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Najbardziej błyskotłlwy debiut literacki ostatnich lat. W 2002 
roku w wieku dziewiętnastu lat wydała pierwszą książkę 
- Wojnę polsko-ruską pod flagą biało-czerwoną, reklamowa
ną jako .pierwsza polska powieść dresiarska". Napisała ją, 
przygotowując się do matury. Utwór osiągnął ogromne na
kłady, miał kolejne wydania, został przetłumaczony na wiele 
języków, został sfilmowany przez Xawerego Żuławskiego. 
Autorka otrzymała za niego Paszport „Polityki" 1 była nomi
nowana do Nagrody Nike. Jej pozycję ugruntowała kolejna 
powieść Paw Królowej (2005), za którą otrzymała Nike za 
2006 rok. W tym samym roku zaproszona przez Grzegorza 
Jarzynę do projektu TR/PL napisała pierwszy dramat (choć 
jej proza była wielokrotnie adaptowana na scenę) - Dwoje 
biednych Rumunów mówiących po polsku. Premierę w TR War
szawa wyreżyserował Przemysław Wojcieszek. Sztuka miała 
wiele wystawień w Polsce i zagranicą, podobnie jak następny 
dramat, napisany na to samo zmówienie - Między nami do
brze jest (2008). Prapremierę wyreżyserował Grzegorz Jarzy
na. Pisała felietony dla „Polityki" (Dziennik z krainy pozłotka), 
recenzje książkowe dla.Wysokich Obcasów~ teksty piosenek 
dla zespołu Cool Kids of Death, współpracuje z magazynem 
„Lampa" Pawła Dunina-Wąsowicza (wydawca jej książek). 

W 2009 roku przebywała na rocznym stypendium w Berlinie. 
Jej twórczość charakteryzuje niezwykły zmysł obserwacji 
I wirtuozeria językowa, w której potoczna polszczyzna mie
sza się ze środowiskowym slangiem, medialnym bełkotem, 
hiphopową frazą. Lubi wprowadzać postać noszącą jej imię 
i nazwisko w świat tworzonej fikcji literackiej, który jest nie
powtarzalnym konglomeratem fantazmatów i konkretów 
polskiej rzeczywistości ostatnich lat. 



li DOŚWIADCZENIE BLOKU 

MARYLA ZIELIŃSKA: Dorota Ma
słowska napisała Między nami 
dobrze jest w 2008 roku na zamó
wienie TR Warszawa i berlińskiej 
Schaubi.ihne am Lehniner Platz 
w ramach projektu „Kopać głębo
ko, brudzić się'~ Do czego dokopu
je się w tym tekście, czym brudzi 
nas, widzów? 

PIOTR RATAJCZAK: Jest to pytanie 
o to, o czym chcę zrobić ten spek
takl. Jeśli mowa o kopaniu, to wy
daje mi się, że Masłowska pokazuje 
jak głęboko tkwią w nas historycz
ne traumy, archetypy narodowych 
zachowań . Że życie na trupach 
w Warszawie - bo akcja dzieje się 

w stolicy - nie jest jej pokoleniu, 
być może nam wszystkim, obojętne. 
Że cały czas gdzieś tam wewnątrz 
czujemy te traumy, potrzebujemy 
tylko pewnego rodzaju katalizatora, 
który będzie je otwierał. To, co zda
rzyło się pod Smoleńskiem urucho
miło w nas na nowo szereg głęboko 
skrywanych podziałów, wypieranych 
doświadczeń. 

Akcja dramatu dzieje się w „starym 
wielokondygnacyjnym budynku 
ludzkim'~ Mieszkał Pan w bloku? 

Pewnie. Trzy czwarte życia. 

Czy czuł Pan, że żyje w jakiejś 
wspólnocie? Masłowska portre
tuje trzypokoleniową rodzinę, ale 
także inne środowiska, które mie
szają się w „budynku ludzkim"? 

