e działo dalej,
a kalosze obta rłam z błota i węgl a i schowa ła m , pozorując, że n igdzie nie wychodz i łam,
i w razie czego za m i erzając tak twierdzić . C isza jak m akiem za ·i a ł. N ikt nie wy zedł.

Cicho sza. Polem wygl ą dał a m i też. Ni c się ni e dzie je. Chyba nie zauważy ł nike.

2 lutego 2010
Mówilam wczoraj, jak by ł z tym kartoflem. A on tak l eż< I i leża ł tam przy schodach,
a nikt nie weźn ie, bo nikt nie chce r yzykować, bo każdy s ię boi. I jak na złość potem
poszłam do opieki z Pau l<J, która jest jeszcze jed nak noworodkiem , a jak ubiori;: ją za
zim no, to zawsz to są dod atkowe pu n kty, a jak wraca ła m to ona n iestety z auważył a
ten ka rtofel i chc i ała go wzi ąć sobie do zabawy, no wi ęc schyli ł am s ię. Jak taki m ały
sąs i a d nie wyskoczył ze drzwi, krzyknąwszy: mam c ię, dz iwko. Myś l ałam, że zawał u
dosta n ę. A że aku rat prowadziłam wóz k, naj chala m mu na stopę, a on wrza nął,
t n zwyrod nialec, a ja na to: a wie p an, co ja mam?

I na tym

się skoń czyło,

sp rawdza ła m pocztę,

ale przy

zed ł

zyję

i dzi'
nowy num er«

i wezwanie ż a dne nie przyszło,
z resztek», a w nim były przepisy, jak zrobi ć ludziki ze

s1:2rych wałków, i chyba zrobię Pauli na roczek tak.ie ludziki, ale włosy chyba zrob ię im
z pa ku ł ze z ł wu, bo ni m:J m włóczki ca łą wykorzystał mąż na wąsy, rzycze ia i tak
chodzi. Już 18, wszyscy śpią. Tylko ja pi szę przy świetle starej gwiazd ki choin kowej.
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U rodzona w 1983 roku w Wejherowie Dorota
Masłowska jest pisark::i, która już w 2006 r ku
otrzymała literacką

agrodę

Nike. Tą nagrodą
została u honorowana jej druga powieść Paw
Królowej. cbimancka książka mlodej autorki nazywanej cza ami enfant terribl · polskiej
literatury - WC?ina polsko-rusl(a pod jlagrt bialoczerwonq uchodzi za n aiwiększą połsk<i sensacj ę
liter:ick.<1 o · atnjch lat. Nicz a przccza ln ~1 wa rtością
i s ił<) obu p wici j , t styl i rozmach j ęzykowej
kreacji niepokornej autorki.
a orygi nalność stylu
?.wróc iła uwag<; kapituła przyznai ~1c;1 prcsrjżowc
Paszporty Polityki Wy różniła nim Mas łows ką
w 2 03 roku, w kategorii literatu ra za 01yginalne

spojrzenie na poLskq rzeczywistość oraz twórcze
tvyl(orzystanie języka pospolitego.
Ponadto orota Ma !owska była autorką
pr.lekrojowych fe lietonów (publikowane pod
tytułem Dziennik z krainy paz/otka ) oraz recenzji

książek

drukowanych w Wysokich Obcasach.
O J początków swojej twórczości współ p racowała
z magazynem Lampa.

Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku to
pierwszy dramat Mas ł owskiej, którego prapremiera
mi ała m iejsce w TR Warszawa w 2006 roku
( reż. Przemysław Wojcieszek).
W 2008 roku u ka zał się jej kolejny dramat Między
nami dobrze jest, zrealizowany w koprodukcji TR
Warszawa i chaubi.ihn e am Lchniner PlaLZ.
Jego prapr micra miała m iejsce w m arcu 2009
w Schau bu hn e am Lchnincr Płatz. w Berlinie.
W list padzie u biegłego Krystian L u a
r z p cz· ! cykJ prób we \.vroct wskim
Teatrze Polskim, spektakJu pod roboczym
tytu ł e m X
pe1yment. Będzie on oparty
na najnowszym tekśc i e D roty M a słowskiej.
Premi era jes t pl anowan a na wrzesień 20 11.

