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które miałyby być gwarantem wywalczonych 
praw. Protesty nie przyniosły oczęjiwanych re
zultatów, z podwyżki władze wycofały się do
piero w lutym 1971 r. po kolejnych strajkach. 

Czerwiec 1976 
W czerwcu 1976 r. miał miejsce jeszcze jeden 
robotniczy protest, który wyznaczył kolejny 
„polski miesiąc" w PRL. Robotnicy Radomia, 
Ur i Płocka zażądali anulowania podwy
żek..J3en wprowadzonych przez ekipę I sekre
tarza KC PZPR - Edwarda Gierka. Tym razem 
nie doszło do użycia broni, przez co liczba 
ofiar śmiertelnych ograniczyła się do dwóch 
osób. Protestujących robotników potraktowa
no jednak niezwykle brutalnie - złapanym ka
zano przebiegać między szpalerami milicjan
tów, którzy okładali ich pałkami. Ten sposób 
karania demonstrantów nazwano „ścieżkami 
zdrowia". Robotników wyrzucano z pracy 
i stawiano przed sądami. Na pomoc im ruszyło 
warszawskie śro~owisko inteligenckie, które 
wkrótce (wrżesień 1976 r.) utworzyło Komitet 
Obrony Robotników w celu koordynacji akcji 
pomot:owej. Był to wyłom w qotychczasowym 
muf.Ze obcości, jaki dzielił robotników i inteli

cję. Powstanie jawne; opozycji i jej dzia
znamionowała 

przede wszystkim praca u podstaw - należało 

uświadomić jak największej ilości ludzi wady 
i represyjność systemu komunistycznego. 

Sierpień 1980 
Jeden z najważniejszych akordów polskiej 
drogi do wolności to sierpień 1980 r. Straj
ki rozpoczęły się 14 VIII na Wybrzeżu, ale od 
26 VIII zaczęły rozszerzać się na ·- cały kraj. 
Doświadczenia z poprzednich lat spowodo
wały, że robotnicy nie wyszli na miasto palić 
partyjnych komitetów, zostali w zakładach, 

czekając na spełnienie swoich postulatów. 
Najważniejszym z nich było żądanie utwo
rzenia niezależnego związku zawodowego. 
Władza tym razem nie zdobyła się na kro
ki represyjne, jej przedstawiciele zasiedli do 
rozmów, których wynikiem były porozumienia 
sierpniowe zawarte w Szczecinie, Gdańsku 
i Jastrzębiu-Zdroju (30 Vlll-3 IX). Najwięk

szym ustępstwem PZPR była zgoda na zwią
zek zawodowy. Tak r"dzlła się „Solidarność". 
Podczas samych strajków zaczęła się też ro
dzić . ta solidarność przez małe „s" . Ludzie 
przynosili robotnikom żywność , nawzajem 
się podwozili, gdy strajkowała komunikacja. 
Przedstawiciele warstw inteligenckich zaczęli 
jeździć do stra· kujących zakładów i organizo-

wać pomoc dla robotników. Studenci z Nie
zależnego Zrzeszenia Studentów (odpowied
nik „Solidarności" w tym środowisku) pisali: 
„ W 1968 r. udało się przeciwstawić sobie klasę 
robotniczą i studentpw, w 1981 - stoją ramię 

przy ramieniu. Te trzynaście lat wystarczyło, 
by wszyscy zrozumieli swe błędy i wyciągnę-
li z nich wnioski na przyszłość . Wierzymy, że 
już nigdy nie powtórzy się próba skłócenia 
studentów i robot.ników. Jesteśmy razem!". 
W latach 1980-1981 „Solidarność" zrzesza- · 
ła już praktycznie wszystkich: górników, na
uczycieli, rolników, lekarzy, hutników, pro
fesorów czy nawet rzemieślników. Był to 
olbrzymi ruch społeczny zrzeszający 1 O mi
lionów ludzi (prawie 1 /3 mieszkańców Polski). 
Władze nie mogły tolerować tak poważnego 
wyłomu. Nacisk~ aby rozprawić się z „kontr
rewolucją" wywierało sowieckie kierownic
two. 13 Xll 1981 - I sekretar?'. KC PZPR gen. 
Wojciech Jaruzelski wprowadził stan wojenny. 
„Solidarność" jednak nie została unicestwiona, 
utworzone struktury podziemne przetrwały aż ' 
do końca lat 80-ych, kiedy sprzyjające okolicz
ności (słabość Związku Radzieckiego) umożli
wiły odzyskanie utraconej niezależności. 

'Pek,st: Kaµiil „Dworaczek 





Peerel groźny ... 
Grudzień 1970 - świadectwa czasu 
Podczas protestów robotniczych na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. zginęło 45 osób. Symbolem 
tej tragedii stał się Zbigniew Godlewski, 18-letni robotnik portowy, którego ciało na wyjętych 
z framugi drzwiach niesiono 17 grudnia 1970 r. na czele maszerującego głównymi ulicami Gdyni 
pochodu. Pod symbolicznym nazwiskiem „Janek Wiśniewski" postać ta stała się bohaterem bal
lady autorstwa Krzysztofa Dowgiałły (słowa) oraz Mieczysława Cholewy (muzyka), wykonywanej 
m.in . przez Krystynę Jandę w filmie Andrzeja Wajdy Człowiek z żelaza. W latach 90-ych imieniem 
„Janka Wiśniewskiego" nazwano jedną z ulic Gdyni . Zbigniew Godlewski spoczywa na cmenta-
rzu w rodzinnym Elblągu . · 

....,. 
Apel załogi Stoczni 
imienia Komuny Paryskiej w Gdyni 
z 18 grudnia 1970 r. 

DO WSZYSTKICH 
ŚWIATA! 

NARODÓW 

Robotnicy stoczQi Komuny Paryskiej w Gdyni i robotnicy 
portu orąz ~obotnicy i pracownicy umysłowi wszystkich 
przedsiębiorstw na Wybrzeżu błagają o potępienie zbrodni 
ludobójstwa dokonanej na niewinnej ludności Wybrzeża 
przez 'polskie NKWD.( ... ) W dniu 16 grudnia 1970 r. mię
dzy 'godziną 20 a 21 (Stanisław) KociOłek przez radio we
zwał wszystkich ludzi, żeby zaprzestali strajku i udali się do 
pracy. Na ten apel robotnicy (. .. ) w dniu 17 grudnia 1970 r. 
niczego nie przeczuwając, udaii się w najlepszej intencji do 
pracy. Do stoczni, do portu( .. . ) trzeba przechodzić przez 
pomost nad torami kolejowymi ( ... ). Pierwsza schodziła ko
bieta w ciąży, ( ... ) w odstępie o kilkanaście kroków za nią 
-schodziło czterech robotników, prawdopodobnie ze stocz-

• ni i w txm r-Tion:~ie, bez żadnego ostrzeżenia, seria z pi
stołettflnaszY'i'WegQ. Kobieta z okrzykiem „Jezus Maria!" 
'stoczyła się na Ulicę. • astępna seria z pistoletu maszyno
w~ - jeden robotnik zawisa na-poręczy schodów, trzech 
wali się na . Po taje n· pisany popłoch i przera-
.tenie qraz o ·„.morijują , kt'eYl się leje". ( ... ) Nie wiemy 
dlaczego wyd~ wyro" na mieszkańców Gdyni, 
ponieważ w d)'łłf ani jednej szyby nikt z narodu nie wybił, 
~ nic pr?ecież mawet nie uszkodził, wobec tego pytamy, 

'J ~ia nigdy nie zapomni niewinnie przelanej krwi 
~~!::KCl\ei~yranklewiczowi, który podpisa1'yrok na jej 
młeszkańc w. 

Antoni Dudek, Zdzisław Zblewski · 

Mialem momenty zawahania. niepewności. Sprawy wy
mknęły nam s ię z rąk. Władza użyła broni. To doświad
czenie kiełkowało we mnie przez lata. Ono pozwoliło mi 
dojrzeć. stało się punktem odniesienia. Lata 70. nie były 
wcale łatwą drogą do roku 1980, ale drogą niezbędną. 

Lech Wałęsa 





Peerel beznadziejny ... 

Pod koniec lat 70-ych Polska pod rządami 
ekipy Gierka znajdowała się w stanie przed
zawałowym. Pogłębiaiące się trudności w za
opatrzeniu sklepów, rosnące niezadowolenie 
społeczne, obecne na każdym kroku kłamstwa 
komunistycznej propagandy; widoczna gołym 
okiem bezradność coraz bardziej oderwanych 
od rzeczywistości władz; narastające zadłuże
nie zagraniczne, miliony dolarów zmarnotra~ 
wione na niedokończonych „wielkich budo
wach socjalizmu" - wszystko to powodowało, 
że wystarczała iskra, aby budowany z piety
zmem przez partyjnych · ideologów mit Polski 
będącej dziesiątym mocarstwem. gospodar
czym świata, obrócił się w ruinę . 

Antoni Dudek, 
Zdzisław Zblewski 

Przyszła córka, zajrzała w garnki, awantura; 
że jest głodna, cllce z mięsem obiad, na nic 
tłumaczenia, skąd mam wziąć. Obiecałam, 

że jutro pójdę do kolejki, może coś dostanę. 
Poszłam o ósmej rano, byłam już dwudzie
sta, sklep · otwierają dopiero o jedenastej . 

. , 

W kolejce toczy się dyskusja:, jeden drugiego 
uświadamia . Na przykład: u nas byłoby co 
jeść, proszę pani, ale nasze żarcie wywożą , 
do Związku Radziecl<iego. Potem zaczęły się 
awantury, najwięcej na inwalidów, że handlują 
mięsem, co dzień stoją. Jeden inwalida (w ko
lejce uprzywilejowanej) pcha się przez drugie
go i krzyczy, Ż'e OJ1 jest więcej zasłużony i ma 
pierwszeństwo . Drugi mu na to: panie, zjeżdżaj 
pan, na pewno straciłeś pan nogę po pijane-

. mu. Dzieci płaczą matkom. Nie wiem, co ,by 
się stało dale), ale w tej chwili zemdlała kobie
ta z normalnej kolejki. W sklepie zaległa cisza, 
wszyscy fci.kby spokornieli. Nareszcie doszłam 
do lady, dostałam kawałek łopatki, pół kilo kieł
basy opolskiej, taka była norma. Wróciłam do 
domu była 13:30. Szybko nastawiam obiad, 
jednocześnie odkurzam mieszkanie, sprzątam 
naczynia po śniadaniu. Palę papierosa za pa
pierosem, jestem roztrzęsiona, nie .chce mi się 
nawet jeść, gdy pomyślę, że znowu pojutrze 
mus.zę stać tak długo . Czuję się tym wszystkim 
zmęczona . Raniutko trzeba gdzieś polecieć za 
śmietaną i masłem ... 