To jest dla mnie główny temat tej so
snowieckiej wypowiedzi. Doświad
czenie życia w bloku może być me
taforą tego, że żyjemy dziś w świecie 
odrębnych narracji, przestrzeni ży

ciowych. że społeczeństwo nasze 
nie ma zaczepienia w idei wspólnoty, 
o ile w ogóle ją miało. Że tkanka spo
łeczna coraz bardziej się rozdziera, 
rozwarstwienie ekonomiczne i kultu
rowe postępuje i żyjemy w świecie, 

w którym każdy siedzi we własnym 
pokoju, czy raczej we własnym świe
cie, bo tego pokoju nie ma. To może 
być pokój z Ikei, Gucciego, czy z Bie
dronki, te światy coraz bardziej się 

od siebie oddalają, coraz mniejsza 
jest między nimi komunikacja. Coraz 
więcej sfer naszego życia się prywa
tyzuje. Każdy przed swym telewizo
rem czy przed swym oknem prowa
dzi swoją narrację, nie łączącą się 

z innymi. 
Moja mama do tej pory mieszka 
w bloku, dużo opowiadam na pró
bach o niej, o sąsiadkach, które do 
niej przychodzą, takich Halinkach, 
Bożenkach. Także o degradacji kultu
rowej, czyli o tym, że promocja w Bie
dronce czy to, co się zdarza w serialu, 
staje się w bloku, w tej przestrzeni 
międzyludzkiej, wydarzeniem. 

Po raz pierwszy do pokoju wy
obraźni Doroty Masłowskiej zastu
kała historia - jak pisze - li wojna 
światowa. Czy każde pokolenie 
dorasta do takiego momentu, czy 
też jest to indywidualne? 

Mam wrażenie, że moje pokolenie 

jest mocno opętane historią, ale nie 
jestem w stanie stwierdzić, jaki to 
mechanizm. Na przykład przyjaciół
ka szuka żydowskich korzeni. Nie
dawno dowiedziała się, że jej mama 
jest pochodzenia żydowskiego, tym 
samym dziadek i tak dalej. Często 
z nią rozmawiam, ciekawi mnie, co 
nią powoduje. Czy to brak tożsamo
ści na poziomie prywatnym, próba 
ulokowania się w płynnej rzeczywi
stości? Czy też pytanie o tożsamość 
narodową? Kim jesteśmy, skąd przy
szliśmy, czy na pewno jesteśmy Pola
kami, czy też może konglomeratem 
różnych tożsamości? To ekscytujące 
zdrapywać oficjalną wersję i patrzeć, 
co jest pod spodem, ujawniać ukry
te doświadczenia w naszej historii 
i traumy w historii świata. Nie potrafię 
powiedzieć, czy to jest doświadcze
nie wspólne dla mojego pokolenia, 
ale pamiętam, że niektórzy rówieśni
cy fascynowali się tego rodzaju od
krywaniem prawdy o świecie. 
Dla mnie i dla moich przyjaciół waż
na była realizacja spektaklu Nic co 
Judzkie w Lublinie który powstał 

pod wpływem Strachu Jana Tomasza 
Grossa. Dwie książki, o których się 

najwięcej mówiło w czasach studiów 
w krakowskie} szkole teatralnej to 
Gross i Wojna polsko-ruska pod flagą 
bialo-czerwoną Doroty Maslowskiej. 
Masłowska ze względu na język, 

którym w niezwykły sposób opisała 
rzeczywistość, a Gross dlatego, że 
powiedział nam, iż nasza historia, 
narodowa tożsamość nie są jedno
rodne, mówiąc delikatnie są dość 

skomplikowane. 

Pan najczęściej wystawia literatu
rą współczesną, ale po Masłowską 
sięga po raz pierwszy. Dlaczego 
właśnie ten tekst? 

