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4 sierpnia. Wynajmując dla siebie mieszkanie, podpisałem, jak się zdaje, reskrypt na rzecz gospodarza, zobo
wiązując się tym aktem do dwuletniego czy nawet sześcioletniego odnajmu. Teraz wysuwa z tego aktu pretensje. 
Głupota albo lepiej ogólna i ostateczna bezbronność, przejawiająca się w moim postępowaniu. Ześliznąć s i ę do 
rzeki . To „ześliźnięcie'' wydaje mi się tak bardzo upragnione prawdopodobnie dlatego, ponieważ przypomina mi 
słowa „zostać zepchniętym". 

6 sierpnia. Artyleria przeciągająca przez Graben. Kwiaty, okrzyki heil i na zdar. Kurczowó zamilkła zdumiona, 
baczna, czarniawa i czarnooka twarz. 

Jestem skołatany zamiast być wypoczęty. Puste naczynie jeszcze cale, a już wśród rozpryśniętych skorup albo 
już pęknięte, a jeszcze wśród całych . Pełne kłamstwa, nienawiści i zazdrości. Pełne nieudolności, głupoty i tępoty. 

Pełne lenistwa, słabości i bezbronności . Mam trzydzieści jeden lat. Zobaczyłem na fotografii Ottli dwu ekonomów. 
Św i eży młodzieńcy, którzy wiedzą coś niecoś i mają dość siły, aby zastosować to wśród ludzi, z konieczności nieco 
opornych. Jeden z nich powozi pięknymi końmi, drugi leży w trawie i bawi się koniuszkiem języka między warga
, mi, mając przy tym twarz nieruchomą i budzącą bezwarunkowe zaufanie. 

Odkrywam w sobie tylko małość, niezdolność do powzięcia decyzji, zazdrość i nienawiść względem wa l czą

cych, którym namiętnie życzę wszelkiego zła . 

Z punktu widzen ia literatury mój los jest bardzo prosty. Talent do przyoblekania w zewnętrzny wyraz mojego 
śnionego życia wewnętrznego w sennych marzeniach zepchnął wszystko inne do rzędu spraw mniej ważnych , 

gdzie zaczęło ono w przerażający sposób pokracznieć i pokracznieje nieustannie. Nic innego nie zdoła mnie nigdy 
zadowolić. Cóż kiedy moja moc tworzenia tych przedstawień jest całkowicie nieobliczalna, może zanikła już na 
zawsze, może przecież ogarnie mnie jeszcze kiedyś, co prawda, nie sprzyjają jej moje warunki życiowe. Tak więc 
chyboczę się, wzlatuję co chwila na szczyt góry, ale zaledwie przez chwilą mogę utrzymać się w górze. Inni chy
boczą się, także, ale w dolnych regionach, przy większym zasobie sił; gdy zagrozi im upadek, chwyta ich krewniak 
idący w tym celu obok nich. Ale ja chyboczę się tam, w górze, nie jest to niestety śmierć, tylko wieczne męki 
umierania.[ ... ] 

15 sierpnia. Piszę od paru dni, oby to potrwało. Nie jestem dzisiaj tak całkiem zabezpieczony i zagłębiony w pra
cy, jak bylem przed dwoma laty, zawsze jednak zyskałem pewien sens istnienia, a moje regularne, puste, sza l eńcze 

życie kawalerskie ma jakieś uzasadnienie. Mogę znowu wieść sam z sobą dwugłosy dialog i nie wytrzeszczam już 
tak oczu w bezwzględną pustkę. Tylko na tej drodze możl iwe jest dla mnie polepszenie. 

Wspomnienie kolei kałdańskiej 
Przez pewien okres swego życia - minęło od tego czasu już wiele lat - miałem posadę przy pewnej malej 

kolejce w głęb i Rosji. Taki opuszczony jak tam nie bylem nigdy. Z rozmaitych przyczyn, które nie należą do tego 
opowiadania, szukałem wówczas takiego miejsca, im bardziej samotność dzwoniła mi w uszach, tym było mi 
przyjemniej, nie chcę w i ęc i dziś również uskarżać się na to. W tym pierwszym okresie brakło mi jedynie zajęcia. 
Kolejkę założono pierwotnie dla jakichś, być może gospodarczych celów, kapitał jednak okazał się niewystarczają
cy, budowa utknęła i zamiast dotrzeć do Kaidy, najbliższej większej m i ej scowości, od l egłej od nas o p i ęć dni jazdy, 
kolejka zatrzymała się przy małej osadzie na pustkowiu, skąd do Kaidy trzeba było jechać przez cały dzień . Nawet 
gdyby ją przedłużono aż do Kaidy, musiałaby pozostać nierentowna przez czas nieprzewidzianie dług i , gdyż cały 
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jej plan był chybiony: kraj potrzebował dróg, a nie linii kolejowych, a w tym stanie, w jakim kolejka znajdowała 
się wówaas, nie mogła w ogóle istnieć, dwa pociągi kursujące codziennie dowoziły ładunek, który mogłaby prze
transportować jedna lekka podwoda, pasażerami zaś było jedynie kilku robotników rolnych w lecie.[ ... ] Przy tej 
więc kolei miałem posadę i mieszkanie w drewnianym baraku, który ostał się tam jeszcze z okresu budowy kolejki 
i służył równocześnie za budynek stacyjny. Zawierał on tylko jedno pomieszczenie, w którym sklecono mi pryczę 
i ustawiono pulpit dla ewentualnych prac piśmiennych. Nad pulpitem zainstalowano aparat telegrafiany. Gdym 
nastał tam z wiosną, pierwszy pociąg przejeżdżał przez stację bardzo waeśnie - zmieniono to później - zdarzało 
się nieraz, że jakiś pasażer przybywał na stację, gdy ja jeszcze spałem. Oczywiście nie zostawał w takich wypad
kach pod niebem - noce bywały tam aż do połowy lata bardzo chłodne - tylko pukał do drzwi, odsuwałem rygiel 
i spędzaliśmy często długie godziny na pogawędce. Leżałem na swej pryczy, mój gość siedział w kuaki na podłodze 
albo też zaparzał według moich wskazówek herbatę, którą potem piliśmy obaj w przykładnej zgodzie. Wszyscy ci 
wieśniacy odznaczali się wielką zgodliwością. Zauważyłem zresztą, że niezbyt nadawałem się do tego, by znosić 
zupełną samotność, jakkolwiek musiałem przyznać sobie sam, że ta właśnie samotność, którą sobie nakazałem, 
zaaęła już po niedługim aasie rozpraszać dawne troski. [ . .. ] 

Nie mogłem więc zajść aż do samych wsi, pozostałem przeto zdany na pasażerów kolejki, względnie na ludzi, 
którzy nie obawiali się dalekiej wędrówki, aby mnie odwiedzić. Ludzie tacy znaleźli się już w pierwszym miesiącu, 
jakkolwiek jednak okazywali mi przychylność, łatwo można było odgadnąć, że przychodzili tylko po to, by, jeśli się 
da, zrobić ze mną jakiś interes, zamiaru swego zresztą wcale nie ukrywali. Przynosili rozmaite towary; najpierw 
zakupywałem, póki starczyło mi pieniędzy, zazwyczaj wszystko na ślepo, tak mili byli mi ci ludzie, zwłaszcza nie
którzy. Potem co prawda ograniayłem zakupy, obok innych względów także i dlatego, bo zauważyłem, jak mi się 
zdawało, że w moim sposobie zakupywania widzieli pewną pogardę. Poza tym otrzymywałem także pewne środki 
żywnościowe kolejką; były one zresztą całkiem marne i o wiele jeszcze droższe niż to, co przynosili chłopi. 