Wypowiedź kobiety 
z kolejki w sklepie 





Strajk w Stoczni 
Gdańskiej w oczach 
uczestników i świadków: 

~ 

Przyszedłem do Stoczni o 4:15. ( ... )Po rozwie-
szeniu plakatów przygotowałem sobie ulotki, 
miałem 500 sztuk i każdemu, kto wchodził do 
Stoczni, dawałem ulotkę mówiąc : „Masz i czy
taj! Dziś strajkuje cała Stocznia". ( ... ) Kiedy 
s:Zedłem przez Stocznię to miałem całe portki 
strachu. Nie o siebie, ale o tych ludzi, którzy 
idą za mną. Jeżeli ich zwolnią to będą mie
li pretensję do mnie, że ich pociągnąłem. ( ... ) 
Przekonuję tych ludzi, że wszystko jest do
brze, daję z siebifll wszystko. a nie wierzę w to, 
że wyjdzie. 

Jacek Borowczak 

o rozpoczęciu strajku dowiedziałam się o go
dzinie 7:00 w przychodni od Alinki Pienkow
skiej. ( ... )Wybiegłam przed bramę i tam zoba
czyłam czterectl „znajomych'' panów, którzy 
wys.iadali z samochodu. Udałam się do domu, 
panowie za mną. Korzystając z zamieszania 
na przejściu przez jezdnię, skryłam się u zna-

• 1ornych. Przez okno widziałam jak do czterech 
J!..anów dqłączy~jeszcze dwie panie: sześć 
~sób, ~by mtj! sch~ytać ! Zdawałam sobie 
sprawę, że muszę dmfzeć do Stoczni. Znów 
dyr~or powiedziałby: „Wy o ·nłlt strajkujecie, 
a jej n~e ma, I aży trajk". 

w pierwszych dniach po porodzie nie czuła się 
zbyt mocno, to nasze szóste, dziewczynka, nie 
dawało jej spokoju. Przy drugiej bramie już się 
kotłowało, ale straż uważnie sprawdzała prze
pustki, a ja od lat nie miałem wstępu na stocz
nię . Skręciłem na prawo, w stronę pierwszej 
bramy i tam, między dwiema bramami, koło 
szkoły, jest gdzieś z boku taka mała uliczka, 
tam zaszedłem i przeskoczyłen:i przez mur. 

Lech Wałęsa 

W końcowej części uroczystości zabrał głos 
Lech Wałęsa, uniesiony do góry przez kilku 
stoczniowców i oznajmił, że strajk będzie kon
tynuowany do czasu, kiedy nie zostaną speł
nione postulaty mniejszych zakładów pracy: 
( ... ) Nadmienił, że wszedł pierwszy i wyjdzie 
ostatni. 

Z meldunku komendanta 
miejskiego MO w Gdańsku 

Dziękuję towarzyszom, którzy byli na miej
scu i starali się nie dopuścić do rozszerzania 
się negatywnych zjawisk. Tym, którzy byli na 
tzw. wypoczynku też lekko nie było. Byliśmy 
o wszystkim informowani. 

Towarzysz Edward Gierek 

Zbliża się północ, do tej pory zabijaliśmy czas 
grą w popularnego „tysiąca" - nigdy jeszcze 
w życiu nie rozegrałem tylu kolejnych partii. 
Czas już ąa wypoczynek. Sporządzam so-

bie legowisko na blacie biurka, na które idą 
wszystkie ciuchy, jakie uzbierały się w szafce 
odzieżowej. Pod głową segregator owinięty 
ręcznikami. Twardo jak diabli, a na dobitkę 
nogi wystają poza biurko i nie ma co z nimi 
zrobić . W pewnym momencie strącam na pod
łogę aparat telefoniczny. Wszyscy się budzą ... 

Edward Appel 

Okres strajku to czas takiej prawdziwej soli
darności, takiej więzi międzyludzkiej . Obudziła 

się wielka nadzieja. Nawet jeśli ktoś w tamtym 
czasie mówił o jakimś niebezpieczeństwie, to 
było to w drugim planie. Ludzie potrafili skupić 
się na celach wielkich, wzniosłych, wspólnych 
i nie patriyło się n~ jakieś korzyŚĆi dla jednost-· 
ki. To rzeczywiście piękny czas. 

. Danuta Wałę'sa 

Podczas sJrajku w Stoczni rolę wiodącą od
grywały cfsoby mające często skrajnie różne 
sposoby walki z komunizmem. Ale mimo tych 
różnic potrafiliśmy słuchać się nawzajem i roz
mawiać ze sobą tak, aby osiągnąć pewien 
konsensus. ( ... ) Na zewnątrz prezentowaliśmy 
stanowisko uzgodnione wspólnie pomiędzy 
robotnikami, intelektualistami i działaczami 
opozycji, czyli właśnie solidarność . Szanowa
nie siebie nawzajem spowodowało, że władza 
nie mogła nami manipulować poprzez · nasta
wianie jednych przeciw drugim, taka postawa 
pomogła nam wygrać ten strajk. 

Alina Pienkowska 





Kalendarium Strajku 1980 
w Stoczni Gdańskiej 
(wtedy jeszcze im. Lenina ) 

14 . 08.1980 (czwartek) 
O godzinie 6 rano w Stoczni Gdańskiej wybu
cha strajk. Na jego czele staje Lech Wałęsa, 

działacz Wolnych Związków Zawodowych, 
który przez płot dostaje się na teren Stoczni. 
Strajkująca załoga Stoczni wysuwa żądania: 
przY.wrócenia do pracy zwolnionej tydzień 

wcześniej suwni{:owej Anny Walentynowicz, 
postawienia pomnika ·ofiar Grudnia 70' oraz 
podwyżki° płac. 

15 ~08. 1980 ·(piątek ) 

Strajk rozszerza się na inne zakłady Trójmiasta. 
Na czele strajkujących w Stoczni im. Komuny 
Paryskiej w Gdyni staje Andrzej Kołodziej ; wła
dze przecinają łączność telefoniczną między 
Wybrzeżem a resztą kraju; Edward Gierek -
I sekretarz KC PZPR, w związku z kryzysową 

• sytuacją, przerywa urlop na Krymie; Mirosław 
Rybicki pąyciosi o Stoczni pierwszy powie
acz, rlti który rozP.(>częto druk materiałów 
strajkowych. • · 

ota) 

Strajk w i Gda~skiej" p rzeradza się 
w s~rajk soli arnościowy; przedstawiciele 21 . 
~kuląc~ch zakładów pracy powołują Mię

."""1~~wy Komitet Strajkowy (MKS); Wałę
.ntmillWJlµ;1. o kontynuowania strajku w im~ 

kfeałów Solidarności. 

17.08.1980 (niedziela! 
O godzinie 9.00 w Stoczni Gdańskiej ksiądz 
Henryk Jankowski odprawia mszę świętą ; 
MKS formułuje 21 postulatów. Najważniejszy 
z nich, to żądanie powołania wolnych związ
ków zawodowych; przed bramą Stoczni za
czynają gromadzić się tłumy, które podtrzymu
ją na duchu strajkujących robotników. 

18.08.1980 (poniedziałek) 
Od rana podejmowane są próby przerwania 
strajku w Stoczni Gdańskiej: dyrektor przez 
megafony namawia stoczniowców do podjęcia 
pracy, z helikoptera zrzucane są ulotki wzywa
jące do przerwania strajku i oczerniające jego 
przywódców, Edward Gierek w przemówieniu 
telewizyjnym odrzucił wszelkie postulaty poli
tyczne. Służba Bezpieczeństwa prowadzi wo· 
bee strajkujących operację Lato 80. Strajk trwa: 
MKS wydaje odezwę - „Wytrzymamy!" 

19~08.1980 (wtorek) 
21 postulatów strajkowych MKS-u zawisło na 
bramie Stoczni Gdańskiej ; w Ćelu przeciwdzia
łania polityce dezinformacyjnej prowadzonej 
przez władze. Adam Rybicki wraz ·z Maciejem 
Grzywaczewskim namalowali postulaty na 
sklejce znalezionej na terenie Stoczni. 

~---

20 . 08. 1980 ( środa) 

Fiaskiem kończą się rozmowy ministra Tade
usża Pyki ze strajkującymi zakładami pracy; 
przedstawiciele zakładów wchodzą do MKS
-u. który gromadzi już 304 ośrodki pracy. 

21.08.1980 (czwartek) 
Na czele komisji rządowej. która podejmuje 
pe~raktacje ze strajkującymi załogami staje 
wicepremier Kazimierz Barcikowski. 

22.08.1980 (piątek) 
Gdański MKS wzywa rząd do podjęcia roz
mów; w Szczecinie delegacja z Kazimierzem 
Barcikowskim rozpoc.zyna rozmowy ż tamtej
szym MKS-em. 

23.08.1980 (sobota) 
W Stoczni Gd~ńskiej ukazaje się · pierwszy nu
mer „Strajkowego Biuletynu lnformącyjnego 

. Solidarność"; rozmowy z komisją rządową 
t"ransmitowane są przez radiowęzeł. ' 

24.08. ~80 (niedziela) 
Do Gdańska przyjeżdża zaproszona przez 
MKS Komisja Ekspertów m.in. Tadeusz Ma
zowiecki, Bronisław Geremek, Jadwiga Sta
niszkis, Andrzej Wielowieyski . Specjaliści mają 
wesprzeć w rozmowach z komisją rządową · 
przedstawicieli strajkującej załogi. 

25.08.1980 (poniedziałek) 
Artyści z Trójmiasta organizują na terenie 
Stoczni Gdańsk iej koncert adresowany do 
strajkujących. 





21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego z 17 sierpnia 1980: 

Żądania strajkujących załóg reprezentowanych przez 
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy są następujące: 

„ 

1. 
Akceptacja niezależnych od partii i pracodaw
ców wolnych zwicłzków zawodowych, wynika
jąca z ratyfikowanej przez PRL 
87 Międzynarodowej O 
czącej wolności zwi 

• Zagwarantq_wa 
ieczeń.śtvta s 

gającym. 





Wybrane hasła z ulotek 
„Solidarności" 

Polska to my\ 

Poniedziałek - piątek dla kraju. Sobota - niedziela dla ciebie i twoich dzieci! 

„ 

Jeśli jesteś Polakiem z krwi i kości działaj w „Solidarności"! 

Chcesz jeść i żyć - za „Solidarnością" wiejską idź! 





Andrzej Ozga 

Naucz mnie siebie 

JANEK 
Tak będzie lepiej dla niej 
i dla mnie też. 
Nic się nie stało i nie stanie. 
Nie powstanie o tym wiersz. 
Coś się zaczęło, zaraz potem się skoń
czyło 
lecz przecież było. • 

Nic przecież się nie stało · 
a może jednak coś. 
Nagle ulica pojaśniała ; 

jakby to nie była noc. 
Słów ledwie parę i po wszystkim. 

