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PSALM 32 
(fragment) 

Gdy milczałem , próchniały moje kości 
od nieustannych moich westchnień . 

Albowiem we dnie i w nocy 
Ciążyła nade mną Twoja ręka, 
A soki mojego żywota wysychały 
jak pole w czas letniego żaru . 

Wówczas wyznałem moją winę 
i nie ukryłem mojego grzechu . 
Rzekłem: 

Opowiem Panu o moich występkach . 

Przełożył ROMAN BRANDSTAETTER 

[Przedruk z: Roman Brandstaetter, Psałterz , 
Wydawnictwo „M", Kraków 2003] 

„To są Plains: stan umysłu, choroba duszy, tak jak blues " 
[Tracy Letts, Sierpień , akt I] 



THOMAS STEARNS ELIOT 

WYDRĄŻENI LUDZIE 

Pan Kurtz - an umrzeć 
A penny far the Old Guy 

My, wydrążeni ludzie 
My, chochołowi ludzie 
Razem się kołyszemy 
Głowy napełnia nam słoma 
Nie znaczy nic nasza mowa 
Kiedy do siebie szepczemy 
Głos nasz jak suchej trawy 
Przez którą wiatr dmie 
jak chrobot szczurzej łapy 
Na rozbitym szkle 
W suchej naszej piwnicy 

Kształty bez formy, cienie bez barwy 
Siła odjęta , gesty bez ruchu . 

A którzy przekroczyli tamten próg 
I oczy mając weszli w drugie Królestwo śmierci 
Nie wspomną naszych biednych i gwałtownych dusz 
Wspomną , jeżeli wspomną, 

Wydrążonych ludzi 
Chochołowych ludzi. 

li 
Oczu napotkać nie śmiem w moich snach 
W sennym królestwie śmierci 
Nigdy się nie ukażą: 
Tam na złamanej kolumnie 
Oczami będzie blask słońca 
Tam tylko chwieją się drzewa 
I głosy, kiedy wiatr śpiewa, 
Są dalsze i uroczystsze 
Niż gwiazda blednąca. 

I obym nie był bliżej 
W sennym królestwie śmierci 
Niechaj jak inni noszę 
Takie umyślne przebranie 



Patyki stracha na polu 
Szczurzą sierść, pióra wronie 
Niech jak wiatr wieje się skłonię 
Nie bliżej -

Niech ostateczne ominie spotkanie 
W królestwie ni światła ni cienia 

Ili 
Tutaj kraina nieżywa 
Kraina kaktusowa 
Tu hodują kamienne 
Obrazy, ich łaski wzywa 
Dłoń umarłego błagalnie wzniesiona 
Pod migotem gwiazdy blednącej . 

Czy tak samo jest tam 
W drugim królestwie śmierci 
Czy budzimy się zupełnie sami 
W godzinie kiedy wszystko w nas 
jest czułością i czystymi łzami 

Usta chcą pocałunku 
A modlą się do złamanego kamienia. 

IV 
Nie tu są oczy 
Nie ma tu oczu 

W tej dolinie umierających gwiazd 
W tej wydrążonej dolinie 
Złamanej szczęce naszych utraconych królestw 

W tym ostatnim miejscu spotkania 

Na oślep szukamy 
Nieufni i niemi 
Na żwirach zgromadzeni nad opuchłą rzeką 

Na zawsze niewidomi 

Bo nie ukażą się oczy 
Gwiazda nieustająca 
Wielolistna róża 
Królestwo śmierci bez światła ni cienia 

Nadzieja tylko 
Pustych ludzi 

V 
Więc okrążajmy kaktus nasz 
Kaktus nasz kaktus nasz 
Więc okrążajmy kaktus nasz 
O piątej godzinie rano 

Pomiędzy ideę 

I rzeczywistość 
Pomiędzy zamiar 
I dokonanie 
Pada Cień 

Albowiem Tuum est Regnum 

Pomiędzy koncepcję 

I kreację 
Pomiędzy wzruszenie 

I odczucie 
Pada Cień 

A życie jest bardzo długie 

Pomiędzy pożądanie 

I miłosny spazm 
Pomiędzy potencjalność 

I egzystencję 
Pomiędzy esencję 

I owoc jej 
Pada Cień 

Albowiem Tuum est Regnum 

Albowiem Tuum est 
Życie jest 
Albowiem Tuum est 

I tak się właśnie kończy świat 
I tak się właśnie kończy świat 
I tak się właśnie kończy świat 
Nie hukiem ale skomleniem 

Przełożył CZESŁAW MIŁOSZ 

[Przedruk z: Czesław Miłosz, Przekłady poetyckie, 
Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2005] 



EMILY DICKINSON 

NIE MOGŁAM STANĄĆ I CZEKAĆ 
NA ŚMIERĆ 

Nie mogłam stanąć i czekać na śmierć -
Ona sama mnie podwiozła - uprzejma -
Bryczka mieściła nas dwie -
I jeszcze - Nieśmiertelność -

Konie szły stępa - nie poganiane -
Widząc , że Śmierci nie śpieszno , 
Swoje rozrywki i prace 
Odłożyłam - przez grzeczność -

Minęłyśmy Boisko Szkolne 
Pełne Dzieci - Rejwachu -
A potem Łany - w nas wpatrzone -
A potem Słońca Zachód -

Lub raczej - Słońce nas 
Minęło - gęstniał płacz -
Zimnej Rosy - Sukienkę 

Miałam za cały Płaszcz -

Stanęłyśmy za Domem - niskim 
jak Gruntu Wybrzuszenie -
Dach ledwie był widoczny -
Gzymsy wrośnięte w Ziemię -