Oaywiście zamierzałem pierwotnie założyć ogródek warzywny, kupić krowę i zapewnić sobie w ten sposób moż
liwie jak największą niezależność od wszystkich. Przywiozłem z sobą również narzędzia ogrodniae i materiał na siew, 
ziemi było aż nadto, nie uprawiana przez nikogo rozprzestrzeniała się nieprzerwaną płaszayzną dokoła mej chaty, bez 
najmniejszego - jak okiem sięgnąć - wzniesienia. Byłem jednak za słaby, ażeby ziemię tę ujarzmić. ( .. . ] 

21 sierpnia. Z taką nadzieją zaaąłem - i odrzuciło mnie od wszystkich trzech opowiadań, dzisiaj najbardziej. 
Może to i słuszne, że nad opowiadaniem rosyjskim powinienem był pracować zawsze tylko po „Procesie''. W tej 
śmiesznej nadziei, która opiera się chyba tylko na zmechanizowanej fantazji, zabieram się znowu do „Procesu''. 
Całkiem bezużyteane to nie było. 

29 sierpnia. Nieudane zakończenie pewnego rozdziału innego rozdziału, który pięknie zacząłem, nie potrafię 
- może lub raczej całkiem na pewno - równie pięknie kontynuować, a wtedy w nocy udałoby mi się to bez wąt
pienia. Nie wolno mi jednak opuszczać rąk, jestem zupełnie sam. 

30 sierpnia. Zimno i pusto. Wyauwam aż nadto granice swoich zdolności, które, gdy natchnienie nie ogarnia 
mnie całkowicie, są bezsprzecznie bardzo ciasne. A sądzę, że nawet w natchnieniu pogrążam się tylko w te ciasne 
granice, których zresztą, będąc w stanie pogrążenia, nie czuję wtedy. Mimo to jest w tych granicach dość przestrze
ni, by żyć, i dlatego wykorzystam je w sposób aż godny pogardy. [. .. ] 

1 września. W zupełnej nieporadności napisałem ledwo dwie strony. Cofnąłem się dzisiaj bardzo silnie wstecz, 
minio, że spałem dobrze. Wiem jednak, że nie wolno mi ugiąć się, jeśli poprzez najgorsze cierpienie twórczości 
pisarskiej, i tak już tłumionej przez mój pozaliteracki tryb życia, mam się przedostać w wolność wyższą, może mnie 
oaekującą . Dawne otępienie jeszcze nie opuściło mnie całkowicie, jak zauważam, a chłód serca nie opuści mnie 
być może nigdy. To, że nie cofnąłem się z trwogą przed żadnym upokorzeniem, może równie dobrze dowodzić 
beznadziejności, jak budzić nadzieję. 

13 września. Znowu ledwo dwie strony. Myślałem z poaątku, że smutek z powodu austriackich klęsk oraz oba-
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wa przed przyszłością (obawa, która zasadniczo wydaje mi się komiczna i równoaeśnie nikczemna) przeszkodzą 
mi w ogóle w pisaniu. Przeszkodą okazało się nie to, lecz jakaś drętwota, która ciągle się powtarza i którą ciągle 
muszę przezwyciężać . Na sam tylko smutek jest dość aasu poza pisaniem. Arterie myśli oplątujące wojnę są w drę
aącym sposobie przeżerania mnie w najrozmaitszych kierunkach podobne do starych trosk z powodu F. Jestem 
niezdolny do dźwigania trosk, za to jestem być może stworzony do tego, aby z powodu trosk zginąć.[ .. . ] 

7 października . Wziąłem tydzień urlopu, aby pchnąć naprzód powieść . Aż do dziś dnia - dziś oznacza środę 
w nocy, a w poniedziałek dobiega końca mój urlop - nie powiodło się to. Pisałem mało i mizernie. Co prawda, już 
w poprzednim tygodniu byłem w depresji; nie mogłem jednak przewidzieć, że weźmie to aż tak fatalny obrót. Czy 
te trzy dni upoważniają już do wysnucia wniosku, że nie jestem godny żyć bez biura? 

15 października . Dwa tygodnie dobrej pracy, po aęści zdaję sobie całkowicie sprawę ze swego położenia. Dziś, 
we czwartek (mój urlop kończy się w poniedziałek, przedłużyłem go o tydzień jeszcze) list od panny BI. Nie wiem, 
co z nim począć, wiem, że sądzone jest, bym pozostał sam (jeśli w ogóle pozostanę, co bynajmniej nie jest postano
wione) - nie wiem również, czy kocham F. (myślę o odrazie na jej widok, gdy tańczyła, zniżywszy surowe swe oczy, 
albo gdy na krótko przed odejściem z Askańskiego Dworu przesunęła lekko dłonią po nosie i włosach, i o niezli
czonych chwilach najzupełniejszej obcości), ale mimo to wszystko pojawia się znowu nieskończona ponęta; listem 
bawiłem się przez cały wieczór, praca utyka, jakkolwiek czuję się do niej zdolny (przy dojmujących zresztą bólach 
głowy, na które cierpię już od całego tygodnia). Odtwarzam jeszcze z pamięci list, jaki napisałem do panny BI.: 
„Dziwnym zbiegiem okoliczności, panno Greto, list pani otrzymałem właśnie dzisiaj. Tego, co list ów zastał, nie chcę 
określać, dotyczy to tylko mnie oraz myśli, jakie snułem, kładąc się dziś w nocy, około godziny trzeciej, do łóżka 
(samobójstwo, list do Maksa z licznymi zleceniami) . List pani zdziwił mnie bardzo. Nie dziwi mnie to, że pani do 
mnie pisze. Dlaczego pani nie miałaby pisać do mnie? Pisze pani wprawdzie, że pani nienawidzę, ale to nieprawda. 
Chociażby nienawidzili pani wszyscy, ja nie znienawidzę pani, i to nie tylko dlatego, że nie mam żadnego prawa 
po temu. Co prawda, siedziała pani w Askańskim Dworze nade mną jak sędzia, było to ohydne dla pani, dla mnie, 
dla wszystkich - ale było tylko pozorem; w rzeczywistości na miejscu pani siedziałem ja i siedzę tam nadal, aż po 
dziś dzień . 

Co do F. myli się pani na całej linii. Nie piszę tego, aby wyłudzać szczegóły. Nie mogę wyobrazić sobie żadnego 
szczegółu - a moja wyobraźnia nauganiała się już wiele po tych rejonach, tak że jej ufam - nie mogę więc wyobra
zić sobie żadnego szczegółu, który potrafiłby mnie przekonać o tym, że pani się nie myli. To, o czym pani napomyka, 
jest zupełnie niemożliwe; unieszczęśliwia mnie myśl, że F. z jakiegoś niedocieczonego powodu mogłaby nawet 
mylić się sama. Ale również i to jest niemożliwe . 

Sympatię pani uważałem zawsze za szczerą i za bezwzględną w stosunku do siebie samej. Nie przyszło pani 
również łatwo napisać ten ostatni list. Dziękuję pani za to serdecznie." 