Więc skąd ten w skroniach dziwny ucisk 
jakbym rozmawiałtu z kimś bliskim, 
Kto był daleko ... I dziś wrócił. • 
To ·krótka chwila, co wzbudziła w sercu 
tryl . 
I chce się więcej ... 
Dużo więcej 

Takich chwil. 

MARTA 
Ja~ w szkole zn/Jw się czuję, tak 
jak każdy, kto próbuje 
nie ucząc się egzamin zdać. 
Od życia biorę dwóję . 
Na pewno rację masz, 

. ... 

że nic o tobie nie wiem. 
Nim palnę coś kolejny raz .. . 
Rozchmurz twarz 
Naucz mnie siebie. 

Zanim w głowach zaświta nam myśl, 
że to raczej zły pomysł 
I że łatwiej odwróeić się dziś 
i w przeciwne iść strony. 
Zanim każde z nas powie OK, 
w końcu to nic nowego. 
Naucz mnie siebie ... 
póki chcę tego. 

· P.óki jestem .Podobnie jak ty 
pół speszona, pół spięta 
Póki nikt nie powiedział nic, 

· czego by ·nie chciał pamiętać, 
póki ciągle ta chwila, co trwa 
jeszcze pustą jest kartką 
naucz mnie siebie ... 
Bo może warto. 

Oglądasz mnie 
przez taflę szklanej ściany. 
Boimy się poranić odłamkami. 
Nikt nie podpowie 
co nas czeka za jej chłodem 
Lecz naucz mnie siebie 
Nie każ mi odejść . 





Bardzo mały słownik Peerelu 
dla bardzo młodych, młodszych 
i najmłodszych 

Peerel - skrót. Od Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej. Na początku skrót był skrótem. I tyle. 
Ale z czasem mówienie „Peerel" stawało się 
coraz bardziej negatywnie nacechowane. Aż. 
w końcu „Peerel" stał się synonimem szarości, 
bylejakości, beznadziei, kłamstw w debatach 
publi<;:znych, kolejek w sklepach i pustych pó
łek w tychże samych sklepach. W końcu jak 
ktoś mówił „Peerel" to tak jakby powiedział ja
kieś brzydkie, straszne i jednocześnie śmiesz
ne słowo. 

Gest Kozakiewicza - gest polegający na 
zgięciu jednej ręki w łokciu i złapaniu ramienia 

• ·drugą ręką, popularnie zwany „wałem" czy też 
„pokazywaniem wała". Taki właśnie gest po
kazał polski tyczkarz, mistrz olimpijski z Olim
piady w Moskwie w roku 1980 zgromadzonym 
na trybunach rosyjskim kibicom, którzy na nie
go gwizdali . Oczywiście dzięki kamerom gest 
Kozakieiwcza „poszedł w świat", na skutek 
czego ambasador ZSRR w komunistycznej 
Polsce domagał się odebrania Polakowi me-
dalu, unieważnienia rekordu oraz dożywotniej 
dyskwalifikacji za obrazę narodu radzieckiego. 
Polskie władze tłumaczyły gest skurczem mię-' 
śnia tyczkarza, który miał być spowodowany 

sporym wysiłkiem . Kolejne wytłumaczenie mó
wiło, że gest ten pokazywał pokonanie tyczki , 
inne, że w ten sposób Kozakiewicz okazuje 
radość . Oczywiście gest Kozakiewicza od
dawał wówczas nastroje wielu Polaków i był 
znakomitą ilustracją ich stosunku do Związku 
Radzieckiego. 

Paszport - dokument służący obywatelom 
danego kraju do przemieszczania się pomię
dzy granicami różnych krajów. Ale nie do koń
ca było tak w Peerelu . Po pierwsze nie każ
dy w Peerelu miał paszport. Po drugie ci, co 
paszport posiadali byli albo działaczami par
tyjnymi albo ludźmi podejrzanymi. Na przykład 
o to, że chcą z Peerelu uciec albo chcą Peerel 
zdradzać z innym państwem, działać na szko
dę kraju . Paszport był często wykorzystywany 
do prób „kupienia" obywatela. Urzędnicy pań
stwowi nierzadko proponowali prosty układ: 
dajemy ci paszport, a ty w zamian szpiegujesz 
dla nas, donosisz na kolegów, jesteś „naszym 
człowiekiem". Jeśli nie idziesz na współpracę 
- nie dostajesz paszportu. Zdarzało się też, źe 
paszport służył do wydalenia niewygodnego 
obywatela z kraju . Owszem, wyjedziesz za gra
nicę, ale nie wpuścimy cię z powrotem do kra-

- I 

ju, bo na przykład odbierzemy ci paszport na 
granicy. To właśnie z tego powodu po odbiór 
pokojowej Nagrody Nobla nie pojechał Lech 
Wałęsa, tylko jego żona i syn. 

Sklep - miejsce, w którym można kupić towar 
stojący na sklepowych półkach. Ale w Peere
lu sklepowe półki bardzo często eksponowa
ły ... pustkę oraz swoją własną urodę. Do tego 
w sklepie stało się w długiej i nerwowej kolej-

. ce, nierzadko po wiele godzin w ciągu dnia, 
a towar, jeśli w ogóle był, to jeszcze w kryzy
sowych latach był sprzedawany wyłącznie po 
okazaniu tzw: kartek. To kartki określały wów
czas, ile obywatel Peerelu mógł kupić chleba, 
masła, mięsa i innych artykułów. Czasami do 
kolejek w sklepie rodzice przychodzili z dzieć
mi , żeby kupić więcej . bowiem niektóre towary 
były sprzedawane na osobę. Na przykład tyl
ko kilogram cukru dla osoby stojącej w kolej- · 
ce. Oczywiście z dzieckiem w kolejce można 
było dostać dwa kilogramy. Osobny rozdział to 
sprzedawczynie w peerelowskim sklepie - nie
chętne klientowi, aroganckie i besztające bez 
wyraźnego powodu. Najczęstszym słowem 

wypowiadanym przez peerelowskie sprzedaw
czynie było sakramentalne: „Czego?". 





Peerel śmieszny ... 

Seks w Peerelu 
i seks wg Peerelu 

Kiedy na ziemiach między Bugiem a Odrą nastał stalinizm, wszystko miało być nowe: nowa świadomość, nowe warunki, nowa moralność . Przede 
wszystkim zaś trzeba było się odciąć od zgniłego Zachodu oraz jego imperialistycznych zboczeń i we właściwym duchu ukształtować młodzież . 

Najlepsze do tego celu były - oczywiście - organizacje młodzieżowe, szczególnie założony w 1948 r. Związek Młodzieży Polskiej. 
- W latach 50-ych byłem w wojsku, wszystkich nas obowiązkowo zapisali do ZMP - opowiada znany satyryk Jan Pietrzak - urządzano tam idio
tyczne potańcówki , podczas których prowadzący imprezę zwracał uwagę: „Kolego, proszę się odsunąć od koleżanki, proszę zdjąć rękę z tamtego 
miejsca. " „ t•• 
O czystość obyczajów w życiu publicznym dbała cenzura. Tę stalinowską Krzysztof Zanussi zna z opowiadań starszych kolegów po fachu: 
- Cenzorzy mówili, że rozwiązłość mieszczańska odciąga uwagę publiczną od takich podstawowych wartości jak walka klas. Nawet mało pikantne 
scenY'erotyczne ~ojarzyły się.im ze „zgniłym Zachodem". To ostatnie sformułowanie funkcjonowało zresztą bardzo długo, bodaj .do schyłku lat 
70-ycn - opowiada. · 

W połowie lat 50-ych młodzież miała już dość przesadnej pruderii. Pierwszym sygnałem odwilży obyczajowej w środowisku studenckim był wiec 
z udziałem znanej z wyzwolonych poglądów pisarki, Ireny Krzywickiej, zorganizowany w Auditorium Maximum Uniwęrsytetu Warszawskiego. 
Temat: czy można mieć stosunki przed ślubem , czy tylko po ślubie. Rozgorzała burzliwa dyskusja: sala podzieliła się na dwie części. Jacek Kufoń 
miał wtedy powiedzieć, że taki problem istnieje tylko dla osób wierzących, bo dla nich ślub jest sakramentem. „Ale nie rozumiem tych', dla których 
ślub jest tylko papierkiem z urzędu. Co ich obchodzi, czy mają stosunek przed papierkiem, czy po papierku" -wsgomina Kuroń w książce PRL dla 
początkujących . Za swoją wypowiedź dostał gigantyczną owację. · • ' . · 

zoki~ dla·wilfO był międzynarodowy Festiwal Młodzieży w 1955 r. Wielu Warszawiaków po raz pierwszy zobaczyło Murzyna czy Murzynkę . 
Młodzi Polacy~rzyt ieni szarzyzną i nudą, zachłysnęli się powiewem świata, kolorami, szaloną zabawą. Dziewtęć miesięcy później, jak pisze 
Marek NowakowfS~i V-: Moim słowniku PRL-u, w warszawskich szpitalac~?ołożniczych przychodziły na świat śliczne, kolorowe· bobaski ... 

W po<:lręczni~ naw w tycfl dla klas maturalnych, w ogóle·nie wspominano o życiu seksualnym człowieka. Owszem, były rysunki genitaliów 
czy etapów , l:lle ni więcej - mówi prof . Janusz Czapiński, psycholog społeczny. Uważano, że o. seksie powinno się rozmawiać wyłącznie 
w rodzinie, a Y! szkole. " 

Pit\1 St,eta, dziś 'l&Uczycielka wychowania do życia w rodzinie w jednym z warszawskich liceów, wspomina, że kiedy sama chodziła do szkoły na 
60-ych t 70-ych, jeśli ~ ogóle ~iło się o „tych sprawach", to bardzo oględnie i ostrożnie. Jeżeli pani od biologii chciała poruszyć 

'ł6MJitv«<:aa~r. , wpisywała do dziennika temat „hormony", a następnie, czerwieniąc się, cedziła półsłówkami. 
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Fragmenty pism 
urzędowych i donosów 
z czasów Peerelu ... 

my natychmiast załadować 70 ton ziemnia
ków adalnych i wysłać pod adresem: Młodzie

żo a Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. 

Proszę uprzeJmie o odroczenie mi dostawy 
t ucznika, gdy ż brak paszy stanął mi na prze
szkodzie w wykonaniu tego obowiązku . 

... 

Prosimy o spowodowan:i,e mas owego wytę
pienia szkodników w naszej okolicy . 

Kuratorium y i Wychowania uprzejmie 
pro i o przesąd~enie czy pa lacze centralnego 
ogrzewania.,zatrudąieni s zkołach mogą otrzy
p:iywać mleko? ros imy j eanqcześnie o wyJasnie
nie nam w przyp.adku ,Przesądzenia' iż pa
laczom pr ąługuje to uprawnienie, c zy .mleko 
powinno być spożywane na mie jscu. 

Dyrekcj a Zespołu Państwowych Gospodarstw Rolnych 
udziela Obywatelowi nagany za pozostawianie biur
ka w stanie otwartym. 