Reiyscr, pedagog, ab olwen t Pańs twowej Wyi zej Sz koły Teatralnej w Kra kowie - An d rzej
Majczak je t autorem in cen izacji przede
wszystkim dra matu r ·i współczesnej. Zrealizowa ł rapremierę orway.today Igora Bau rsimy
(Tea tr Polski we Wrocławiu czy nagrodz ne
Polaroidy M arka Rave n hill a Teatr im. S. Jaracza
w Łodzi) . d kilku lat współp rac u j e ze scena mi
krakowskimi - z Teatrem Bagatela, w którym
wyreiyserowa ł m.in. Psa, kobietę, mężczyznę
ybill Berg, eks nrxy letmt:J.Woody'ego Al lena oraz
z prywatnym Teatrem Ws półczesnym (Bom bhells. Wieczór panieński Joa nny Murray-Sm ith ).
Od 2 Oroku zajmuje i ę przygotowan iem
p ublicz nych czyta ń najnowszei dram aturgii
polskiej i św i atowej . Op ra cował reży ersko teksty
ta k różnorod ny h twó rców jak Heiner Mu li ' r,
Werner Schwab Rołan Sch im m lp fen nig NisMomme Stockma n n, Eric- m nuel Sch m id t czy
onor McPherson.
Pracę reiy erską ł ączy także z na uczani m
techniki aktorskiej. Od roku 2007 jest pedagogi m Lart Studio w Krakowie.
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Łucza k

j st absolwente m poznafi skicj
Ak~1dcmii Muzycz nej (kla a dyrygentury 1992 r).
Jeszcze w cza ie studiów wyda ł pi e r wszą p łytę
Jna l ogową Up Stream 1990 r.
agran ia te po j awi ł y się też na pres Li żowym
kompakcie Looking East - Erdenklang
zaw i e rającym nagran ia czołówki
órców
p I kiej muzyki ele ktron icznej.
Rok późn i ej pow cał a pł yta Moderate zawierająca
parafrazy muzyki poważ nej .
Kolejną płyt by ł a wyda na przez ho le nderską
wytwórnie od i Records płyta Meny Christmas.
Prowadząc w l::i sny chór Robert Łu cza k
nagra ł muzy kę d musicalu Królestwo
Wichrowych Wzgó12.
W latach 1998-201 0 pi al mu zykę do filmów
dok ~m enta ln yc h i spektakli teatra lnyc h (na rody
za: Z)WOI Michała, 1}1Ostatni, Mężczyźni od
któ01ch umieramy .
W 1998- 1999 wyda l kolejne dwie p ł yty Kolędy
- Ładysz & Łuczak i Miasto.
W brach 1999-20 ) wy twórn ia fonogra ficzna
Sound Pol wyda ła cztery p łyty z muzyką
Łuczaka : Dance, Dramatic A ir whirlpools,
Lets tell a st01y....
W latach 2000-20 I komp zytor wsp , Ip racowa ł
z wyrwórn ia fonograficzna Paris Music która
wyd<ila jego u ory na dziewięciu płytac h .
Podsumowując swój bogaty bi g-ram art)'Styczny
Robert Łu cza k nap1 a ł : największą radość przyniosła mi praca nad spektaklem „Miedzy nami
dobrze jest w Teatrze Bagatela".

Rob rt

fo t.

:lrch iw u111 kompoZ) to ra

~MIASTO
WYDARZENIA - NOWE MIEJSCA
RECENZJE KULTURALNE

.------

stauraqa oscalgia zaprasza miłośników
uchni traJycyjnej i po zukiwaczy nowych
smaków na v.:yśmienit polskie dania.
N:.lstrojowe wnętr.1.c z kominkiem
raz zaci zny k:tni ogródek.

Poznaj smaki,
których będziesz powracał z Nostalgią.
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Nostalgia I cstauranc extends a warm im 1
to łoVt:rs of tradirional cuisine,
a · wcłl as those scarc hing for new twi ts
to old Polish dishes. tmospheric interior
\\ ith flrL"place and cozy ·ummer garden.

A taste of Połish cui ine
you will r tum to with Nostalgia.