Cóż uzyskałem pisząc to? List wygląda nieustępliwie, ale tylko dlatego, bo się wstydziłem, bo uważałem za 
nieodpowiedzialne, bo bałem się być ustępliwy, nie dlatego, że nie pragnąłem być ustępliwy. Nie pragnąłem nawet 
niczego innego. Byłoby dla nas wszystkich najlepiej, gdyby panna BI. nie odpowiedziała, ale ona odpowie i będę 
czekał na jej odpowiedź. [ . . . ] 

21 października . Od czterech dni nie pracowałem prawie nic, zawsze tylko godzinę, i tylko kilka linijek; za to sy
piałem lepiej i wyzbywałem się przez to niemal całkiem bólów głowy. Brak odpowiedzi od BI„ [ . .. ]jutro ostatnia 
możliwość nadejścia listu od niej. 

25 października . Prawie całkowity zastój w pracy. To, co piszę, wydaje mi się nie tworem samoistnym, lecz re
fleksem rzetelnej pracy wcześniejszej . Odpowiedź od BI. nadeszła, jestem kompletnie niezdecydowany co do mojej 
odpowiedzi. Myśli tak prostackie, że nie potrafię ich w ogóle napisać [ . .. ] 

1 listopada. Wczoraj po długiej przerwie posunąłem się o dobry szmat drogi naprzód, dziś znowu prawie nic, 
dwa tygodnie, które minęły po moim urlopie, zaprzepaszczone niemal zupełnie . Dzisiaj niedziela, dzień częściowo 
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piękny.[ .. . ] Dużo zadowolenia z siebie w ciągu całego dnia. A teraz kompletna niemoc przy pracy. Nawet nie 
niemoc - widzę swój cel i drogę doń wiodącą, musiałbym tylko przebić jakieś cienkie przeszkody i nie potrafię . 
Bawienie się myślami o F. [. .. ] 

31 grudnia. Pracowałem od sierpnia, niemało na ogół i nieźle, jednak ani pod pierwszym, ani pod drugim 
względem nie sięgając granic swej wydolności, jak by nakazywała konieuność, zwłasma z uwagi na to, że we
dług wszelkich przewidywań (bezsenność, bóle głowy, osłabienie serca) wydolność moja nie utrzyma się już dłu
go. Pisałem utwory nie wykońuone : Proces, Wspomnienia z kolei kaudańskiej, Nauczycie/ wiejski, Podprokurator 
i mniejsze rozpoczęte. Z utworów już ukończonych opracowałem jedynie Karną kolonię oraz jeden rozdział Ameryki; 
obie te rzeczy podczas dwutygodniowego urlopu. Nie wiem sam, po co robię tę ewidencję, nie odpowiada mi ona 
wcale. [„ .] 

20 stycznia. Kres pisania. Kiedy poderwie mnie znowu? W jakże opłakanej kondycji spotkam się z F.! Pojawiają
ca się natychmiast po rzuceniu pióra ociężałość myśli, niezdolność do przygotowania się na spotkanie, poduas gdy 
w ubiegłym tygodniu ledwie mogłem otrząsnąć się z ważnych myśli na ten temat. Obym zakosztował jedynego 
wyobrażalnego w tych okolicznościach zysku: lepszego snu. 

Czarne sztandary. Jak źle również uytam. I jak jadowicie a bezsilnie obserwuję sam siebie. Nie będę mógł, jak 
się zdaje, wedrzeć się w świat, ale potrafię chyba leżeć spokojnie, doznawać, poszerzać w sobie doznania, a potem 
spokojnie posunąć się naprzód. 

29 stycznia. Próbowałem znowu pisać - prawie bezowocnie. W ciągu obu ostatnich dni szedłem spać wcześ
nie, o godzinie dziesiątej, jak się już od dawna nie zdarzało. Swobodne uuucie za dnia, połowiczne zadowolenie, 
zwiększona przydatność w biurze, możność rozmawiania z ludźmi. Obecnie silne bóle w kolanach. 

30 styunia. Dawna niezdolność. Po dzies i ęciu dniach przerwałem pisanie, już wyrzuciłem [arkusze]. Czekają 
mnie znowu wielkie wysiłki. Trzeba po prostu dać nura i tonąć szybciej niż to, co przed człowiekiem tonie. 

Franz Kafka, Dzienniki 1910-1923, przek!Jan Werter, Wydawnictwo literackie, Kraków, 1969, str. 321-354 

6 Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze 

' 
....... ... 

1 ~ 
I 

'( 

Bogdan Michalik 
Absolwent krakowskiej PWST, gdzie ukończył dwa fakultety: Wydział Ak
torski następnie Wydział Reżyserii Dramatu. Reżyserował między innymi 
w Teatrze Narodowym, Teatrze Powszechnym, Teatrze Nowym, Teatrze na 
Woli, Teatrze Ateneum i Teatrze Telewizji - to w Warszawie, ale także w tea
trach w Łodzi , Krakowie, Białymstoku , Kaliszu, Jeleniej Górze i wielu innych. 
Przez cztery lata był dyrektorem artystycznym Teatru im. A. Mickiewicza 
w Częstochowie. Za jego dyrekcji teatr ten brał udział (z kilkoma sukcesa

mi w postaci nagród i wyróżnień) w ogólnopolskich festiwalach i przeglądach teatralnych. Rów
nolegle kontynuuje pracę pedagogiczną w warszawskiej Akademii Teatralnej, na Wydziale Sztuki 
Lalkarskiej w Białymstoku . Jest doktorem habilitowanym, profesorem tej uczelni. Ważniejsze prace 
reżyserskie : Teatr Narodowy w Warszawie - „Mazepa" J. Słowackiego z Krzysztofem Chamcem, Ma
rzeną Trybałą, Stanisławem Mikulskim; Teatr Narodowy w Warszawie -„Proces'! F. Kafki (także autor 
adaptacji) z udziałem Artura Barcisia, Agnieszki Fatygi i Marzeny Trybały; Teatr Nowy w Warszawie 
- „Ojciec" A. Strindberga z Mariuszem Dmochowskim i Emilem Karewiczem; Teatr im. J. Słowackie
go w Krakowie - „ Biała Gwardia" M. Bułhakowa; Teatr Telewizji w Warszawie -„Notatki z podziemia" 
F. Dostojewskiego. Jest laureatem ogólnopolskiej nagrody im. St. Wyspiańskiego za:„Osiągnięcia 
w dziedzinie reżyserii teatralnej". Inne prace reżyserskie :„Zemsta" - A. Fredro; „Opera za trzy gro
sze" - B. Brecht; „Śluby Panieńskie" -A.Fredro; „Ojciec" -A.Strindberg; „Bal Manekinów" - B. Jasień
ski; „Guliwer" - wg Broszkiewicza; „Ołtarz wzniesiony sobie" - I. Iredyński; „Emigranci " - S. Mrożek; 
„Wyspa" - A. Fugarda - Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu (sezon 2002/ 2003); „Świętoszek" 
- Moliera - Teatr Zagłębia w Sosnowcu (sezon 2003/2004); „ Lęki poranne" - St. Grochowiak - Teatr 
im. A. Mickiewicza w Częstochowie (sezon 2004/ 2005); „Teatralia" - M. Budy - Teatr im. W. Bogu
sławskiego w Kaliszu (sezon 2004/ 2005); „Zmierzch" I. Babla - Teatr Ateneum w Warszawie (sezon 
2005/2006); „Dziady" A. Mickiewicza - Teatr Zagłębia w Sosnowcu (sezon 2005/2006). Ostatnie 
realizacje Bogdana Michalika, to: „Ferdydurke" W. Gombrowicza (adaptacja i reżyseria -premiera 
we wrześniu 201 O), oraz „Bal Manekinów" B.Jasieńskiego w Teatrze im. Węgierki w Białymstoku. 
(premiera 5 lutego 2011 ). 