Komenda Powiatowa MO w Białogardzie. Zawiadamiam , że 

dnia ••. mnie j więcej o godz .•.• zj awił s ię w moim 
mieszkaniu j akiś podejrzany osobnik i prosił o wodę. 
Starał się naprowadzić rozmowę na temat najbliższych 
zakładów przemysłowych i z ebrać wiadomości o obiek
tach wo jskowych. Oświadczam , ż e odmówiłem mu wszel
kich informacji oraz noclegu w mym domu. Udał s ię 
w nieznanym mi kierunku. 

Zwracam się z uprz ejmą prośbą o sprzedanie 
150 sztuk kurcząt jednodniowych rasy Le
ghorn w celu założenia przygospodarskiej 
hodowli kur. 

f 

Pros imy o powiadomienie nas, dlaczego 
przerwaliście skup śliwek. 

·; 





Dowcipy, które 
obaliły komunę ... 

l.111:8Jlf.1llit.lłlllłłłłllWłllDl.,.,,a8ą1ai .. 
W marcu 1968 zapytano chłopa: 
- Poślecie syna na studia na uniwersytet? 
- Nie poślę, sam go będę bil... 

Zapisują bacę do Partii. Sprawdzają życiorys. 
- No a jak to było po wojnie? Byliście w jakiejś bandzie? 
- Ni, ta bydzie pirwsa. 

-HuUWWWHMr@iłl+*M'łfA".'·H"'1+1łduiild 
- Dlaczego tak mało dowcipów opowiadano o zjazdach partii? 
- Bo wszystkie były zawarte w tezach zjazdowych. 

, 

„Wybierz sobie żonę". 

Mlil"l"'"'.*4"Witha+W1MHP*C"'·'4W 1 'łHIB+HN 
Polski oficer opowiada swoim kolegom: · 
- Wyobraźcie sobie wracam wczoraj do domu wczesnieJ, niż normalnie - i co widzę? W łóżku moja żona z naszym 
doradcą wojskowym, pułkownikiem Sacharowem. 

I co? - dopytują się zaciekawieni oficerowie. 
Nic. Na szczęście nie zauważył mnie. . , 





Twórcy musicalu w krótkim 
• • • 

uJęciu operacyJnym 

ndrzej Ozga 
Aktor, reżyser, piosenkarz, autor i satyryk. 
Abbrvent PWST w Warszawie (1981 r.) . 
Przeetlaty związany z grupą teatralną 
Pracownia Teatr, później kierownik literacki 
Teatru Muzycznego we Wrocławiu oraz 
Teatru Muzycznego Roma (dawniej: Operetka 
Warszawska). Reżyserował spektakle 
muzyczne m.in.: w Teatrze Powszechnym 
w Łodzi , Teatrze Muzycznym w Gdyni 
czy Teatrze im. Sewruka w Elblągu. Jego 
piosenki wykonywały bądź wykonują takie 
gwiazdy krajowej estrady jak: Edyta Geppert, 
Katarzyna Groniec, Ewa Błaszczyk, Natalia „ 
Kukulska, Agnieszka Matysiak, Krystyna 
Prońko, Katarzyna Skrzynecka, Basia 
Stępniak -Wilk, Michał Bajor, Aleksander 
Nowacki, Łukasz Zagrobelny, Andrzej 
Zieliński. Ma na swym koncie ponad -
50 realizacji teatralnych i telewizyjnych 
powstałych w oparciu o jego·teksty, bądź 
tłumaczenia jego autorstwa. Jako autor 
i wykonawca wŚpółpracował z Kabaretem 
pod Egidą, „Podwieczorkiem przy 
mikrofonie". Jest sekretarzem generalnym 
.Stowarzyszenia Literacko-Muzycznego 

• Ballada orąZ.zasiada w radzie artystycznej 
• rzegl~u'Pi~i A1,1torskiej- OPPA. 

'H*UiWHl•imm 
Kompozytor, ~ent, ł>roducent. Studiował 
okompo~ycj~ w.iflwańskiej Akademii 
Muzycznej. skrzypek z zespołem String 
Connectlon l'tCBrtował od 1980 r. w całej 
~Europie otaz.USA i Kanadzie. Jest 
Jm~•~IJH.nagrotty światowego Konkursu 
Jaż;Zo Hoeillart (Belgia). Wi~iokrotnie 
zdobywał tytuł Najlepszego Skrzypka, 

Kompozytora, Aranżera Roku w ankietach 
magazynu Jazz Forum. W 1985 r. znalazł 
się na liście 1 O najlepszych skrzypków 
jazzowych amerykańskiego pisma Down 
Beat. Kompozytor muzyki poważnej, filmowej 
(ponad 1 OO filmów fabularnych, telewizyjnych, 
dokumentalnych) oraz teatralnej (w tym 3 
musicali). 

Lavon Volski 
W 1982 roku założył jeden z pierwszych 
na Białorusi rockowych zespołów 
białoruskojęzycznych - Mroja. W 1994 roku 
stworzył zespół rockowy N.R.M. (Niezależna 
Republika Mroja). NieRtóre z utworów zespołu 
znane są również w Polsce. Piosenka Trzy 
żółwie była wielokrotnie śpiewana przez 
polskich muzyków rockowych m.in. na 
imprezach „Solidarni z Białorusią" - Warszawa 
(2006 -2008). Jako autor słów i muzyki brał 
udział we wspólnych projektach białoruskich· 
muzyków: Narodny Albom (1997), Ja 
naradziłsja tut (2001 ), Svjaty veczar (2000). 
W 2000 roku założył zespół Zet, a w 2002 
roku zespół Krambambula. W 2009 roku 
stworzył album Bielaja jabłynia hroinu -
piosenki do wierszy białorusk'ich poetów 
klasycznych. Jest autorem dwóch tomików 
poezji : Kalidor (1994) i Fotoalbum i1998). 
W roku 201 O wyszła jego książka, zbiór 
utworów prozaicznych pt. Milaruś. ·-
aciej Wojtyszko 

ukończył studia na Wydziale Reżyserii . 
łódzkiej „ filmówki". Teatralne spektakle 
reżyserował m.in. na scenach warszawskich 
- w teatrach: Narodowym, Powszechnym, 
Ateneum i Studio, a także w Teatrze Polskim 
we Wrocławiu, Starym Teatrze i Teatrze 
im. Słowackiego w Krakowie, Teatrze 
Nowym w Poznaniu i wielu innych. Jako 
dramatopisarz jest autorem kilkunastu sztuk 
teatralnych, m.in. : Epilog, Żelazna konstrukcja, 
Grzechy starości, Bułhakow, Chryje z Polską 
czyli rzecz o Stanisławie Wyspiańskim, 
Kraina kłamczuchów. W dorobku ma też 
filmy kinowe, m.in. Ogród Luizy (2007) 
uhonorowany Nagrodą Specjalną Jury na 
festiwalu w Gdyni i $więty interes (201 O) oraz 
seriale Miodowa lata i Doręczycie/ . 

dam Wojtyszko 
Absolweritwarszawskiej_AkadeÓiii Teatralnej , -
reżyser teatralny i telewizyjny, scenarzysta. 

. Współpracował z Teatrem Powszechnym 
w Łodzi, Teatrem Polskim w Wars?awie, 
Teatrem Na Woli i z Teatrem Rampa. Pisał 
scenariusze do seriali Peflsjonat pod Różą, Na 
Wspólnej. ~eżyserował Tancerzy, był również 
drugim reżyserem w produkcjach: Ludzie 
Chudego, Dorę~zyciel oraz $więty interes. 

ojciech Stefania 
Scenograf. Kaliszanin . Z wyróżnieniem 
ukończył w 1991 roku Wydział Wzornictwa 
Przemysłowego warszawskiej Akademii 

Ceniony reżyser t atralny i filmowy, twórca Sztuk Pięknych i zwyciężył w Konkursie 
telewizyjnego serialu Mistrz i Małgorzata, im. Zdzisława Czermańskiego na najlepszy 
dramatopisarz. Urodził się 16 kwietnia 1946 r. dyplom tej uczelni. Był też stypendystą 
w Warszawie. Jest absolwentem stołecznego Ministerstwa Kultury i Sztuki. Ma na swoim 
Liceum Technik Teatralnych . W 1970 r. _ „ koncie realizację ponad stu pięćdziesięciu 



sztuk teatralnych, wielu koncertów i aranżacji 
wystawienniczych. Pracuje w teatrach 
w całej Polsce: w rodzinnym Kaliszu, Łodzi, 
Poznaniu, Olsztynie, Rzeszowie, Toruniu, 
warszawie. Gdansku, Białymstoku, Zielonej 
Górze, Plocku. Sosnowcu, Wrocławiu, Bielsku 
Białej, Elblągu, Radomiu, Gdyni, Szczecinie, 
Krakowie, a także w Czeskim Cieszynie 
i Wrlnie. Pracował i pracuje z najwybitniejszymi 
polskimi reżyserami teatralnymi i filmowymi. 
Realizuje również projekty z dziedziny 
architektury wnętrz, sztuki sakralnej, grafiki 
użytkowej, ale wiodącą dziedziną jest 
scenografia. Dwukrotnie w 2000 i 2003 roku 
otrzyma! nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczo:>ci 
artystycznej. W 2005 roku otrzyma! z rąk 
Ministra Kultury wyróżnienie za scenografię 
w Teatrze Łaźnia Nowa .w Krakowie w XI 
Ogólnopolskim Konkursie .na wystawienie 
polskiej sztuki współczesnej. Laureat łódzkiej 
Złotej Maski za najlepszą scenografię 
w sezonie 2010/2011. 

Agustin Egurrola 
ChONograf, tancerz,.pęcfagog, sęc::lzta, juror 
programu .„You Can Dance-Po prostutancz'', 
główny choreograf „Tanca'.z Gwia~dami'.' . 
Wielokrotny Mistrz Polski . w lancach 
latynoamerykanskich i.South;Ah1erican.• S11ow 
Dance, Akademicki, Amato/ów (otv:/artyc11 · · .. · 
I zamkniętych · Mistrzostw) oraz za.,'.iocić:iV:ców. 
Wraz ze swoją partnerką . taneczną Joanną . 
Szokalską mają na ~woim Mnd!" dwanaśc.ie 
Tytułów Mistrza Polski; 'k1.~ku.krotnie · 
reprezentowali Pois~ę na. Mi~t.i-zostwac~ 
Świata I Europy (8-MŚ w USA,· 8·ME w Anglii). 
Są wielokrotnymi · · · • 
finalistami największych międzynarodowych 
turniejów tanecznych'.o.>J 'kategorii Rising 
Stars: Blackpool c Ili miejsce; .lnternational. 
- 111 miejsce, UK OpeąChCimpionships - 11 
miejsce oraz zwycięzcami Open London 
Championships w 1999 roku oraz Finalistami 
Pucharu Świata (Austria 2000).Prezes 
Fundacfl ~Świat Tanca.„ Dyn:iktor Artystyczny 

Warszawskiego Festiwalu Tanca (2000-
2003), organizator Mistrzostw Świata i Europy 
w Tancu Nowoczesnym (Warszawa 2003). 
Założyciel i dyrektor EGURROLA DANCE 
STUDIO - największej w Polsce szkoły 
tanca. Agustin Egurrola jest także twórcą 
i choreografem zawodowej grupy 
tanecznej VOLT. Od wielu lat wspólpracuje 
z gwiazdami polskiej i światowej sceny. 
Tworzy! oprawę choreograficzną do 
najwazniejszych w ostatnich latach 
przedsięwzięć estradowych I rozrywkowych 
w Polsce. 