Jest wielki sens, żeby Między nami 
dobrze jest wystawiać w takich mia
stach jak Sosnowiec, Wałbrzych, 

czy Skierniewice. To jest dotkliwy, 
bolesny tekst dla ludzi, którzy nie 
są z high class, nie kupują biletu do 
teatru za siedemdziesiąt zlotych, jak 
ma to miejsce w Warszawie, i slucha
jąc muzyki chilloutowej, zastanawiać 
się, czy mają fajną rozrywkę, czy też, 
że może świat nie jest jednak taki 
fajny. Publiczność, która przyjdzie 
do teatru w Sosnowcu ma większe 
„doświadczenie bloku'; wymieszania 
różnych narracji, rozwarstwienia lu
dzi, nie żyje na co dzień w enklawach, 
ma bliższy kontakt z ludźmi-śmiecia
mi, ludźmi-odpadami. Wydaje mi się, 
że ludzie wyraźniej1 doświadczają tu 
społecznego rozstrzału. To może być 
dla nich bolesne, ale ważne i mądre 
doświadczenie. Zależy mi, zwłaszcza 
w małych ośrodkach, by robić przed
stawienia, które nawiązują bliski ko
munikat z publicznością: Wodzireja 
umieszczaliśmy w rzeczywistości ko
szalińskiej, Bohatera roku w wałbrzy
skiej, Tak wiele przeszliśmy, tak wiele 
przed nami - bielsko-bialskiej. Chcę, 

żeby to był blok sosnowiecki, a nie 
warszawski. Oczywiście nie robimy 
nachalnych odniesień, ale nie ukry
wamy tu i teraz. 
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• PIOTR RATAJCZAK 
REŻYSERIA I OPRACOWANIE MUZYCZNE 

Reżyser teatralny, absolwent reżyserii dramatu szko
ły teatralnej w Krakowie. W latach 2005-2009 sekre
tarz literacki i konsultant programowy w Teatrze 
Współczesnym w Szczecinie, gdzie także reżysero
wał, podobnie jak na innych szczecińskich scenach. 

Spektaklem o pogromach Żydów w Polsce, zrealizowanym wspólnie z Łuka
szem Wittem-Michałowskim i Pawłem Passinim, zainaugurowali działalność 
lubelskiej Sceny Prapremier lnVitro - Nic co ludzkie zostało wyróżnione w mi
nisterialnym konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej (2008). 
Pracował w teatrach w Koszalinie (Bałtycki), Bydgoszczy (Polski), Wałbrzychu 
(Dramatyczny), Zielonej Górze (Lubuski), Warszawie (Wytwórnia), Poznaniu 
(Polski). Prapremierowe wystawienie tekstu Artura Pałygi Tak wiele przeszliśmy, 

tak wiele przed nami (portret pokolenia stanu wojennego) w Teatrze Polskim 
w Bielsku-Białej zostało nagrodzone przez miejscową publiczność, a także na 
festiwalu Bez Granic w Cieszynie (201 O). Sięga przede wszystkim po współ
czesny repertuar polski i obcy, m.in.: Pan Poduszka Martin McDonagha, Dzień 
świra Marka Koterskiego, adaptował do warunków lokalnych scenariusze fil
mowe Feliksa Falka Bohater roku (Wałbrzych), Wodzirej (Koszalin). Udanie wy
stawił także klasykę - Szewców Witkacego czy Trzy siostry Czechowa. Członek 
komisji artystycznej szczecińskiego festiwalu Kontrapunkt. Dyrektor artystycz
ny Koszalińskich Konfrontacjach Młodych„m-teatr 201 O". 

• MATYLDA KOTLIŃSKA SCENOGRAFIA 

Rzeźbiarka, scenograf. Od 2006 roku tworzy sce
nografie dla teatru. Współpracuje z Piotrem Ra
tajczakiem, Marcinem Wierzchowskim, Mateuszem 
Przyłęckim. Zrealizowała z nimi przedstawienia 
w Szczecinie (Współczesny, Krypta), Toruniu (im. 
Horzycy), Koszalinie (Bałtycki), Warszawie (Studio), 
Bydgoszczy (Polski), Wałbrzychu (Dramatyczny), 

Krakowie (Łaźnia Nowa), Zielonej Górze (Lubuski), Łodzi (Pinokio), Bielsku
-Białej (Polski). Na Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy otrzymała nagrodę za 
scenografię do spektaklu Supernova. Rekonstrukcja Teatru Łaźnia Nowa. Była 
to rozpisana na niemal cały budynek teatru inscenizacja, scenografia przypo
minała instalację otaczająca widza ze wszystkich stron, w której poruszał się 
jak w labiryncie pamięci. Stypendystka Ministerstwa Kultury w 2003 roku. 