Leszek Mądzik 
Reżyser, scenograf. Urodził się w 1945 roku w Bartoszowinach w Górach 
Świętokrzyskich. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, tytuł 
magistra sztuki otrzymał w Akademii Teatralnej im. Zelwerowicza w Bia
łymstoku . Teatr Scena Plastyczna KUL założył w 1969 r., od tego czasu 
zrealizował kilkanaście premier, m.in. Ecce homo 1970, Wieczerza 1972, Ikar 
1974, Zielnik 1978, Brzeg 1983, Wrota 1989, Tchnienie 1992, Szczelina 1994, 
Kir 1997, Odchodzi 2003, Bruzda 2005. Jego teatr brał udział w ponad pięć

dziesięciu międzynarodowych festiwalach przywożąc z nich nagrody i wyróżnienia (np. nagroda 
krytyków za Wilgoć na festiwalu w Kairze; nagroda za reżyserię, scenografię i technikę teatralną za 
Zielnik na festiwalu w Japonii; nagroda specjalna na Festiwalu Teatralnym w USA; wyróżnienie na 
Światowej Wystawie Scenografii Praskie Quadriennale w Pradze). Jest autorem wielu scenografii 
w teatrach polskich, portugalsk ich, francuskich i niemieckich. Prowadził zajęcia ze studentami na 
zaproszenie uniwersytetów i szkół artystycznych m.in. w Helsinkach, Berlinie, Amsterdamie, Wa
szyngtonie, San Francisco, Bonn, Hamburgu, Lyonie, Pradze, Buffalo, Rennes, Dublinie, Rydze, Po
znaniu. W 1997 r. dla Teatru Telewizji wyreżyserował własną sztukę Pętanie. Jest członkiem Związku 
Polskich Artystów Fotografików. Swoje prace prezentował m.in. w Galerii Krytyków „Pokaz" w War
szawie, w Galerii Instytutu Polskiego w Wiedniu, w Centrum UNESCO w Bejrucie, w Galerii Ope
ry w Kairze, w Centrum Sztuki i Technik Japońskich Maanga w Krakowie, w Muzeum Lubelskim, 
w Galerii Sztuki Katolickiego Un iwersytetu w Santiago de Chile, wTheater-Cai w Tokio, w Muzeum 
Narodowym we Wrocławiu, w The Saddlery Gall ery w Edmonton w Kanadzie, w Muzeum Teatral
nym w Warszawie. W 1986 r. założył Galerię Sztuki Sceny Plastycznej KUL, w której zrealizowano 
wiele wystaw wybitnych twórców kultury polskiej. Jest projektodawcą Muzeum Współczesnej 
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Sztuki Sakralnej w Kielcach; autorem licznych plakatów i grafiki książkowej. Jest laureatem wielu 
nagród i odznaczeń; otrzymał między innymi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty 
Krzyż Zasługi, Srebrny Medal „Gloria Artis': wyróżnienie specjalne Totus. 

Janusz Grzywacz 
Wszechstronny muzyk, pianista, organista, kompozytor i aranżer. Urodził 
się 13 maja 1947r. w Zakopanem . Muzyki uczył się tylko w Państwowej 
Szkole Muzycznej w Katowicach (klasa fortepianu), ale jest także absolwen
tem filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. W 1970r. 
wspólnie z perkusistą Mieczysławem Górką założył eksperymentalny duet 
instrumentalny. Po rozszerzeniu składu, duet przekształcił się w kwintet 
jazz-rockowy nazwany Laboratorium. Repertuar zespołu opierał się na 

kompozycjach Grzywacza oraz saksofonisty Marka Stryszowskiego. Z zespołem współpracował do 
1991 roku. W następnych latach (od 1993) współtworzył zespoły Duo Laboratorium i Trio Digital 
Jazz Laboratorium. Później poświęcił się prawie wyłącznie pracy muzyka studyjnego i aranżera . 
Realizował nagrania płytowe dla Marka Grechuty, zespołu Maanam, Jarosława Śmietany i Izabeli 
Trojanowskiej. W 1979 roku z dużym sukcesem zajął się komponowaniem muzyki ilustracyjnej 
na potrzeby teatru, filmu i telewizji. Uznanie przyniosły mu kompozycje do spektakli teatralnych 
m.in: „Glosy Przyszłości': „Ubu Król': „Mgła'; „Makijaż'; „Spowiedź chuligana': „Czekając na Godota'; 
„Rozmowy przy wycinaniu lasu''. „Hiob': „Życie Snem': „ Świętoszek''. „Cud': „Hymn''. „Kontredans': 
„Do góry nogami"; muzyka do spektakli teatru TYP „Polowanie na karaluchy': „Wspaniale życie'; 
„Chwila slawy''.„Spadkobiercy':„Gość oczekiwany''. „Jury''. „Wykolejeniec':„śliczna dziewczyna''. Jest 
także kompozytorem muzyki do filmów telewizyjnych („Serenite';„Radio Romans"), animowanych 
(,,Fotoptak''. „Koncert': „Egzamin': „Wyścig'; „Biały Pies': „Drab': „Przestrzeń w przestrzeni': „Koniec 
świata"), serii animowanych teledysków z piosenkami do tekstów Jana Brzechwy w wykonaniu 
Andrzeja Zauchy (,,Włos w rosole''. „Smoczek żarloczek': „Buty siedmiomilowe''. „Drzwi"), musicalu 
„Pan Twardowski ''. Dużym uznaniem widzów cieszyła się jego muzyka do widowisk plenerowych 
(m.in, Festiwalu Teatralnego w Nancy, Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze, Dnia Polskie
go na Expo w Sewilli, Zimowej Uniwersjady w Zakopanem). Jest także kompozytorem piosenek 
rozrywkowych (m.in.: dla Renaty Przemyk, Ryszarda Rynkowskiego). Współpracuje z Michałem 
Urbaniakiem, Markiem Balatą, Ryszardem Stylą, Jorgosem Skoliasem. Wybrana dyskografia: Labo
ratorium i Zbigniew Seifert (1972); Aquarium Live no 1: Laboratorium (1977); Kilimanjaro (1978; ze 
Zbigniewem Seifertem); Pan Twardowski (1996); Muzyka (1999). 

