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Mirosław Połatyński -
reżyser, aktor, tłumacz. 
Ukończył wydział aktorski 
PWSFTv i T w Łodzi. 
Związany był z Teatrem 
Powszechnym w Radomiu, 
Teatrem im. Wandy 
Siemaszkowej w 
Rzeszowie, najdłużej 

(20 sezonów} z Teatrem im. J. Kochanowskiego w 
Opolu. Brał udział w blisko 80 projektach teatralnych, 
gdzie stworzył wiele ciekawych kreacji aktorskich. Za 
rolę Majora w Fantazym J.Slowackiego otrzymał w 
2003 roku nagrodę na Opolskich Konfrontacjach 
Teatralnych Klasyka Polska. W tym też teatrze powstał 
jego pieiwszy projekt reżyserski pt. Wędrówką jedną 
życie jest człowieka oparty na twórczości E. Stachury. 

W 1998 roku podpisał roczny kontrakt w 
Film- und Theater Athanorakademie w Burghausen w 
pobliżu Monachium w Niemczech, gdzie był 
opiekunem trzeciego roku i prowadz~ zajęcia ze 
studentami wydziału aktorskiego i reżyserii. W 
Niemczech powstały dwa następne reżyserskie 
projekty Scheint Wahr zu sein oraz Im Zerrspiegel der 
Wiinsche. 

Jesienią 2003 roku wyjechał do Toronto w 
Kanadzie w celu studiowania reżyseńi. Najpierw 
ukończył York University English Language Institute, a 
następnie w kwietniu 2005 roku zdał na reżyseńę na 
York University - Centre for Film and Theatre w 
Toronto. Mając za sobą doświadczenie pedagogiczne 
otrzymał możliwość prowadzenia zajęć z podstaw 
aktorstwa, improwizacji i monologu na Wydz. 
Aktorskim na York University. Po ukończeniu studiów i 
obronie pracy magisterskiej założył teatr ATLAS Stage 
Productions Canada, gdzie pełni funkcję dyrektora 
artystycznego. Instytucja ta promuje kulturę polską w 
Kanadzie i vice versa, prowadząc wymianę twórców i 
przedstawień z obu krajów. Pracuje głównie z aktorami 
kanadyjskimi. W 2008 roku z przedstawieniem Theatre 
of the Film Noir George'a F.Walkera i ośmioosobowym 
zespołem Kanadyjczyków odbył trzytygodniowe 
turnee po Polsce. Częstochowska Publiczność miała 
wówczas także okazję obejrzeć to przedstawienie. 
Pracuje również w Polsce. Jego debiutem reżyserskim 
w kraju była Ostra jazda, zrealizowana w Teatrze 
Komedia w Warszawie (prapremiera polska miała 
miejsce 11maja2012 r.}. 

Nonn Foster jest niezwykle 
popularnym i najczęściej 
wystawianym dramaturgiem 
kanadyjskim. Napisał ponad 
czterdzieści sztuk teatralnych 
wielokrotnie wystawianych na 
scenach profesjonalnych 
teatrów. Najpopularniejsze 
jego komedie to: .Mending 
Fences•, • The MeMlle Boys", 
• The Long Weekend", 
.Bedtirne Stońes". 
W Teatrze Komedia w 
Warszawie zrealizowano dwie 
sztuki Fostera: .Ostrą jazdę" i 
.Premierę"; w Teatrze im. 
Wandy Siemaszkowej w 
Rzeszowie- "Old Love•. 

Propagatorem twórczości 
Fostera i tłumaczem jego sztuk 
na język polski jest Mirosław 
Połatyński. 
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