Jby Conm:y

Okno na parlament
przekł.iJ:
rcżysi:ria:

Elih1l l;1 \\i17ni.1k
1'.md l'i1, r.i
\ccnografia: Jn.urn.1 Schncn
\yY'lfpują: \\'111cit"d1

L1:nnm1 iu / ~1.ird: B11~11c
ki, Prlrnn,JJ\I HciJ)..„,\,ki, lu li u,z Koys1111f
\\'.1run«k. l'1nlr lfo Jl\sk1, \l.in.:d \\'inriclul\\.J,i, :-tu h.d Ko'ic111k. 1'.rn!in.1 N.1por.i, \kk"mdr.1 C.rKlk" , i.. 1. I 1 .1 ~!i111ń, ,\hcj.1 Kolii Isk.i.
\nn.1 Br 1111}

Tyrnłrl\\t' n kunznJJdUJ• ~I\" <hl< l 1 '.~\"11~111

·IJl.lr1Jlll<'llft<' •1utc lu\\Vm, \\ kt1.1nm n r.mtlJ.;~ um.1\\1,1 'I\' 11r ., J111)<\ mi111s1n z krc1.rrk1u1M>l~<~1nq p.tnr1 . \11 prahiq: 111mJ11
l)G~m i 'd1J1 Iz ki \I 7Al,,1 lrua> 'l"i"''h 11111 ni.i: "'Lih,k1 kdnt•r. 1l.ld'-:orli\\ kiermll1ik,
ldradz.111~ 111.1z, 1·ial'm1,ll) cktcl.lrz oraz
1~.\\l.1dm· n.du z.1kłimm.111e \\ nk111
\\' 1><'rlc7.e ny mi lr7. .ltlg1d k1q far y 111e-

u{1\\-n.1m .tutor .\layd111a
I''~;: 1c Oknt' 11a parlaml'Tll
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pu1111~1111

ok rn
d '' gn.!1111~" p 11ualc1 uh \\ .

P.rm Valcnti111.:

Kochankowie
nie z tej ziemi
pr1.ckład: l~ILlnd.a \\'11.1111.1k
rcżv,ni.1:

1'10tr l'rh.miak
L'C~ogr.1fia: Jo:in11.1 S1 huen

muz) k.1: Hole ł.m l{;m k1
tf pują: łun lrn.1 < hdpkCI, F' .1 1uo1i, I 1•·
dJk11.1 \\~il.ich, \ł.irek B1•guck1. l'rzcm\ 1.m I{ d
ko\\ k1 / ham.m llh re, I Jari11 z Sr rcZc\\-ski.
}\ I.im Sza rek
\yY

Premiera

m111

_OJ(}

roz poc-zęnc ~mit..

'::as tnl'anta spe ·1.il(lu / lO mmm, I prurrm

\\ illi.tn1

Sh,1kc~pc.1rl.'

'Ii:nm·<;,n• \\ illi,tms

Hamlet

Tramwaj zwany

pruklad: St:uml.m H.ir.1ńu.1k
rdrcria i 'cenogrnf'ia: :-1.1cic1 Sohociń kt
muzyk.i: Bolnl w l<.m 'kl
ko;tiumy: .\l.1~1l.1lcn.1 ~ubu iii,k.1
nich -ccniany: K.111111.1 J,1nkm\ kn
i \\·iiold Jurt:\\ icz

pożądaniem
prukl J: h1 1 musz fk.il~k•
rd:y. cri : I J mu l Si.i z \\ J.;i
ccnografia: Jo mnJ .., liocn
muzyka: Hol IJ\\ R;m k1

"Y'lfpuj;): KJr„1111.1 t 'h.1pkn/ !.1µd• I'"!""" b, l l 1
fflt.1 ~1µ.l.1 gu(rnrn1c!,\l•ak Boµmkt, \11 hJI Ko
\111k., \\"011.1c h l-4':1)tui\\1c:r.. P111t 1 R6111l k1. „\I.u c:I
\\·u mrlu/\Hkt.