J 

• GRUPA MIXER KOSTIUMY 

Dorota Gaj-Woźniak, Monika Ulańska i Robert Woź

niak - ukończyli wydział malarstwa i projektowania 
ubioru poznańskiej Wyższej Szkole Sztuki Stosowa
nej. Od 2002 roku tworzą unikatowe kol'ekcje ubio
rów na zamówienie klienta, kostiumy teatralne oraz 
scenografię. Współpracują z takimi reżyserami jak 
Piotr Ratajczak, Marcin Liber, Adam Ziajski; z teatrami 

w Poznaniu (Polski, Strefa Ciszy, Teatr Usta Usta Republika), Szczecinie (Współ
czesny), Warszawie (Dramatyczny, Studio,Teatr2xu/ustausta), Wałbrzychu (Dra
matyczny), Zielonej Górze (Lubuski), Koszalinie (Bałtycki Teatr Dramatyczny). 
Na swej stronie (http://www.grupamixer.com) przedstawiają się: ,,inspiru
jemy się zarówno zdarzeniami życia codziennego, nowoczesną estetyką jak 
i równie chętnie sięgamy do sztuki minionych epok. Cytatom zaczerpniętym 
z przeszłości nadajemy nowy kontekst przez współczesna formę i konstruk
cję. Kultywujemy wolność sztuki i swobodę interpretacji pamiętając o precyzji 
i jakości wykonania". 

• ARKADIUSZ BUSZKO RUCH SCENICZNY 

Aktor, absolwent wrocławskiej szkoły teatral 
nej. Od 1990 roku w zespole Teatru Współcze
snego w Szczecinie. Jego drugą pasją jest ruch 
sceniczny, układa choreografię, taniec do przed
stawień, prowadził własny teatr pantomimy 
w Szczecinie. Współpracuje także z inny
mi tamtejszymi scenami: Kryptą, Piwni

cą przy Krypcie, 13 Muzami, Pleciugą, Operą i Operetką, Kaną, A-3. 
Za swe role otrzymał wiele laurów, np. w Ogólnopolskim Konkursie na Insce
nizację Utworów Stanisława Wyspiańskiego I nagrodę za rolę Czepca w Weselu 
w reżyserii Anny Augustynowicz, zrealizowanym na macierzystej scenie; rolą 
w spektaklu Produkt Teatru Krypta wygrał gliwicki Festiwal Teatrów Nieinsty
tucjonalnych X-OFF. Plastykę ruchu opracowywał dla wielu innych zespołów 
lakowych i dramatycznych w kraju . Zajmuje się także reżyserią, opracowywa
niem scenariuszy, realizuje przedstawienia plenerowe. Członek komisji arty
stycznej festiwalu Kontrapunkt w Szczecinie Rady Kultury prezydenta tego 
miasta. 



li OBSADA 

• MARTYNA ZAREMBA 
MAŁA METALOWA DZIEWCZYNKA 
Debiut aktorski. Absolwentka PWSFTViT w Łodzi (2011 ). 
Związana z Teatrem Zagłębia od 2011 r. 

• MAŁGORZATA SADOWSKA HALINA 
Absolwentka PWST w Warszawie (1991 ). Debiut w Teatrze 
Polskim w Warszawie, Wesele S. Wyspiański, reż. K. Dejmek, 
rola - lsia (1991). Ma na swoim koncie wiele ról filmowych 
i teatralnych. Zagrała np. w : U Pana Boga w ogródku, Pas de 
deux, Hotel 52, Barwy szczęścia, obecnie gra Aurelię w Pierw
szej miłości. Otrzymala nagrodę im. Z. Krawczykowskiego dla 
młodych aktorów z okazji 80-lecia Teatru Polskiego w War
szawie (1993). Związana z Teatrem Zagłębia od 2011 r. 