Katarzyna Janekowicz 
Absolwentka PWST im. L. Solskiego w Krakowie (2009 r.), absolwentka Pań
stwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. St. Wiechowicza w Krakowie (klasa 
fortepianu). Jej dotychczasowe doświadczenia sceniczne, to role w spek
taklach realizowanych w ramach zajęć w PWST przez wybitnych aktorów 
i pedagogów:„Mewa" B. Akunina w reżyserii N. Sołtysik„,lwona, księżniczka 
Burgunda" W.Gombrowicza w reżyserii M. Hajewskiej-Krzysztofik, „Sędzio
wie" St. Wyspiańskiego w reżyserii J. Stuhra. Ponadto wzięła udział w pro

jekcie filmowym kina offowego (warsztaty operatora Marcina Koszałki), 2007 r. oraz w międzyna
rodowym projekcie teatralnym polsko-czesko-niemieckim „Miody Teatr Bez Granic''. 2000-2004 r. 
Występowała także na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ulicznych w Krakowie, 2001 i 2002 r. 
Uczestniczyła ponadto w licznych międzynarodowych warsztatach tańca: w Kielcach, Warszawie 
i Bytomiu w technikach modern jazz, jazz, broadway jazz, salsa, wideoclip dance, afro-ka-jazz 
(2006 r., 2007 r., 2008 r.) oraz warsztatach wokalno-impostacyjnych ze śpiewaczką Olgą Szwajgier 
(2007 r.). Jej hobby, to taniec współczesny, śpiew, fotografia i turystyka. W Jeleniej Górze zadebiu
towała rolą Solange w „Pokojówkach" Jean Geneta - reż. Rafał Matusz, następne role, to: Arabella 
w „Czarnej masce" Gerharta Hauptmanna - reż. Bohgdan Koca, Marlene„,Kolacja dla głupca" Fran
cisa Vebera - reż. Stefan Szaciłowski oraz Raza Weneda w „Lilli Wenedzie" J. Słowackiego w reż. 
Krzysztofa Prusa. 
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Magdalena Kępińska 
Absolwentka Wydziału Aktorskiego PWST we Wrocławiu (1997). Zadebiu
towała rolą Neri ny w spektaklu „Komedia pasterska" w reżyserii Adama 
Hanuszkiewicza (1997) w Teatrze im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze, z któ
rym jest związana nieprzerwanie do dziś. Zagrała tu wiele różnorodnych 
ról, spośród których warto wymienić: Polly w „Operze żebraczej" V. Havla 
w reż. A. Kraba, Masza w „Czajce" Czechowa, w reż. Mai Kleczewskiej, Sylwia 
w „Opowieściach o zwyczajnym szaleństwie" P. Zelenki w reż. A. Majczaka, 

Dziewczyna „Kantacie na cztery skrzydła" Roberta Bruttera w reż . Krzysztofa Jaworskiego, Raza 
w „Espresso" L. Frangione w reż . Małgorzaty Bogajewskiej. Wystąpiła także w Teatrze Komedia we 
Wrocławiu w spektaklu „Przyjazne dusze" V. Pam, w reż. P. Okońskiego, w którym zagrała rolę Susie 
Cameron. W teatrze jeleniogórskim zagrała ponadto w następujących spektaklach: „Śmierć Czło
wieka-Wiewiórki" (Gudrun Ensslin),„Kariera Artura Ui " (Dock Daisy),,,Okrutne i czule" (CHÓR-Cathy), 
„Sztuka dla dziecka" (Pani z Sąsiedztwa). Zagrała także jedną z głównych ról w serialu telewizyjnym 
pt.„Tango z Aniołem" w 2005 r. Jest laureatką Srebrnego Kluczyka (2007) za rolę Razy w „Espresso" 
Lucii Frangione. W bieżącym sezonie można ją zobaczyć w spektaklach: „Scrooge. Opowieść wi
gilijna:: „Dobrze" (Córka SM) „Przygody Rozbójnika Rumcajsa" (Księżna Pani) oraz „Lilla Weneda'' 
(Gwinona). 

Elżbieta Kosecka 
Absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Wrocławskiej Akademii Mu
zycznej. Zadebiutowała na scenie Teatru im.C.Norwida w podwójnej roli 
Smeraldiny i Komika w„Milości do trzech pomarańczy" Carlo Gozziego 
w reż. Andrzeja Jamroza w 1989 r. Zagrała tu ponad 50 ról w różnorodnym 
repertuarze. Jej domeną są role charakterystyczne, ostro narysowane, jak 
w „Opowieściach petersburskich" i „Martwych duszach" Gogola, które reży
serował Wiesław Hołdys, czy Eugenia w „Tangu" S. Mrożka. Niewątpliwym 

atutem aktorki jest także jej głos - sopran koloraturowy, który widzowie mogli podziwiać w wielu 
spektaklach zwłaszcza w operze kameralnej pt. „La Serva Padrona" w reżyserii K. Galasa czy za
bawnej składance muzycznej pt.„Bella Cura': i refleksyjnym „Tryptyku Rzymskim" (2003 r.). Zagrała 
także w kilku filmach: „Jańcio Wodnik" i „Cudowne miejsce" (reż. J. J. Kolski) i popularnych serialach 
telewizyjnych 2004-2009: „Pierwsza miłość''. 2008 - „Wejście smoka': „Fala zbrodni ': „201 O - Mara
ton tańca''. Ostatnie przedstawienia z udziałem Elżbiety Koseckiej, to: „Trans-Atlantyk" wg Witolda 
Gombrowicza, „Podróż poślubna''. „Klątwa': „Sztuka dla dziecka" i ostatnio - „Sztukmistrz. Norwid 
o Polsce, Norwid o Polakach, Norwid o sztuce" w reż. A. Obidniak „Czarna maska" (Daga) w reż. 
B. Kocy oraz„Przygody Rozbójnika Rumcajsa" w reż. Kazimierza Mazura (Słoneczko). 

Iwona Lach 
W jeleniogórskim teatrze pracuje nieprzerwanie od 1982 roku. Jako aktorka 
- od 1990 r. Realizuje się w różnorodnym repertuarze - spośród wielu ról, 
które zagrała warto wspomnieć Fioklę w „Ożenku" Gogola (reż. S. Fiedotow), 
Balladynę w „Balladynie" (reż . G. Mrówczyński), Agatę w „Gwałtu, co się dzie
je" Fredry (reż . A. Bubień) oraz w spektaklach minionego sezonu: „Kariera 
Artura Ui" (Sheet, Obrońca, O'Casey), „Klątwa" (Matka), „Elektra" (Elektra), 
„Okrutne i czule" (CHÓR-Rachel), „We are camera/ rzecz o Jazonie" (Paula), 

„Sztuka dla dziecka" (Matka Boska Patronka Zwycięzców, Matka Boska Patronka Seksu w Wielkim 
Mieście, Matka Boska Patronka Zastrzelonych, Matka Boska Patronka Więźniów, Matka Boska Pa
tronka Gwiazd i Splendorów Politycznych i Więźniów Sumienia). Występuje w spektaklach: „Scro
oge. Opowieść wigilijna" w reż. H. Adamka, „Czarna maska" (Hrabina Laura Huttenwachter) w reż. 
B. Kocy. Jest laureatką Srebrnego Kluczyka w plebiscycie publiczności, organizowanym z okazji 
Międzynarodowego Dnia Teatru (201 Or.). 
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Marta Łącka 
Związana z jeleniogórskim teatrem od 1980 do 2007 roku i - ponownie 
- od 2009 r. Absolwentka Wydziału Lalkarskiego PWST we Wrocławiu. Jej 
domeną są role charakterystyczne, ostro narysowane, ale równie dobrze 
czuje się w komedii czy spektaklach dla dzieci. Zagrała wiele ról, między in
nymi: Wrogą w „Sztucznym oddychaniu" Barańczaka w reż. J. Zembrzuskie
go, (1981 ), Montecalfiego w „Macieju Korbowie i Bellatrix"Witkacego w reż. 
K. Lupy (1986), Lubow w „Ostatnich" Gorkiego w reż. A. Obidniak (1987), 