Jerzy Janiszewski 
Twórca logo musicalu Nie ma Solidarności 
bez Miłości. Polski grafik. działacz opozycji 
w okresie PRL, twórca znaku graficznego 
„Solidarności''. Absolwent liceum 
plastycznego wWarszawie. Następnie 
ukończył w 1976 r. studia na Wydziale 
Projektowania Graficznego Panstwowej 
Wyższej · Szkoly Sztuk Plastycznych 
w 9dansku. Zawodowo zająl się działalnością 
.w zawodzie projektanta i grafika. W okresie 
Wydar'Źen sierpnia" 1980 r. bral udzial 
W strajku . w .Stoczni . Ggańskiej, zajmował 
si'ęnfih , drnl(iem strajko...,,ego biuletynu 
informacyjnego. Zaprojektował w tym czasie 
logo strajkującycli K treści „Solidarność"' 

·siow9to zostalo\vybrariepo rozmowach 
w l<r'ęgujegc>'.znajomYch poetów.Po 

(zaakceptowaniu projektu sto pierwszych 
. piai<afow rozklejOno na tereriie Stoczni 
~ G~a~Śkiej. rozdano także kilka podkoszulek 
'z)ógfe'rn.' Po powalaniu zwiazku zawodowego 
napiŚ .ten zostafoficjalnym symbolem NSZZ . 
„Solidarności"~ Znak.:ten wkrótce stal s·ię 

~jedny111>z . najhardii~j rozpoznawalnych 
. · z,11a~.9~ graficznych na ~~jecie; )8.r?Y 

: Ja iii szewski otrzymał legitymację nr· 1 
•i. honorÓwe członkostwo w ,,S". Zaprojektowal 
dla tego związku .zawodowego m.iri. 
winietę „Tygodnika Solidarność" i Jogo Dni 
Sierpniowych Gdańsk~Gdynia '81.W i981 r. 
otrzymał Grand Prix Biennale Plakatu. 

w Katowicach. W trakcie stanu woiennego 
wyemigrowal do Niemiec, uzyskał stypendium 
we Francji. Później osiedlił się w Hiszpanii. 
gdzie założył własne studio. Zajął się 
projektowaniem m.in. plakatów filmowych 
i teatralnych. a także stron internetowych. 
W 2011 r. przygotowal logo polskiej 
prezydencji w Unii Europejskiej. Odznaczony 
Orderem Odrodzenia Polski. 

Grażyna Gudejko 
Fotografka. Fotografia pasjonuje ją na 
różnych poziomach - emocjonalnym, 
estetycznym i jako reportaż , ale najbardziej 
lubi fotografować ludzi. Wspólpracowala m.in. 
z „Twoim Stylem", „Vivą", „Playboyem'', robila 
fotosy dla.filmu i teatru. byla fotografem -
reporterem w Etiopii, gdzie realizowala projekt 
dla Unicefu. 

Olga Szynkarczuk 
Projektantka mody. Pomystoćlawczyni 
Klerpcasów. Zajmuje się uwspółcześnianiem 
motywów folkowych: Wykorzystuje surowce 
organiczne i wspólpracuje ,z rzemieślnikami 
według zasad fair trade. Projektuje linie 
reacly to wear łącząc futuryzm i rnJni111ęlizm 
z rękodzie!,em .oraz luksus z ekologią. 
Ukończyla .Otls . College of.Art and Design 
w Los Angele!s. Projektuje od 2009 r .. Jest 
laureatką konkursów~ Lexlls Fashion Night 
6(2011i oraz lnternational'YoungFas.hion 
Eńtrepreneur(Londyn, 2009). Uczestniczka 
wystawy polskiego desfgnu w 'Shanghaju 
wrar:nach Expo 201 O. · · 

Ewa Garniec 
Projektant oświetlenia i przestrzeni 
'teatralnej. Roc:znik 80'. Narodowość; polska. 
fV1iejsce urodzenią: Wroclaw„' Oświetla . 
wnętrza miesŻkalne i . klubowe, kawiarnie. 
Projektuje światła do spektakli teatralnych, 
wystaw i koncertów, prowadzi warsztaty 
dotyczące oświetlenia. · Projektuje i wykonuje 
lampy. 
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Od 2005 r. współtworzy Grupę Artystyczną 
KONCENTRAT - www.koncentrjt.com 
Pracuje zarówno z teatrami tańca 
współczesnego, jak i w teatrach 
dramatycznych, muzycznych i operowych. 
Magister Sztuki Akademii Teatralnej 
w Warszawie. Od 2004 r. roku na 
stałe związana z berlińskim Theater 
Group TRAVA. W 2005 r. wzięła udział 
w Interdyscyplinarnym Laboratorium Dla 
Ch..-.Ografów: Jagniątków Move the Mount. 
WSQP!pracowała z Teatrem Rozmaitości 
(TR Warszawa) projektując światła do 
koncertów, wystaw i spektakli. Pracowała 
jako asystentka Felice Ross. Projektowała 
światła do spektakli Michała Zadary, 
Anny Augustynowicz, Pawła Szkotaka 
Grzegorza Jarzyny, Pawła Kamzy, Jar~sława 
Tumidajskiego. 

ldona Krasucka 
Absolwentka W~ziału Kompozycji i Teorii 
Muzyki A~ademii Muzycznej (PWSM) 
w Łodzi. W latach 1978-2008 była 
wykła~owcą Impostacji na Wydziałach 
Aktorskich PWSFTViT oraz Akademii 
Teatralnej w Warszawie. Ma na swoim 
koncie około 70 przygotowań wokalnych , 
opracowań i kierownictw muzycznych 
spektakli teatra)nych, telewizyjnych 
i koncertów. Równolegle pracuje w teatrach 
operowych, jako korepetytor solistów (Opera 
Nova w Bydgoszczy, Teatr Wielki w Łodzi 

• Teatr Wielki-Opera Narodowa). W latach ' 
1990-92 by'ta ei~szym pedagogiem 

-Wokal~m mu~al~ Metro. Jako pianistka 
\owarzyszy śp1ewakdlfi operowym 
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i śpi~wającym aktarO/Tl. Z Maciejem 
Wojtyszką zr~ował dotyc1"9.as cztery 
.spekta~le; F. inni , Burznwe życie 
Lejzorka, y i Opera Grand;1 . Ostatnie 
realizacje, to Jn. przygotowania wokalne . 
s~akli: Bosk_a! w. Teatrze Polonia, 
Mil§zyna ao liczenia w Teatrze 6. Piętro, The 
~~Show w OCH-Teatrze i I Love .-. 
You w·Teatrze Buffo-Tito Productions. 

- '\; 

ateusz Dębski 
Kompozytor i pianista. Absolwent 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina (dawna Akademia Muzyczna im. F. 
Chopina) w klasie kompozycji prof. Marcina 
Błażewicza. JfiSt również absolwentem szkół 
muzycznych J i li st. oraz liceum w klasie 
teatralno-estradowym. Laureat kilku nagród 
na krajowych konkursach kompozytorskich 
(m.in. I nagrody na li OgólnopolskirrfKonkursie 
Kompozytorskim na Chóralną Pieśń Pasyjną 
w Bydgoszczy - 2006 r. oraz li Nagrody 
na Konkursie Kompozytorskim z okazji 85 
urodzin Tadeusza Różewicza w Gliwicach 
za pieśń Jak dobrze na baryton, altówkę 
i fortepian). Ma za sobą debiut symfoniczny 
w Filharmonii Wrocławskiej (Prolog na 
orkiestrę symfoniczną - 2007 r.). Jego muzyka 
wykonywana była w salach koncertowych 
większości polskich dużych miast. Oprócz 
muzyki poważnej tworzy również piosenki oraz 
~cieżki dźwiękowe do !ilmów dokumentalnych 
1 reklamowych, a także muzykę do spektakli 
teatralnych. Od 2007 r. członek kabaretu -
Grupa Macież. Jego doświadczenia muzyczne 
ocierały się również o hip-hop, jazz i muzykę 
eksperymentalną i improwizowaną. Jako 
akompaniator współpracował ze studentami 
i absolwentami Akademii Teatralnej. z którymi 
zdobył wiele nagród na krajowych konkursach 
piosenki artystycznej i aktorskiej. Jest 
wykładowcą Akademii Teatralnej w Warszawie. 

nna Jurksztowicz 
Jedna z najpopularniejszych piosenkarek 
w Polsce. Studiowała śpiew klasyczny, ale 
porzuciła go w wyniku fascynacji jazzem 
i muzyką pop. W wieku 16 lat występowała już 
zawodowo na QStradach obok największych 
gwiazd polskiej estrady. W 1985 roku na 
festiwalach w Opolu i Sopocie, jako 
nastoletnia adept~a sztuki piosenkarskiej 
wyfansowała swoje największe przeboje, 
takie jak Diamentowy Kolczyk, Hej Man, Stan 
Pogody. Z towarzyszeniem najwybitniejszych 
polskich muzyków i zespołów, wielokrotnie . 