• ELŻBIETA LAS KIEWICZ OSOWIAŁA STARUSZKA 
NA WÓZKU INWALIDZKIM 
Absolwentka PWST Wydział Lalkarski we Wrocławiu (1978). 
Egzamin eksternistyczny (1982). Debiut w Teatrze Zagłę
bia, Czarne skrzydła J. Kaden-Bandrowski, reż. z. Bogdański, 
rola - Dziewczynka (1978). Związana z Teatrem Zagłębia od 
1978 r. Laureatka Złotej Maski za rolę Matki w Balladynie reż. 
Mieczysław Górkiewicz (1993). 

• MARIA BIEŃKOWSKA BOŻENA 
Absolwentka PWST we Wrocławiu (1990). Debiut w Teatrze 
Nowym w Zabrzu Dziś do ciebie przyjść nie mogę L. Budrec
ki, I. Kanicki, reż. M. Daszewski (1984). Związana z Teatrem 
Zagłębia od 1999 r. 

• GRZEGORZ KWAS MĘŻCZYZNA 
Absolwent PWST w Krakowie (1996). Debiut na scenie 
Tarnowskiego Teatru, Wilki i owce, reż J. Peszek, role - Paw
lin Sawielicz, Wukoł Naumowicz Czugunow (1995). Nagrody 
w plebiscycie publiczności Teatru im. Żeromskiego w Kielcach 
1999, 2000, 2002, 2003, Nagrody im. Schillera 2001 , Nagroda 
im. Starke 2008. Związany z Teatrem Zagłębia od 2004 r. 

• PRZEMYSŁAW KANIA AKTOR 
Absolwent PWST we Wrocławiu (2007) . Debiut w Teatrze 
Małym we Wrocławiu Śluby panieńskie A. Fredro, reż. E. Ka
lisz, rola - Gustaw (2007). Związany z Teatrem Zagłębia od 
2007 r. 

• EWA KOPCZYŃSKA PREZENTERKA 
Egzamin eksternistyczny (1995). Debiut w Teatrze Śląskim 
w Katowicach - Dekameron G. Boccaccio, reż. J. Czernecki, 
rola - Ewa (1990). Związana z Teatrem Zagłębia od 1992 r. 
Została uhonorowana Odznaką MKiDN zasłużony dla kultury 
polskiej (2007). 

• AGNIESZKA OKOŃSKA EDYTA 
Absolwentka PWST we Wrocławiu (2008) . Debiut w Teatrze 
Zagłębia, Cyrano D. Wiktorowicz, rola - Dziewczyna I, reż. D. 
Wiktorowicz (2008). 

• BEATA DEUTSCHMAN MONIKA 
Absolwentka Policealnego Studium Wokalno-Baletowego 
przy Gliwickim Teatrze Muzycznym, egzamin eksternistyczny 
(2001 ). Debiut w Zorba J. Kander reż. J. Szurmiej (1996) rola 
- Dziewczyna. Związana z Teatrem Zagłębia od 2004 r. Laure
atka Złotej Maski za najlepszą rolę kobiecą w spektaklu Łysa 
śpiewaczka (201 O). 

• KRZYSZTOF KORZENIOWSKI RADIO 
Absolwent PWST w Krakowie (2001). Debiut na scenie 
Teatru Nowego w Zabrzu, Pułapka na myszy A. Christie, 
reż. J. Bratkowski, rola - Giles Ralston (2002). Związany 
z Teatrem Zagłębia od 2004 r. 