Zośkę w „Niespodziance" Rostworowskiego w reż. K. Rogoża (1988), Charlottę w „Ostatniej wiecze
rzy" Norena w reż. E. Myski ( 1989). Zagrała i zaśpiewała w wielu spektaklach muzycznych dla dzieci 
i dorosłych, takich jak: „Romans z wodewilu': „N ie bójmy się uczuć': „Ko lędnicy': „Cyganie z Anda
luzji': „Wielka woda". W 2000 r. pod opieką Aliny Obidniak zrealizowała monodram pt. „Jasiek" A. 
Maleszki. Ta ciesząca się nieustającą sympatią widzów aktorka została zwolniona przez Bogdana 
Naukę po 27 latach pracy. Powróciła na scenę za dyrekcji Bogdana Kocy. Występuje w spektaklach 
„Scrooge.Opowieść wigilijna" w reż. H. Adamka „Przygody Rozbójnika Rumcajsa" w reż. K. Mazura 
i „Drugie Zwarcie" Jerzego Łukosza w reż. Jacka Zembrzuskiego. 

Małgorzata Osiej-Gadzina 
Absolwentka Wydziału Lalkarskiego PWST we Wrocławiu (1990 r.). Zadebiu
towała rolą Ewy w spektaklu„Brudne czyny" 18.06.1989 r. w Teatrze Polskim 
we Wrocławiu. W latach 1990-1994 związana była z Teatrem Kalambur a na
stępnie z Teatrami Arka i Za Odrą - również we Wrocławiu . W Teatrze Norwi
da w Jeleniej Górze zadebiutowała rolą Julii w „Miarce za miarkę" Szekspira 
w reżyserii Krzysztofa Pankiewicza. Zagrała także Klarę w„Ślubach panień
skich" w reżyserii Andrzeja Hrydzewicza, Hankę w musicalu „Dulska!" Ada

ma Hanuszkiewicza, Lady Southwell w „Królowej i Szekspirze" E. Vilar w reż. Piotra Kruszczyńskiego 
i Chryzotemis w „Elektrze" Hofmannstahla w reż . Mai Kleczewskiej. Grała także gościnnie w Teatrze 
im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, m.in. Alicję w „Czyż nie dobija się koni" w reż. M. Kleczewskiej. 
Jej inne role, to między innymi: Betty Dulfeet („Kariera Artura Ui"), Dziewka („Klątwa"), Amelia (,,Ok
rutne i czułe"), Lady Milford („Intryga i miłość"), Leni Rieffenstahl („Sztuka dla dziecka"). Obecnie 
można ją zobaczyć w spektaklach: „Scrooge. Opowieść wigilijna" w reżyserii Henryka Adamka 
(Pani Cratchit),,Bóg mordu"Yasminy Rezy (Annette Rei Ile), reż. Bogdan Koca. Wspólnie z Robertem 
Dudzikiem przygotowała i występuje w spektaklu„Bynajmniej ... "złożonym z piosenek Wojciecha 
Młynarskiego. Współpracuje także z telewizją Karkonosze Play jako dziennikarka i prezenterka. 

Robert Dudzik 
Absolwent Wydziału Lalkarskiego PWST we Wrocławiu (1993), uczeń Krze
sisławy Dubiel i Andrzeja Hrydzewicza. Zadebiutował w Teatrze Polskim 
w Szczecinie rolą Haj mona w „Antygonie" Sofoklesa (1993). W latach 1995-
97 związany był z Teatrem Nowym im. Gustawa Morcinka w Zabrzu. Od 
roku 1997 pracuje w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. 
Zadebiutował tu w„Komedii pasterskiej" w reżyserii Adama Hanuszkiewi
cza. Ważniejsze role teatralne:„Sługa dwóch panów" Goldoniego - Florindo 

Aretusi„,Emigranci" Mrożka - XX„,Zabawa" Mrożka - Parobek B„,Na pełnym morzu" Mrożka - Gru
by Rozbitek, „Dziady" Mickiewicza - Sobolewski, „Far Niente" Schaeffera - Bruno. W latach 2003 
- 2009 wystąpił w następujących spektaklach: „Testosteron" - Fistach, „Czerwone nosy" - Druce, 
Vasques, „Trans-Atlantyk" - Baron, „Dożywocie" - Filip, „Kariera Artura Ui" - Giri, „Podróż poślubna" 
- Kierowca furgonetki„,Okrutne i czułe" - Richard„,Sztuka dla dziecka" - Mały Powstaniec„,Trzy sio
stry"- Andrzej. Jest autorem monodramu„Cisza, czyli żart filozoficzny ': premiera 2003. Zagrał także 
w filmach „Młode wilki" i „Komorn ik" oraz popularnych serialach: „Fala zbrodn(„Tango z Aniołem': 
„Pierwsza miłość". Aktualnie możemy go oglądać w spektaklach: „Czarna maska" w reż. Bogdana 
Kocy (Hadank), „Przygody Rozbójnika Rumcajsa" w reż . Kazimierza Mazura (Gefrajter), „Drugie 
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Zwarcie" w reż . Jacka Zembrzuskiego (Pan Nunek)„,Lilla Wendeda" J. Słowackiego w reż. Krzysztofa 
Prusa (Syg~ń)„,Pap!erowe kwiaty" Egona Wolffa w reż . Bogdana Kocy (Sztokfisz). Wspólnie z Mał
gorzatą Osiej-Gadziną przygotował i występuje w spektaklu „Bynajmniej ... "złożonym z piosenek 
Wojciecha Młynarskiego. 

Andrzej Kępiński 
W roku 1993 ukończył Wydział Lalkarski PWST we Wrocławiu. Zadebiuto
wał rolą Greza w sztuce „Czerwone nosy" Petera Barnesa w Teatrze Polskim 
w Szczecinie, z którym był związany do 1995 r., W tym samym roku prze
niósł s.ię d.o Teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze. Zagrał tu, między 
1nnym1 Haj mona w „Antygonie" Sofoklesa w reż. A. Bubienia (1995), Podko
lesina w„Ożenku"Gogola w reż. S. Fiedotowa (1997), Amintasa w„Komedii 

. . . „ pasterskiej" w reż. Adama Hanuszkiewicza (1997), Gustawa w „Ślubach pa-
niensk1ch w reż. Andrzeja Hrydzewicza (1998), Orestesa w „Elektrze" Hofmannstahla w reż. Mai Kle
czewskiej, (2001), Mężczyznę kopiącego się po głowie pełnej wątpliwości w „Sztuce dla dziecka': 
Rolnika w „Elektrze" w reż. Natalii Korczakowskiej. W sezonie 2009/201 O występuje w spektaklach: 
„Scrooge. Opowieść wigilijna':„Przygody Rozbójnika Rumcajsa" oraz„Czarna maska''. 