...... . -

koncertowała także poza krajem reprezentując 
polską piosenkę na międzynarodowych 
festiwalach niemal na całym świecie. Nagrała 
wiele piosenek do znanych filmów i seriali TV 
m.in.: Kingsajz, VIP, Czułość i kłamstwa, Matki 
żony i kochanki, Na dobre i na złe, Więzy krwi,' 
Ranczo, W pustyni i w puszczy. Jest także 
wydawcą i producentem muzycznym. 

aciej Wil 
Producent muzyczny, filmowy i teatralny, 
aktor, manager, set designer. Od 2002 roku 
prowadzi firmę Maciej Wilk Production 
zajmującą się produkcją koncertów, eventów 
i konferencji firmowych, także filmów 
i spektakli teatralnych. Producent i Partner 
ogólnopolskiego cyklu koncertowego 
Era Jazzu - przedsięwzięcia kulturalnego 
plasowanego w ścisłej czołówce polskich 
imprez jazzowych. Przez 3 lata (do końca 
maja 2009 roku ) współwłaściciel i Prezes 
Zarządu Teatru Bajka w Warszawie, który 
stał się jedną z najbardziej popularnych 
prywatnych scen warszawskich. Obecnie 
dyrektor nowo otwartego największego 
prywatnego teatru w Polsce - Teatru 
Palladium. · 

Jerzy Gudejko 
· l;'roducent t~atralny i filmowy. Urodzony, 

w 1958 roku w Gdańsku. Absolwent 
PWST im. Aleksandra Zelwerowicza 
w Warszawie. Za udział w pokojowej 
demonstracji ·1 maja 1983 roku we 
Wrocławiu aresztowany przez SB, skazany 
przez sąd PRLna karę więzienia. Spędził 
w areszcie 2 miesiące. Twórca i prezes 
najstarszej polskiej Agencji Aktorskiej 
Gudejko (istnieje od 1989 r.) i Studia 
Filn:owego Gudejko. Produkcje, które 
osiągnęły ponad 1 OO przedstawień: 
Morderstwo w hotelu, Smak Mamrota, 
Spróbujmy jeszcze raz, Pozwól mi 
odejść, Goło i wesoło - ponad 400 
przedstawień!; Dziwna para - ponad 300 
przedstawień oraz Nagroda Publiczności 









Aktorzy w krótkim 
ujęciu operacyjnym 

Kamil Dominia 
Absolwent Akademii Teatralnej 
w Warszawie. Występował w spektaklach: 
Ikar Kompanii Primavera w Warszawie 
w reż. D. Lewandowskiego i Balladynie 
J. Słowackiego w reż. A. Tyszkiewicza 
w Teatrze Narodowym w Warszawie 
oraz, w widowisku muzycznym 21 
w reż. J. J. Połońskiego i J. Stańka. 
Dubbingował Sorena w polskiej wersji 
językowej filmu animowanego (..egendy 
sowiego królestwa w reż. Z. Snydera. Gra 
Osia w musicalu Shrek w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni i Brada w musicalu The Rocky Horror 
Show w Och Teatrze w Warszawie. 

Współczesnym w Warszawie, Trzy siostry 
A. Czechowa w reż. A. Domalika w teatrze 
Akademii Teatralnej w Warszawie, Obiad 
w reż. T. Bajerskiego i E. Wojtaszka w Teatrze 
Collegium Nobilium oraz w widowisku 
muzycznym 21 w reż. J. J. Połońskiego 
i J. Stańka. Grał również Rafę w serialu 
Tancerze. 

Olga Sarzyńska 
Aktorka, ukończyła Akademię Teatralną 
w Warszawie. Współpracuje z warszawskimi 
teatrami: Polonią, Dramatycznym, Ateneum, 
Sceną Prezentacje, Teatrem 6 Piętro, Teatrem 
na Woli, Och-Teatrem. Pracowałam.in. 
z Adamem Hanuszkiewiczem, Kry~tianem 
Lupą, Agnieszką Glińską, Stanisławem · 
Tymem. Za Lament na Placu Konstytucji 
w reżyserii Krystyny Jandy dostała nagrodę 
im. Jana Świderskiego za debiut teatralny. 
Od 2008 roku zagrała już w kilkunastu 
spektaklach n'astołecznych scenach. 
Szerszej publiczności znana jest z występów · 
telewizyjnych, m .isl. w spektaklach Teatru 
Telewizji, gdzie zadebiutowała w głównej 
roli w Czterech kawałkach tortu Wojciecha 
Smarzowskiego. Grała też jedną z głównych 
ról w serialu Siostry. W Czasie honoru wciela 

. ,,. 

się w postać Rutki. Z kabaretem Macież 
zdobyła nagrodę Grand Prix na festiwalu 
Paka. Wkrótce będzie można ją oglądać 
jako Merylin Mongoł w Teatrze Ateneum 
w reż . Bogusława Lindy. 

Olga Szomańska 
Aktorka, wol<alistka, laureatka Grand Prix 
Festiwalu Jedynki i Top Trendy 'łf Sopocie za 
piosenkę Niech mówią, że to nie jest miłość. 
Współpracuje na stałe z Teatrem Rampa 

. ".' Warszawie i firmą Sztukoteka (gra Danuś~ę 
Jurandównę w rock-operze Krzyżacy) . W roku 
2011 ukazała się jej pierwsza solowa płyta pt. 
Nówka . ,. 

Zuzanna Czerniejewska 
Za swój głos, tajent.i umiejętności została 
doceniona na festiwalach .Piosenki 
w Koszalinie, Bydgosżczy i Częstochowie. 
Ze studiem piosenki ProForum Teresy 
Stokowskiej - Gajdy występowała na wielu 
festiwalach muzyki filmowej, Festiwalu 
Dialogu Czterech Kultur w Łodzi oraz 
w spektaklu Tak jak malował pan Chagall 
w Teatrze Nowym w Łodzi. Nie ma 
Solidarności bez Miłości! to jej debiut aktorski 
w profesjonalnym spektaklu . 



Julia Kołakowska - Bytner 
Absolwentka Studium Teatralnego prz~ 
Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie 
w 2004 roku. w 2003 roku debiutowała na 
deskach olsztyńskiego teatru, jako tytułowa 
Julia w spektaklu Romeo i Julia w rezyserii 
Piotra Szczerskiego, a rok później już na 
deskach stołecznego Teatru Komedia rolą 
Valeńe. w spektaklu Biznes w reżyserii 
Jerzego Bończaka. Sympatycy seriali mieli 
okaZJe zobaczyć ją w emitowanym przez 
TVP2 Egzaminie z życia. Na swoim koncie ma 
ponad 40 ról w dubbingowych produkcjach 
dla dzieci i młodzieży. Swojego glosu użyczyła 
m.in. w takich filmach Kinowych jak: Kcirol
papież,który pozostał człowiekiem, Opowieści 
z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa, Auta, 
Zebra z klasą, Alwin i wiewiórki 3, Mikołajek, 
Winx. Magiczna przygoda. 

Natalia Rybicka 
Przel wiele h:it trenowała taniec nOwoczesny -
dwukrotnie zostala misfrźynią .Polskl w Disco 
Dance Freestyle. Występowała m.iniw .Teatąe . 
Roma, gdzie tańczyła przez dlugi czas • 
w musicalu Piotruś Pan. Jako 1 ~-lat.~a zagrała • 
Iwonkę w filmie R,yszarda Brylskiegq ?u~~/.,.Ż3; . 
tę rolę otrzymała Srebrną StaJuetkę Leljwity oraz.! 
nominację do Orta. Polskiej Nagrody Filmowej, · 
Grala Magdę w wielokrotnie ńagradzanym · 
filmie Chrzest Marcina Wrony.;Znana szerszej 
pubicznoici jako Asia~ seriilu L~)(Jdyrgycy. 

Agnieszka Matysiak 
Absolwentka PWST we Wrocławiu .• Ze 
swojego bogatego dorobku wymienia role 
teatralne: Bracia krwi (Pani Johnston), 
reż. A.Rozhin, Cabaret (Sally Bowles), 
reż. J. Szurmiej, Opera za trzy grosze 
(Jenny), reż. M.Englert, Piaf (Piaf). 
reż. J. Szurmlej, Pamiętnik z Powstania 
Warszawskiego. reż. J. Bielunas, Oskar 
i Ruth, reż. J. Bucł1wald, Wroniec, 
reż. J. Bielunas, Polita, reż J.Józefowicz, 
recitale: Agnieszka Matysiak śpiewa piosenki 
Piaf, reż. J. Buchwald, Kalina, reż. Arkadiusz 

Jakubik. Laureatka wielu nagród, m.in.: 
Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu 
„Chanson a texte" w Chateauroux, Główna 
Nagroda na Festiwalu Sztuki Aktorskiej 
w Kaliszu za rolę Piaf, nagroda Ili Programu 
Polskiego Radia - "Mateusz" i nagroda 
Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego 
Ila PPA we Wrocławiu. Od lat stale 
współpracuje z Kabaretem "Elita" i "Studiem 
202". Aktualnie można ją zobaczyć 
w przedstawieniach Teatru Powszechnego 
i Teatru Kamienica w Warszawie. Z wielkim 
powodzeniem zajmuje się również reżyserią 
dubbingu, 

Robert Kowalski 
Wiatach 1991-2002 występował w Teatrze 
.f\llljzyeznym we Wrocławiu. W łatach 2002~ 
?P9:3 aktor, Teatru Żydowskiego w Warszawie . 
. ()fi roku:2p03 występuje w Teatrze Rampa 
na Targówku w Warszawie, gdziem.in. grał 
w. takich spektaklach jak: Brat naszego 

BC!ga,Pinska szlachta oraz tytułową rolę 
w. Sztukinistrzu z Lublina w rez. J. SŻurmie)a„ 

. G_rał . Ws:eriąląch ziotopolscy, Klan. 
Kry_rnJ~afryi. świat według Kiepskich oraz 

·~Udzie Chudego, 

'Tomasz Stockinger 
Aktor teatralny lfflmowy.Wielką popularność 
o Zdobył dz1ęki rol.i Pa~ła Lubicza w telenoweli 
. kl~n. w "t1lmie zadebiutował rolą~ Sto 
'korildc5;t~ b,;egow~ reżyserii Zbigniewa 
Kuźmińskiego. Od tego czasu zagrał 
w ponad 30 fi lmach fabularnych, m.in. w Bez 
znieczulenia, Godzinie". W", Znachorze, 
Latach dwudziestych.„ latach trzydziestych .• „ 
Pograniczu w ogniu, a także w serialu 
telewizyjnym Kariera Nikodema. Dyzmy, 
Poza tym występował w t<ikicl1 serialac.11 jak: 
Dom, Rycerze i rabusie, Zespól adwokacki. 
Współpracował z wieloma warszawskimi 
teatrami: Kwadratem. Dramatycznym, Na 
Woli. Syreną. Komedią, Romą, a także 
z Teat~em Telewizji. 

Cezary Żak 
Jest absolwentem PWST we Wrocławiu . 

Przed kamerami zadebiutował w 1993 r. rólką 
w serialu Czćerdziestolatek - 20 lat później. 
Do dnia dzisiejszego ma na swoim koncie 
kilkadziesiąt ról w wielu znanych produkcjach 
kinowych i telewizyjnych. Mogliśmy go 
podziwiać w Cwale Krzysztofa Zanussiego, 
Pułkowniku Kwiatkowskim Kutza czy Killerze 
Machulskiego. W latach 1990-95 występował 
w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu , 

w latach 1995-96 w Teatrze im. Norwida 
w Jeleniej Górze. A w latach 1997 -
2006 był aktorem Teatru Powszechnego 
w Warszawie. Ogromną popularność zdobyl 
dzięki serialowi Miodowe lata. Gra równiez 
w Ranczu i Ludziach Chudego. Jest jednym 
z najpopularniejszych polskich aktorów. 