Premiera - puidz..-icrruk !O/O
f'::aJ trw11111u 11~Ą·111';,lu

Doda

/.l'IJ mmul, I prum'iJ

Siostrzyczki
wszystko

łkr~

Sili ·lk lkrg

Około - Kulak

Pies, Kobieta,

biorą

Mężczyzna

/Hund, Frau, Mann/

far-a w lrzcch koalicjach
rcfyscria:

l~w.1

sccno~'Tilfia:

wy~lepują:

,\I 1runkfoH1.1
r•zul.i Cz«rnil k.i

l·.\,,1 :-lllmi, ,\Jm.1 K.11111ń,k.i. <\nn.1
Rrrki1.1, K.i1.ir1.yn.1l.11\\111,Aliq;i Kuhic I k.1, :'\1.1
rek llngut k1, ,\11na llr.11111}

lt''li l h•i< lihrk1c: l'.u'i,l\\I• zultaLzyi cg11
izm w J<g11 n;q,z~ ~l,zt·i pmt.1c1. z.1pr~,z.1
111y na pr.q11, micr\' Jlł•l'l..i j far-)
,fo,
i/f'Z\'<-Zki bum; 11'."ZVS/ku.
, "ie7.<1pr1.cl"".1A1lną i rz.adk11 IKlł)Llll.I \ k·
alr1:c z.1!ct.) /·:1r..-1' li' /JU< h km1h<Jud1
\'ic)Jln: c:ki ńwrą 11~.y..-tk,o 1c.~1 tu. 1z J '1
111 ,ziuk.i kohit-c.1 .. '.1p1"rn.11 ncdt:\\'ZY"k11n illj .1l..1nr k. ~li\ rz.1 lliuigramrz11nc
mu2ll\\osci k"'·'CJi .I.im J.." h pu,1.ir1.

prLcklaJ: K rulll\.t Bikunt

rc-.Ly cria: An,lrz 1 • l.11cz.1k
'cm1grnfia: Ur 1.ula ( .zumck.i
mllZ)k.i: Boi ,IJ\\ l<.1\\ J.;1
rciy eria •wiatla: K11. ·,71uf "cn<lkt
drJm~turg

/a•y tent f(';,y era: RcnatJ Tkrqczyk

wy I pnją: l.\\cl111.1 St.1rqk1, l.1kuh Bohn· i<'\\ ie?.,
.MJrcm Kob1cr k1
Sc't'll1/ n
1m umJ

•rckr.iklu

I

.\.1reg11 /Ilu/ 200-1
'10 mmm. be:;

rrun•'V

"I><"' i.1d.1 lm1ori~ (lC'' n gu
1.11< r'P' kl)"\\') n.11lcpszego prl )·
1.1t'id.1 0.111\\l<k:i J•lkllll jL· t pi<·~. Spoly·
ka1ą ~"" m111n nCl< po711Jni.1 "\• to\\-,1
l"7.)'S7.\ lin p1xh z„r kolrjnyd1 pn"h byt ia
r.u 111, cinp1, kiedy,;\. 11.1 •wlue obraź:ii-i.
ruz 1.1ją, rn.1muj. kulqn' '7.ansc lk rp
.111.1l>llljc dl.1rzc.:p1 n.1111 'if nie ud.111· '1)
Z\\ iąz.ku

cu. r.11..c1n, 1l1Jt"'Zl" 11 nic un11 rny \\}'hr.u.:
11dpu\11<'<ln1c~o p.lr111rr.1, dh.1<' 11 lrl, "
1

11yil.i\\alolw '\" nJ1w.1zllll JSZ<'. Cur.1i
J..inll.lq z llll) kam) "\' w ohic. Singk
up.111<>\\ .1lt pokoi "l\ll 1h11ułzinlrr trz
dl> Io· 1 r11crtl1i<'>nl tkil\I'. „ :'\lil11~i'. Z;>·
'"ll"h'mr ~bc-111. hli kość Z) n< m" sie1.: 1,

ZH>Zllnll«"l11t-.

"iado1nu'"ti.uni

!'~J~.

przrkład: r:lzhic1.1 \\'ofo1ak
rci:rcria: \\'oincrh 1'0J..11r;1
.ccnogr.ifia: Jlw:ł, api1'1rko11,k.J / Jo.11111.1 S ltocn
wp1~puj.1: ,\lin. K1111i1i,k.i, KJt.1r1y11.1 I i111i11,
~I 1łg11rza1a l'i korz/ ,\1111.1 l'okit.1. Krl~ ztol Bu
d1<11< k, Bogd.111 ( •rz) hrn111 1., l.t 1 J Słoi , 1:1
1łcu,z \\ icCZllr ~ ł'rnm)d.1w Rcdkn \ ki, \d.1111
S1 1rd.:. Lub J. Zurck