Bogdan Koca 
W 1975 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie i roz
począł pracę w Teatrze Polskim we Wrocławiu, gdzie zagrał między innymi: 
Henryka w„Ślubie"W. Gombrowicza w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego 
oraz następnych realizacjach tego twórcy: „Nie-boskiej komedii" i „Śmierci 
w starych dekoracjach''. Zagrał także Czartoryskiego w „Koczowisku" To
masza Łubieńskiego w reżyserii Tadeusza Minca oraz Mariana Leszczuka 
w „Opętanych" Gombrowicza, również w reż. T. Minca. W 1983 r. wyemi

grował do Australii, gdzie pracował jako aktor, reżyser, pisarz, kompozytor, scenograf. Był również 
wykł~dowcą n.a Uniwersytecie w Sydney. W latach 1994-97 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Ak-
torskiego 1 Rezysersk1ego na Uniwersytecie Nepean w Sydney. W Australii wyreżyserował wiele 
znaczących przedstawień teatralnych, między innymi „Hamleta" Szekspira, i „Śl ub" Gombrowicza 
podczas festiwalu w Adela idzie (1986) oraz australijską premierę „Splendid's" Jean Genet' a w Bel
voir StreetTheatre w Sydney. Założył i był kierownikiem artystycznym dwóch liczących się teatrów: 
Thalia Theatre Company 1 Syd.ney Art Theatre. Po powrocie do Polski, w 2006 r. był związany z Te
atrem _Pols~1n; w,~ Wrocławiu 1 Wrocławskim Teatrem Pantomimy, zagrał też Cabota w„Pożądaniu 
w c1en1u w1ązow w rezysern Grzegorza Brala w Teatrze Pieśń Kozła. Zagrał także w dwóch filmach: 
„~winki".w reż. Roberta Glińskiego i „Zero" w reż. Pawła Borowskiego (za tę rolę otrzymał wyróżnie
nie speCJalne XXIX Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film"). Wyreżyserował 
w Teatrze Norw1da„Kolację na cztery ręce" Paula Barza„,Czarną maskę" Gerharta Hauptmanna, naj
nowszą sztukę Yasminy Rezy pt.„Bóg mordu" oraz„Papierowe kwiaty" Egona Wolffa. 

Kazimierz Krzaczkowski 
W 1974 ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Te
lewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Zadebiutował na scenie 8 września 1974 rolą 
Bojara Litewskiego w sztuce „Janulka, córka Fizdejki " Stanisława Ignacego 
Witkiewicza na deskach Teatru Współczesnego we Wrocław i u. W latach 197 4 
- 1975 oraz 1989 - 1994 związany był z Teatrem Współczesnym we Wroc
ławiu, w latach 1975 - 1977 - z Teatrem im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, 
w latach 1979 - 1981 z Teatrem im. J. Kochanowskiego w Opolu, w latach 

1995 - 1998 z Centrum Sztuki przy Teatrze Dramatycznym w Legnicy, zaś w latach 1977 - 1979, 
1981 - 1988 oraz od 1997 rok~ do chwili obecnej - z Teatrem im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze. 
Ma w sw_o1m. dorobku wiele rol teatralnych, filmowych i telewizyjnych, między innymi (w teatrze 
jelen1ogorsk1m): Alb.in w „Ślubach panieńskich': Śmigalski w „Zemście" i Organ w „Dożywociu" Fre
dry, Major Kobrzyck1 w „Trans-Atlantyku': Ksiądz Piotr w „Dziadach': Stary Aktor i Gaffles w „Karierze 
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Artura Ui" Brechta, Eliskazes w „Podróży poślubnej" Soroki na, Czebutykin w „Trzech siostrach" Cze
chowa.Ostatnio można go oglądać w następujących rolach: Duch Jakuba Marleya w sztuce C. Di
ckensa „Scrooge. Opowieść wigilijna': reż . Henryk Adamek, Starszy Mężczyzna w sztuce Tomasza 
Mana „Dobrze" (reżyseria Autora), Żołnierz, w „Przygodach Rozbójnika Rumcajsa': reż. Kazim ierz 
Mazur, Derwid w „Li lli Wenedzie" Juliusza Słowackiego (reż. Krzysztof Prus). 

Adam Majewski 
Student ostatniego roku Akademii Teatralnej w Warszawie, na Wydziale 
Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Urodzony w Opolu. Mieszkał w tym mie
ście przez 25 lat i zanim zaczął studia aktorskie, zdobył zawód animatora 
kultury i ratownika medycznego. Rola Józefa K. jest jego rolą dyplomową. 

Robert Mania 
Absolwent PWST we Wrocławiu. Zadebiutował w Jeleniej Górze tytułową 
rolą w „Śmierci Człowieka-Wiewiórki" (reż . Natalia Korczakowska) 27 IX 
2007 r. następne jego role, to: Gunther von Nebeldorf w „Podróży poślub
nej': Dioskur w „Elektrze", Jonathan w „Okrutnych i czułych': John w „We are 
camera/ rzecz o Jazonie': Wurm w „Intrydze i miłości ''. Nie z tej Bajki w „Sztuce 
dla dziecka': Tuzenbach w „Trzech siostrach". Zagrał także Funkcjonariusza 
SB w spektaklu telewizyjnym „Golgota wrocławska" Piotra Kokocińskiego 

i Krzysztofa Szwagrzyka w reżyserii Jana Kornasy. Występuje w spektaklu pt:',,Scrooge. Opowieść 
wigilijna" (reż. Henryk Adamek) oraz„Lilla Weneda" J. Słowackiego (Lelum) w reż. Krzysztofa Prusa. 

Jacek Paruszyński 
Absolwent Studia Aktorskiego przy Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Swoją 
karierę zawodową rozpoczynał w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie (1984-
1987) następnie pracował w OTO Kalambur we Wrocławiu (1987-1988) 
a od 1988 r. - nieprzerwanie w Jeleniej Górze. Zadebiutował jeszcze przed 
ukończeniem studiów w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku w „Zemście" Fredry 
w reż. St. Hebanowskiego. W tym teatrze pracował pod kierunkiem innych 
wybitnych reżyserów: F. Staniewskiego, R. Majora, K. Gordona. W Nowej Hu

cie zagrał między innymi w „Rewizorze': reżyserowanym przez M. Grabowskiego. W Jeleniej Górze 
występował w różnorodnym repertuarze: „Igraszkach z diabłem" J. Ordy, „Poskromieniu złośnicy" 
Szekspira, „Koncercie św. Owidiusza': Antonio Buero Valejo, „Widmach" Moniuszki, „Rewizorze" 
i „Ożenku" Gogola„, Gwałtu, co się dzieje" Fredry„,Audiencji" i „Wernisażu" Havla. Pod opieką Jana 
Różewicza przygotował monodram„Śmieszny staruszek"Tadeusza Różewicza. W 2003 r. zaprezen
tował (z Elżbietą Kosecką) „Tryptyk Rzymski" K. Wojtyły. W latach 2007 - 2008 wystąpił w spekta
klach: ,,Testosteron" (Stavros) „Kariera Artura Ui" (Ragg, Goodwill, Clark), „Klątwa" (Dzwonnik), „Gog 
i magog. Kronika chasydzka':„Sztuka dla dziecka" (Pan Starej Daty). W sezonie 2009/201 O występu
je w spektaklach: "Scrooge. Opowieść wigilijna" (reż. Henryk Adamek), „Czarna maska" w reż. Bog
dana Kocy (Jedidja Potter). oraz„Kolacja dla głupca" w reż. Stefana Szaciłowskiego (Archambaud). 
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Bogusław Siwko . 
z Teatrem im. Norwida jest związany od 1979 roku. Zadebiutował tu rolą 
Gościa w „Matce" Przybyszewskiego w reżyserii K. Lupy, zagrał też Pijaka 
w„Ślubie" Gombrowicza (równ i eż w reżyserii Lupy), Jajecznicę w pamięt
nym „Ożenku" w reżyserii S. Fiedotowa, Senatora w „Dziadach" w reżyserii 
G. Mrówczyńskiego oraz Radosta w „Ślubach panieńskich" Fredry. Ostatnie 
role zagrał w następujących spektaklach: „Kariera Artura Ui" (Flake, Bowl, 
Dullfeet), „Podróż poślubna" (Fabian von Nebeldorf), „Elektra" (Agamem-

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze 

non), „Okrutne i czułe" (Generał), „We are camera/rzecz o Jazonie" (Ernst), „ Intryga i miłość" (Prezy
dent)„,Sztuka dla dziecka" (Harold Pinter), „Trzy siostry" (Wierszynin). Bogusław Siwko współpraco
wał również z Teatrem Cinema w Michałowicach. Wystąpił także w serialu„Fala zbrodni~ W sezonie 
2009/201 O występuje w spektaklach: „Scrooge. Opowieść wigilijna" (reż. H. Adamek) oraz „Czarna 
maska" (reż. B. Koca). 