Tomasz Gęsikowski 
Absolwent PWST w Warszawie - rocznik 
1994, aktor teatralny i filmowy. Wystąpił 
w .wielu serialach. m.in. Tango z aniołem, 
Regina; Sa_11]o Życie. Czas honoru, 
? ·takt~ \<V kifky filmach (Memoire de glace 
w reż„Pierre-Antóine Hiroz) i teatrach 
telewizji(WesÓI~ miasteczko - reż. Sławomir 
Fabi~.ki ); w 'latach 1994-2001 aktor Teatru 
Współczesnego w Warszawie. Obecnie 
występuje w Teatrze Kamienica w Warszawie, 
w spektaklu Czarne serca. 

Paweł Tucholski 
Absolwent PWST w Warszawie oraz Studium 
Wokalnego w Poznaniu, Ma w swoim 
dorobku liczne role dramatyczne i muzyczne 
w stolecznych teatrach: Dramatycznym, Na 
Woli, Prezentacjach, Kwadracie oraz Komedii 
(w musicalu Chicago). Jest dwukrotnym 
laureatem wrocławsk iego Przeg lądu 

Piosenki Aktorskiej: Paweł Tucholski zajmuje 
się również dubbingiem: stworzył m.in. 
kreacje wokalno-aktorskie dla tytułowych ról 
w kinowych wersjach filmów Alladyn i Król Lew. 
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Krzysztof Krupiński 
W 1981 roku ukończył PWST w Warszawie. 
Współzałożyciel warszawskiej grupy 
PRACOWNIA TEATR. Aktor Teatru 
Lubuskiego w Zielonej Górze i Teatru 
Komedia w Warszawie. Grał główne role m. 
in. u Krystyny Meissner (Prisypkin w Pluskwie 
.Majakowskiego i Spodek w Śnie nocy 

• letniej Bułhakowa) , Wojciecha Maryańskiego 
tytułowa rola VJ..tfistrzu Piotrze Pathelinie), 

"Edwarda Wojt!'szka (lllrmogacki w Szkarłatnej 
wysgie Bułhakowa) , u,Olgi Lipińskiej 
(Kram z pioseiWuni Sctliłlera) , Ąl:lama 
Sroki (~olan w'~Qjrze wg opowiadania 
Skrzyposzk Ten w Poganiaczach wiatru 
Małąorzaty dWslany), Krzysztofa Galosa 
OilłW Gombrowicz w Gombrowiczu 
~szc~lnym -·według Dziennik<?vy l Pan 
Jo~n ~eszczaninie szlschcićem 
Moliera), a także u Andrzeja Zaorskiego 

(Sebek Barył/a w Maydayu Cooneya). 
W 2003 roku spektakl Transatlantyk według 
Gombrowicza w reżyserii Krzysztofa Galosa 
(role Ministra i Pyckala) otrzymał zbiorową 
nagrodę Wojewody Zachodniopomorskiego 
podczas szczecińskiego KONTRAPUNKTU. 
Zagrał w kilkudziesięciu filmach polskich 
i zagranicznych. Obecnie współpracuje 
z Laboratorium Dramatu w Warszawie. 

Krzysztof Broda-Zurawski 
Aktor, wokalista, tancerz. Dyplom aktora 
uzyskał w Państwowym Studium Wokalno
Aktorskim w Goyni. Od pierwszego roku 
studiów grał na scenie Teatru Muzycznego 
w Gdyni. Następnie współpracował 
z Och-Teatrem, Komedią w Warszawie, 
Capitolem we Wrocławiu, Teatrem Rozrywki 
w Chorzowie, Dramatycznym w Koszalinie. 
Zagrał kilkaset spektakli Hair i Jesus Christ 

.... . .: • 

.... 

Superstar w Szwajcarii. Grał w spektaklach 
Wojciecha Kościelniaka, Jana Szurmieja, 
Andrzeja Marii-Marczewskfego, laco 
Adamika, Marcela Kochanczyka~ Jaros/a 

· $tańka, Cezarego Studnłaka, I 
Anny Kękuś, Krzysztofa Zembl 
Macieja Korwina; produkcjach filmowych 
i telewizyj lJYCh Macieja Wojtyszko, Piotra 
Szulkina, Waldemara Krzystka, Dominika 
Matwiejczyka, Wojciecha Kościelniaka; 
etiudach filmowych Anny Jadowskiej, 
Sylwestra Jakimowa.Obecnie można go 
zobaczyć w podwójnej roli Dr. Scotta 
i Eddie' go w musicalu The Rocky Horror 
Show. Zagrał również Lenina w musicalu 
Micłiała"\...orenca i Maryny Miklaszewskiej 211 
STRAjk w reż. Jarosława Stańka i Jerzego 
Połońskiego wystawionym w Hucie Warszawa 
z okazji obchodów Wydarzeń Sierpniowych. 
Jako Kudłaty w·Jicencjonowanym przez 
Warner Brothers widowisku Scooby 



Doo i widmo piratów odbył trzykrotni~ . School Musical on Stage w reżyserii Tomasza 
tournee po Polsce i Litwie. Grai równiez Dutkiewicza w Gliwickim Teatrze Muzycznym, 
w niemieckojęzycznych filmach fabularnych gdzie zagrała jeszcze w Hair w roli Crissy 

Smutne miasteczko, Czerwone komety). Grai 
także w kilku serialach, m.in. Plebania, Instynkt. 
Samo Życie. Linia życia, Daleko od noszy. 

My, mistrzowie świata (Wir Weltmeister), w reż. W. Kościelniaka . Grala również 
Zi~ne lato (Ka/ter Sommer), polskiej w Teatrze im. Bogusławskiego w Kaliszu, Małgorzata Lipka 
produkcji Ubu Król, kilkunastu kampaniach a ostatnio również w OCH· Teatrze w spektaklu 
reklamowych i serialach: Doręczyc1el. The Rocky Horror Show, gdzie wcieliła się 
Plebania. Fala Zbrodni, Biuro Kryminalne, w rolę Columbii. 

Mjak MHość. Kronika Policyjna. Stef an Każuro 

Anna Gigie 1 W latach 1981 - 1985 związany z Teatrem 
Aktorka. wokalistka. Absolwent.ka Akademii Muzycznym w Gdyni (Widma, Skrzypek na 
Muzycznej Im. St. Moniuszki w Gdarisku i:Ja'chu.'The Fantastics) , gdzie debiutował na 
oraz Studium Wokalno· Aktorskiego scenie. Następnie pracował w Teatrze Rampa 
w Gdyni. Jako studentka występowała na na Targówku , z krótkimi przerwami na występy 
deskach Teatru Muzycznego w Gdyni. m. w fęatrze:syrena i Teat'rze Ateneum. Zagra! 
in. w spektaklach Wichrowe Wzgórza, Jesus ~ ~l~upa_s.!µ przedstawieniach reżyserowanych 
Chrlst Superstar i Evita. Podczas ostatniego przez Andrzeja Strzeleckiego (m.in. Zie 

Studentka V roku Dyrygentury Chóralnej na 
warszawskim Uniwersytecie Muzycznym. 
Stypendystka programu Erasmus (rok stażu 
w rzymskiej uczelni Accademia Santa Cecilia). 
Gra na skrzypcach. jako dyrygent prowadzi 
oktet męski, pracuje w szkole muzycznej ucząc 
gry na skrzypcach i śpiewa w wielu zespołach 
muzycznych, m.in. w wokalnym zespole 
jazzowym Jazz City Choir. Ma na swoim koncie 
doświadczenia z różnych dziedzin sztuki, od 
muzyki, poprzez dubbing, do teatru. 

Bartek Magdziarz 
roku studiów grała jednąz głównych r91 żac}ic>~~[!{e:- C~opin w Ameryce. Majestat. 
w musicalu Dracula (Adrianna/Sandra). Jej Kabaretro}Kw filmieiCzerwony stoliczek. Grai .Jeszcze pried:studiami w warszawskiej 
spektaklem dyplomowym byl musical Rent; r§wńfefw,Teafrze . .TelewizjL(Zólta szlafrr1yca. AkademiiTeatrąlnej iagrał_w : kilku . . ·. 
w którym wcieli ła się w postać Maureell. 'Smutne miasteczko, Cze!Wone komety), przed!?tawięn_ią.chJeatru )TeJewl~if' (Ctl/opcy 
Jako aktorka Teatru Muzycznego w Gdyni aYa:k.~e .~. ~ii~u.~ s~rlaiach (;,,.h Wlabirynci~! z_JJlacu Bf()n1. ,W iyieparyiu i gqiie fndziej, 
zagrała główne role w spektaklach Na szkle_ .Q.?Je,ko.ą<;f f]OS.?Y~ P_lebĘJnia, Krymińah1)'. · V\!ągary z kQ~iJJitą) .. a .Ja~~e_ Y'! łja_r;nJecfą 
malowane (SwoJa) w reż. Krystyny J.a~9_y, - .1.. _ - - • w'.(e~~y~_ę~EI~ffj~s~~.Mę.~i:-z~„~~.'rf ~~~r.:,ó.ct1~ty) . 
Chicago (więźniarka Liz) w reż< ~!1<;it?)j~ ''. _ . !'.'"'·: _ ~~~-~""~onow a 18. k 1 , . P.~-~~Za!? ~!u~~C:~. !Jl~~D~~,? . ~ylo ~.g.b~~~Y,~ ' 
Krowina i Muzyka Gershi:vin w r~ż,, s.e.~na.:,?~ ' ~:~~g~ę!W ~wsm;viT~ ~ Ł?~~i~ De~i.utówał . _ ·w. Przedst~wi~l}iu .~9~~~Je~ar,z~R~~1~~cza '· _ -
Szyca. Od 2005 roku zw1~~na .2 :.eat~er:,.„~ . ,'Ytf!'.~ ~.~f!..~a_.t~~cię..._w, r~~rsęrn~ariusża Jo~r\Gabn~i~orkr1Jifl!r'~'.'~f.rs~-a~;J.~ Teat~e 
Muzycznym ROMA. Moina 1ą b}'ło 0 'zQ~acz_yc~t. _ ~z~g~kal(Tęatr--''Il~ ~~m~s~:..v~ Łodzi), . . · R.~~~~~~-~pym;i gdz_ię .?:w~!~t~J~ozrne1 1~rąt ' .• 
J8. ko Magdę w musicalu .. Tanjec .Wampi.róW(.. - ' nastepni~zw'iazany'~'Z~Teatrem Powśz. ee. hnym '. r,9;wf'11ez··· Y(~ęqug?.e.[l.!l!_\wios.ny:,.'ł!~YS.~,l'J!,'11.i.. - · 