ZESPÓŁ 
ARTYSTYCZNY 

W SEZONIE TEATRALNYM 2011 /2012 

Ryszarda Bielicka-Celińska 
Beata Ciołkowska-Marczewska 

Agnieszka Bieńkowska 
Maria Bieńkowska 

Beata Deutschman 
Krystyna Gawrońska 

Ewa Kopczyńska 
Elżbieta Laskiewicz 
Agnieszka Okońska 

Małgorzata Sadowska 
Martyna Zaremba 

Michał Bałaga 

Aleksander Blitek 
Kamil Bochniak 

Piotr Bułka 
Przemysław Kania 

Adam Kopciuszewski 
Krzysztof Korzeniowski 

Grzegorz Kwas 
Zbigniew Leraczyk 

Wojciech Leśniak 
Tomasz Muszyński 

Andrzej Rozmus 
Andrzej Śleziak 
Jarosław Tyran 
Piotr Zawadzki 

Współpracują: 

Monika Gębala, Joanna Litwin-Widera, 
Agata Śliwa, Zygmunt Biernat, Tomasz 
Krupa, Andrzej Lipski, Grzegorz Widera 

Suflerki: 
Agnieszka Dzwonek, Ewa Żurawiecka 

Inspicjenci: 
Urszula Czyż, Katarzyna Giżyńska 

w SO'i!IOW('U 

NASTĘPNA PREMIERA 

PIRSKDWnlCR 
Michał Walczak 
reż. J. Bielunas 

Dyrektor Teatru 
Zbigniew Leraczyk 

Z-ca Dyrektora ds. artystycznych: 
Dorota lgnatjew 

Z-ca Dyrektora ds. finansowych 
Helena Równicka 

Biuro Obsługi Widza: 
Jolanta Wędzik, Agnieszka Zarychta, Danuta Skurzyńska 

Kasa biletowa: 
Jacek Jan uszko 

Koordynator ds. artystycznych: 
Adrianna Górny 

Kierownik techniczny: 
Paweł Dzierzkowski 

Sekcja światła i dźwięku: 
Paweł Dąbek, Leszek Wiślak, Krystian Dziuba nek, Kajetan Górny 

Montażyści sceny: 
Piotr Labiś, Rafał Chojecki, Sebastian Dąbek, Krzysztof Czermak 

Pracownia perukarska: 
Aneta Krupa, Anna Opas 

Rekwizytornia: 
Grzegorz Dzwonek, Katarzyna Kołodziej 

Garderobiane: 
Jadwiga Goncerz, Dorota Jamrocha, Leokadia Penkala, Danuta Pater 

Pracownia krawiecka: 
Halina Gocyła, Małgorzata Soból, Jolanta Stompel, Jolanta Trzcińska 

Pracownia modelatorska: 
Andrzej Słowiński 

Pracownia stolarska: 
Witold Kraczyński, Kazimierz Zimny, Tomasz Cesarz 



Oferta Teatru Zagłębia: 
1. Lekcje teatralne dla dzieci i młodzieży 
2. Projekty edukacyjne dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów 
3. Wypożyczanie i sprzedaż kostiumów 
4. Usługi transportowe - autokar 
5. Szycie i sprzedaż flag miejskich i narodowych 
6. Organizacja imprez zakładowych i okolicznościowych wraz z zapewnieniem 
części artystycznej 
7. Wynajem sali na konferencje, sympozja, święta branżowe, jubileusze 
8. Udostępnianie powierzchni reklamowej na standy, rollapy, stojaki reklamowe 

Biuro Obsługi Widzów ul. Teatralna 1 
Codziennie w godz. 8.00 - 15.00 
tel. (32) 266-11-27, (3il 793-03-83, 602-470-644 

Kasa Teatru czynna 
wtorki, środy, czwartki 12.00- 17.00 
piątki, soboty, niedziele 16.00 -18.00 
(32) 266-87-66 

Centrala (32) 266-04-94 

Wydawnictwo 
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w Sosnowcu 

Redakcja programu: Maryla Zielińska 

Opracowanie graficzne, skład i druk: 

GRAFPRINT drukarnia I wydawnictwo I studio reklamy 



Patronat medialny: 

Sponsorzy: 

~'-
-, TAU RO N 

DYSTRYBUUA 

KURIER f MIEJSKI 

POLSKIE RADIO 
KATOWICE 

DZIENNIK 
ZACHODNI 

naszemiasto.pl 