Tadeusz Wnuk 
Aktor, reżyser, pedagog. Absolwent Wydziału Wokalno - Aktorskiego Aka
demii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu . Od 1992 r. pracu
je w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Zadebiutował 
w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu rolą Radnego Gminy w spek
taklu „Jan Maciej Karol Wścieklica" St.I. Witkiewicza w reż. S. Szczykno. Jest 
trzykrotnym laureatem nagrody„ Srebrny Kluczyk" za najciekawsze role te
atralne. Nagrodzony przez kapitułę Nowin Jeleniogórskich za kreację aktor

ską Łatki „Dożywociu" A. Fredry w reż. A. Sadowskiego. W swoim dorobku artystycznym ma ponad 
55 ról teatralnych, udział w spektaklach telewizyjnych, serialach, filmach, dokumentach filmowych. 
Jest ponadto wykładowcą Akademii Muzycznej na Wydziale Wokalnym we Wrocławiu w zakresie 
„Opracowania scenicznego partii operowych". Jest założycielem i opiekunem artystycznym Mło
dzieżowej Sceny Dramatycznej, działającej w ramach Edukacji Teatralnej Teatru im C.K. Norwida 
i edukatorem z zakresu dykcji, artykulacji i impostacji głosu. Ważniejsze role teatralne i telewizyj
ne: Harpagon w „ Skąpcu" Moliera (reż. Z. Bielawski), Petruchio w „Poskromieniu złośnicy" Szekspira 
(reż. J. Krasowski), Cześnik w „Zemście" Fredry (reż. Z Bielawski), Horodniczy w „Rewizorze" Gogola 
(reż. J. Krasowski), Książę w „Miarce za Miarkę" (reż. K. Pankiewicz), Kreon w „Antygonie" Sofoklesa 
(reż. A. Bubień), Jajecznica w„Ożenku" Gogola (reż. S. Fiedotow), Browarnik w,,Audiencji" Havla 
(reż . A. Krob), Bili Kraker w„Happy End" D. Leyn (reż. M. Sikora). Radost w„Ślubach panieńskich" 
Fredry (reż. Z. Bielawski), Dymitr w „Braciach Karamazow" Dostojewskiego (reż. W. Terelia), Doktor, 
Tomasz, Widmo w„Dziadach" Mickiewicza (reż. G.Mrówczyński), Starzec w„Widmach" Moniuszki 
(reż. R. Skolmowski), Colas w „Bastien und Bastienne" Mozarta (reż. I. Przegrodzki), Pułkownik Soko
łow w„Hauptmannie"Łukosza (reż W. Krzystek), Piłat w„Mistrzu i Małgorzacie" w reż. S. Fiedotowa, 
Charon w „Wielkiej wodzie" (reż. J.Szurmiej). Filmy, seriale: Szpern w „Sensacjach XX wieku" - reż. B. 
Wołoszański, Dyrektor aquaparku („Fala zbrodni"), reż . K.Lang, Kierownik pociągu (,,Wizyta Starszej 
Pani"), reż. W. Krzystek, Doktor Branicki w „Pierwszej Miłości" - reż. K. Łebski, Oficer SS w „Twierdzy 
Szyfrów" - reż A. Drabiński, Prezes sądu w „Fundacji" F.Bajona, Gąsior („Biuro Kryminalne"), reż. 
D. Matwiejczyk, Urzędnik Banku ( „Zwerbowana miłość"), reż. T.Król, Pułkownik Polski („Afonia 
i pszczoły") - reż.J.J.Kolski. Aktualnie można go oglądać w roli Silwanusa Schullera w „Czarnej ma
sce" Hauptmanna (reż. Bogdan Koca), w „Przygodach Rozbójnika Rumcajsa" (reż. Kazimierz Mazur), 
„Drug im Zwarciu" w reż. Jacka Zembrzuskiego (Jan) oraz „Lilli Wenedzie" Słowackiego w reżyserii 
Krzysztofa Prusa (Lech). s 
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Szanowni Państwo, pmpominamv o całllowitVm zakazie 
FOTOGRAFOWANIA I NAGRYWANIA SPEKTAKLU. 
Proslmv o wvtączenle TELEFONÓW komórkowvch. 

Kierown ik techniczny -Jerzy Pieliński 
Brygadzista sceny - Aleksander Datkun 

Montażyśc i sceny - Grzegorz Bednarowski, M ichał Dudek, Tomasz Ha lkiewicz 
Rekwizytorzy - Łukasz Dudek, Stanisław Siwa 

Elektrycy - Michał Januszkiewicz, Mieczysław Oleksyk 
Akustycy - Jarosław Kyrcz, Konrad Sobieszczuk 

Garderobiane - Renata Hanusz, Jadwiga Kotowska 
Pracownia fryzjerska - Małgorzata Spanier 

Pracownia krawiecka/magazyn kostiumów - Elżb i eta Wójcik 
Pracownia plastyczna - Ewa Chorążyczewska, Waldemar Soboń 

Pracownia stolarska - Daniel Datkun 
Zaopatrzenie/kierowca - Ryszard Lipiak 

Bileter - Mirosław Faryn iarz 
Obsługa widowni - Ma łgo rzata Elżbieta Grzech, Mariola Halas 

Szatnia - Maria Karpińska, Grażyna Mrugasiewicz 

Kierowniczka Działu Marketingu: Anna Szlaga 
Organizacja widowni: Anna Gicala, Małgorzata Herliczka 

Koordynatorka pracy artystycznej/kasjerka biletowa: Bernadetta Topolewska. 
Kasa biletowa czynna od wtorku do piątku w godz. 9.00-16,00 

oraz na godzinę przed spektaklem 
Informacje o bieżącym repertuarze teatru: www.teatrnorwida.pl 

Fotografia na okładce - Leszek Mądzik 
Opracowanie i redakcja programu - Urszula Liksztet 

Projekt i skład - Jaremen Press, www.jaremen.pl 

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida 
www.teatrnorwida.pl 

Finansowane 
z budżetu Miasta 

Jelenia Góra 

Zamówienia na bilety indywidualne i zbiorowe przyjmuje Dział Marketingu 
Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, 

al. Wojska Polskiego 38, tel.: 75 64 28130, 131 
e-mail:widownia@teatrnorwida.pl w godz. 8.00 - 16.00 

Sponsorzy: Patronat medialny: 
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