. · ·~ . ..·:-·.-" - '"' ,\;-ti·~ · .J.V. ,.„ "~ • :c' · ,, ' Heterf"'' Kaut!Ho~so~Gr~m~ńie'ż1?i~desk~cl{ 
w rez. Romana Polańsk1ęgą 1orąz,IM.uJt1~9.rę . .:JC;tlIT1·'~~:.K~ai:ł()':"S!<.1ego w Radomiu (P!aiH1ob, ". „~~,,'f __ ~,,i:~-.~"::,~- ..... ~~''' .-:~„„,~~'"'"-~ .. ;J 
w Akademii Pana Kt:K.ss {:Ca(lo1t.!·~[!{ę&~~ :'-('g5tii.~'gl:::;.!Ji~1'.'~1'9.r~J;.'f'{ tilmi~f~.<?ę~e!'-!~N'~ · „ TJ.~~~~~J~1.'?t~;I~2W!,, K~tp!f..P~a ~'.~,;,'*\~~~- '! · 
w Opene w reż. Woic~echa t<ęp~~X9~~'~1ę9~~ . wo/nos.~ J~~~jJ.ąsJ1<J, tąkz,e i''{~~r1ala.f~h,L · . , 1 ~:-~eI~.l~fJJ~~T..:JP,JJ!~.~~~ ęJ7~a.n:a, ~~.iJJ~ . „ · · · 
Obecnie gra rolę Fantine w ,mu,s1calu LW - Plebania~ Glma'.1u~.'Usta„~Wjdzial Z§lbójstw'; 9.,,h~~J.0/?'.05.!o.,...w se~e . . •t ~ · „ • - , 
Misembles w reż. Wojciecha ' K,ę_pc~yiisk1ego„ -~~~ ... ~ ' 1 ~ '-~ ' .<~: . ł · , · • • •' ·, ~, , • 

Brała też udział w wielu kohcertachTdla'JVP . ,_Grzegorz Kuc 1as · _ ·., ·, . · ;(Grz~~or~„ Mi~cza rc_zX_k~l.7\. 
m.in. ZAIKS to ludzie oraz Ś\Yfęta; śJJęta '~~, .. ' . ·~P.ierWsze krokrw zawodZje ·cfift~ra ;tawl~ł ' , Na scenie debiutował .w roku 2000•.. ~ 
Można ją równi~~ zoba.czyć w se~ia·1~p~ 11J '.l~ · ·.~If~iM~G.1.~'QY.~;qdy,qłJe9·:; .:. i~ .. P.~e~~fci'~i~~i·~:;v, ~.~~Y~i[n wo]sJ~c:ha~ .. , •... . . 
M jak Miłość, Unia tycia, ~okaf.qrzy; :N1ąm?„. : · ~~~r.!1 zw1ązal s1ę!J~~!reml~i.1.1l)pPt0!"" ,,J ~~pczyriskieg2Q,1ą~~;:~-RiE.l~.(ęL ~~g!~~PJJniez' 
Usta usta, Barwy Szczęśc;1a. -· J~mg~~.}l (1 ~85. - 199~)lg~i!,i;Qr~t~t?.~(~l~-' ''w, Królu Learze.wffeafrze Na.Woli w„reiyserii 

, .~ 1pi:,zedstaw1ernach rezyserowanyc]) przez Ai1cłrieja Końciaio~{kiegó;TGrai:w· wi~ILl 'polskich · 
Dominika Guzek .7 · 'And'rieja Strzeleckiego (m.in. Chopii{i"- \ serialach.rtiiniaci1~m.1rl':, K1an, sarnoiyde, 
Debiutowała w roku 2006 r. w musicalu Koty w Am1/rY'ce; ,Aticjaw. Krainie. Czarów! Kwiaty ~ . : Pf.ęba_ńla.J~arv(is.ic.~§.q'{a, l/'{ydzial zabójsto.,y, 
w Teatrze Muzycznym ROMA w Warszawie. wę_:wiosąC:tif!.W roku .2·007 można-g-o byto:' General; Czas honorU,. Bitwa Warszawska, Hans 
Prezenterka młodzieżowego programu zobaczyć w spektaklu Paristewko na linie, Grał Kloss ~ .stawka ~ięksŹ~ nit życie. Pedagog . 
„5-10-15". Występowała w musi calu High rÓymie'z wT~atrzeTelewizji (Żólta szlaf;;:,y·~~; w s;ź~ole Halińy i JanaJv'1achulskich. 
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ojciech Sanejko 
Absolwent warszawskiej PWST (1981). Tuż 
po stu,diach związał się z Teatrem Rampa na 
Targówku, a następnie z warszawskim Teatr 
Rozmaitości. Grał m.in. w Ślubie, Gałązce 
.rozmarynu. Ja jestem tydz Wesela. Ostatnio 
związany z warszawskim teatrem GO (Twarzą 
w twarz, Focus, !>Ja pełnym morzu, Srip-tease). 
Grał w fi lmach: Czarodziej z Harlemu, Sztuka 
kochania, Historia niemoralna, Wielki bieg, 
Dekalog. 

· i4Hhfie.ti9u*m+1qw • I!- . • 
Absolwentka '4fsza~iej Ał<adarn ii 
Teatralnej (2010). Zadebiutowała w spektaklu 
Ma~na do li"!!f'_l8 w Jłłżysenl l!ugeniusza 
Konna w Tea Piętlb. Gr~ serialach 
'Przystall or sza Miłość. Obecnie 
współpracu akowsK!rn Teafrem Stu. 

Lady. Warszawskiej widowni może być 
znana ze spektaklu Pamiętnik z powstania 
warszawskiego w reżyserii Jerzego Bielunasa 
(Teatr Kamienica). 

Katarzyna Walcza 
Już jako dziecko debiutowała na scenie 
rolą Próżnej w spektaklu Spotkanie z Małym 
Księciem w reżyserii Andrzeja Pieczyńskiego. 
Do 2005 roku związana z gdyńskim Teatrem 
Muzycznym. Wzięła udział w spektaklach 
takich jak: Hair, Chicago, Ania. z Zielonego 
Wzgórza, Pinokio, Roxi Bar (pJerwsza i:iagroda 
w konkursie Teatrów Ogródkowych 2004 
Warszawa). Brała też udział w hip-hopowym 
projekcie teatralnym Jarosława Stańka 12 
Ławek , gdzie 9.!._ała Tinę, a piosenka autorstwa, 
Sistars, którą wykonywała, znalazła się 
na albumie z utworami ze spektaklu obok 
takich gwiazd hiplhopowej sceny muzycznej 
jak: Tede, Marika, Numer Raz. Dyplomem 
w Studium Wokalno-Aktorskim w Gdyni było 
przedstawienie Rent w wersji angielskiej, 
gdzie zagrała Mimi. Rolą Magdy w musicalu 

. ... . . .. 

·; 

,· 

Romana Polańskiego Taniec Wampirów 
rozpoczęła swoją współpracę z Teatrem 
Muzycznym Roma. Płyta z jej udziałem ze 
spektaklu Taniec Wampirów uzyskała status 
platynowej płyty. Kolejne role na deskach 
Teatru Roma tó tvledame Giry w 'Upiorze 
w Operze i Fantine w Les Miserables. W 201 o· 

. roku dołączyła do obsady Rentwystalivianym 
w szczecińskiej Operze na Zamku, gdzie 
wcieliła się w postać Maureen. 

arciu Wojciechowski 
Debiutował w roku 2009 w Teatrze 
Muzycznym w Gliwicach w musicalu 
w reżyserii Tomasza· Dutkięwicza High 
School Musical on Stage.·Rok póżniej zagrał 
w musicalu Hair w reżyserii Woj.ciecha 
Kościelniaka, również w Teatrze Muzycznym 
w GLiwicach. W 2011 roku zagrał w filmie 
Obława Marcina Krzyształowicza. 





Specjalne podziękowania dla Instytutu Lecha Wałęsy. 
Wyją owego wsparcia udzielili: Lech Wałęsa oraz Jerzy Buzek. 

Teatr Palladium 
www.teatrpalladium.com 
ul. Złota 9, Warszawa, tel.: 22 827 70 49, 
e-mail: kasa@teatrpalladium.com 

Teatr Gudejko 
www.teatrgudejko.pl 
biuro: ul. Chełmska 21 lok. 708, Warszawa, 
tel. : 22 840 76 06,e-mai l: teatr@gudejko.pl 

Dyrektor Teatru Gudejko: 
Karol Bytner 

... 
Z-ca Dyr~ktqra Teatru Gudejko: 
Elżbieta Wydra - koordynator projektu 

Roiwój projektu: Julia Dzienisiewicz 

Biuro prasowe: Joanna Czyżewska 

Consulting, dystrybucja i kreacja sprzedaży 
Bóoking Place Sp. z o.o. 
.Ewa Pietruszkiewicz-Dądajewska . . 

11 (•' • .. / 
„ systent rezy a: 
Grzegorz Żuraw.sJ<i 

Inspicjenci: 
'Dariusz Ja'-~~k. Maciej .Matracki 

Realizator konstrukcji stalowej scenografii : 
DEKOBAU 

Dźwięk: 

Adam Witeska, Janusz Szewczuk, 
Piotr Nowosiński 

Światło: 
Piotr Kowalski, Kamil Borzeski, 
Szymon Wróbel 

Obsługa sceny: 
Tadeusz Giller, Piotr Nowak, 
Andrzej Gański, Paweł Nowak, 
Paweł Kakowski, Paweł Stefaniak 

Garderoba: 
Rybka Oczko, Wiktoria Batryn, 
Michał Kotowski 

Poprawki krawieckie: 
Krystyna KępiAska, Bohdana Lusheh, 
Tatiana Mazejchuk 

Dziękujemy firmie Ferroni za dostarczenie 
ob~wia. 

Dziękujemy za konsultacje przy kostiumach 
historycznych Tadeuszowi Wawrowi . 

Make-up: 
Beata Gronek, Maria Zduniak 

Fryzury: 
Katarzyna Rudzik z Cagiel Team Pracownia· 

C/\GIEL 
T E /\ M , . 

Redakcja programu: 
Radosław Paczocha 
oraz Julia Dzienisiewicz 

Projekt graficzny programu: 
Tomasz Wolff 

NJe ma Solidęmości bez Miłości! " to projekt, którego musical jest jednym z elementów. Zajrzyjcie na naszą stronę 
r~lidarnoscibezmilosci.P.ł. Może .12._rzyłączycie się do naszych akcji : „Jacy byliśmy - jacy jesteśmy?" , „Czy pamiętamy?", „Dowcipy, 

1<tór& <>b8ł ..fcomunę". Posłuchajcie wypowiemi wybitnych autorytetów, o tym jak młodzi ludzie w dzisiejszych czasach mogą realizować ideały 
Solidarności z 1980 roku. Jeżeli i Ty uznasz, że warto - możemy robić to razem. · 

. "" 



Dziękujemy naszym partnerom i patronom za pomoc w realizacji przedsięwzięcia 

lg~lą ams ;~ onet 

TELEWIZJA POLSKA 

PARTNERZY 

empik eBiletp1 
~-- ..... 1 

t!:!UJiffi> 

PRODUKCJA 

Deko bau 
IP l'OO 

pregomedia 

Dziękujemy za współpracę firmie 
Cukierki Reklamowe Konstancja Dołęga-Dołęgowska 

www.krowki.pl 