Premieru
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Leg rui.im) r k1.1kł 'li:;ilru B.1 •atcla J.'J
li topad.1 lll(IH z.1gr.il1 '1m po raz 1000.
\\'a;iz 1\1
J cl1~1111 h 111ż I 11 t• \\I

l':l'N

1ru ma rd<.1.J<.lu I łS mmlll, / pruru

I p mrn
mll.Z) b:

lłamhS< h

M 1rv111

piu cnki: l rui< Ila) r Sa <r
prukla1J: I łżh1t 1.1 \\'ofo1.1k
rt"L}scria: \\, ltłtm.1r ~miga '"'"'z

ccnugralia: 1 l.1 1cj l'J'r)cr
W}''~Jmi•i: ~l.1gd.ile11J \\'abcli. l'rzcm)
c~tm•1t:c 2005
tm ma ~k1.:lrlu l~fl mmm. I pr=~ru'tJ

Premi"a

Ili"'' „. k.i upo\\J" OIUZ)
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//)()I,/ /)(J'

TllF /'/JL /.:/'11.'7 J:R

J.111~ ,J, I l.111ui:21
J'r7<kl.1.J: \11111ni t n.1110\\i~.1. J J.mu z finku.\\IC7.
tc:kuy J 10 ud•. l"om 1011<:"

(n• 1•xl td\\i

111111\k.1,

I l.1ncv Srhnnd1

rt:'L)>~cria: K.1;uhn.1 Siymcl) k .\fojchrz.1k

sccnogmfo1: Ur,71Jl.1 zcrn1d;a
aranż"1cjc i kicruwnirn.,,.n muzyczne: ).111u,z llu1r) 111

wy

lfpują:

K nula Kl1111rz 1k, .\l.1r<in Kohi rsk1

ndr,i:cj

Prem1~a
palduermk 21J{J9
(UJ trit'.inia <{'r/(lui,/11 I li mmut, I rrumu

lngm.ir Vil11p

q~ll u I 11111

Noc Helvera
rC';)' eria i sccnogrJfia: Ingmar V1llc1i<I
muzyka i opracuwanie muzyczne: llolc
reżyseria 'wi;11d: ~l.m·k (>!mi.tez
W}'\lfpują:

Anna Rnk11.1

1

Premiera - 11/llTU'< 101 I
Cza, trm111i11 spektaklu SO

Testosteron
r11)k)'1Z !h•I hi .Jr.
la l(1 bt

t

\li h.1! K11,::r111k

m111111 .

bez przem

S.1r.tnH1nm\ il"Z

111

Ttj/u ltT!lll \11tlr7cj~ S. r. moJ1t1\\IL7..1 to

lol) kotlm.1 knnndi.1 u \\ pt'1lc7.L''ll}'<h
Jll~J:CZ)7.J1.KJ1, JllC7.\\, kk l 1h 1w11.1.m.il1;r.1
„S.lllle'7< 1" 11.11 ury. Z\\ i.1zki 7. koh1c1.1111 i. re
L1cj11110\\,111 pr.1:c'l h11h.11,•r{I\\, pl1i .17.llJ·!
lllLZ\\) kJ, JiJn1ny t•l>r. l. 111~ k1<gn ''' i.11,1

\Vomh . \llrn

SekS nocy letniej

grud:irń

tru ""'

lUIJ

~I kl 1 I SO

mul

i prum

K.irolin.1 Szyrm:z}k- I j ·hr1..1k

Rozmowy

nocą

r Ż} l"ria: K.iroli11.1 S~ 111 z k lar hrz.1k
ccno~fia: ' rsi11l 1 ( zcm1C\.;;1

I \ lina St ir 1k1, l.1kuh Bohu 1

P"miera \ 1111 na ~"" u 7, mm-::e ~V(/11
I '" Im nia 'f'<'kta~lu 7 minut ba /' m

J'.1ul Piirtrll:r

Szalone nożyczki
1m~cklad:

I lzl 1tl.1 \\uź11i.1k
: . l.m i n Sl.m m k1
CC'nogrJfia: Jo.urna Sd11 11
oprncowanic muzycr.nc
i upr.1cuwani tek ru: 1.tr•m SI.i \i1'1\kt
rcżyscri.