Odtąd - Stulecia już - a jednak 
Każde z nich prędzej przeszło 
Niż Dzień, gdy pierwszy raz pojęłam, 
Że Końskie Łby prą w Wieczność -

Przełożył STANISŁAW BARAŃCZAK 

[Przedruk z: Od Chaucera da Larkina. 
400 nieśmiertelnych wierszy 125 poetów 
anglojęzycznych z 8 stuleci. 
Anta/agia w wyborze, przekładzie 
i opracowaniu Stanisława Barańczaka , 
Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1993) 



JOHN BERRYMAN 



JOHN BERRYMAN 

ETAP PIERWSZY 

Do roku 1947 piłem przy okazji spotkań towarzyskich. Potem długi , straszny 
romans - po pięciu latach małżeństwa po raz pierwszy zdradziłem żonę . Moja 
kochanka dużo piła, a ja razem z nią . Poczucie winy, mordercze i samobójcze 
instynkty. Kiedyś wracając na piechotę do domu, miałem halucynacje . Słysza
łem głosy. Siedem lat psychoanalizy i terapii grupowej w Nowym jorku . Pijany, 
przeszedłem się po wąskim, kilkudziesięciocentymetrowym gzymsie na wyso
kości siódmego piętra. Po pijanemu zalecałem się do kobiet , często z powodze 
niem. Żona opuściła mnie po 11 latach małżeństwa z powodu picia . W rozpaczy 
piłem na umór, bezrobotny, bez grosza przy duszy, w Nowym jorku . W stanie 
zamroczenia zgubiłem najważniejszy w moim życiu list dotyczący spraw za
wodowych . Uwodziłem po pijanemu studentki. 4 czy 5 razy przystawiałem się 
pijany do mężczyzn . Raz na parę dni brałem antabus, po jednym piwie wiłem 
się w męczarniach na podłodze . Po pijanemu wywołałem o północy awanturę 
z gospodarzem o klucz do mojego mieszkania , wezwał policję , spędziłem noc 
w areszcie, o czym w jakiś sposób dowiedziały się prasa i radio , byłem zmuszony 
złożyć rezygnację . Dwa miesiące intensywnej autonanalizy, analizy snów, itp. 
Ożeniłem się powtórnie . Szef powiedział mi , że pijany zadzwoniłem w środ
ku nocy do studentki grożąc , że ją zabiję. Żona opuściła mnie z powodu picia. 
Wygłosiłem po pijanemu wykład . W Kalkucie upiłem się i wałęsałem się przez 
całą noc po ulicach nie mogąc sobie przypomnieć swojego adresu . Obecną żonę 
poślubiłem 8 lat temu . Przez ostatnie 10 lat z przerwami brałem różne barbitu
rany i środki uspokajające . Liczne pobyty w szpitalu . Różne wymówki , żeby pić , 

kłamstwa. Ostry zanik i zaburzenia pamięci. Raz w szpitalu Abbotta wielogo
dzinne delirium tremens . Trzy czwarte litra whisky dziennie przez wiele miesię
cy w Dublinie, gdzie pracowałem ciężko nad długim poematem. Przed dwoma 
laty nie piłem przez 4 miesiące . Żona chowała butelki , ja chowałem butelki. 
W Londynie , w hotelu, zrobiłem po pijanemu do łóżka, właściciel wściekł się, 
musiałem zapłacić za materac - 100 dolarów. Zmuszony byłem wykładać na 
siedząco, nie miałem siły stać. Kiedyś nie przygotowałem się do wykładu . Z po
wodu przepicia nie mogłem egzaminować, zastąpił mnie kolega . Praca literac
ka miesiącami leżała odłogiem . Miesiącami trzy czwarte litra whisky dziennie. 
Zrozpaczona żona groziła, że odejdzie , jeśli nie przestanę. W listopadzie dwóch 
lekarzy odwiozło mnie do Hazelden , tydzień na oddziale intensywnej terapii , 5 

tygodni kuracji odwykowej. 3 razy klub AA, nuda, z nikim się nie zaprzyjaźniłem. 
Pierwszy kieliszek na przyjęciu u Newlbarsów. Przez 2 miesiące piłem mało, 
pracowałem ciężko nad biografią. 9 tygodni temu niespodziewanie zacząłem 
znowu pisać wiersze, coraz częściej i coraz więcej piłem , aż doszedłem do trzech 
czwartych litra dziennie . Mimowolnie zrobiłem pod siebie na korytarzu uniwer
sytetu, niezauważony dotarłem do domu. W pięciotygodniowym szale pracy 
skończyłem pisać książkę , w całym swoim życiu nigdy jeszcze tak intensywnie 

nie pracowałem , z wyjątkiem być może stycznia i lutego 1953. Ultimatum żony: 
idziesz do St.Mary·s albo koniec z nami. Przyszedłem tutaj . („.) 

Co robić, żeby nie pić: 
przed i po południu praca nad biografią Szekspira - pracując naukowo lub pisząc 
prozę piję b. mało : 2, 3 kieliszki dziennie . Wieczorami: lektura, słuchanie muzy
ki , rozmowy. Powinienem się częściej spotykać z ludźmi, ale nie na przyjęciach. 
Mam absolutną pewność, że jeśli znowu zacznę pić, żona mnie opuści ; boję się, 

że gdyby tak się stało , byłbym zdolny odebrać sobie życie . 

Mam absolutną pewność, że dalsze picie skończy się utratą zmysłów albo sa
mobójstwem, może nawet wkrótce za 2, 3 lata. 

Przełożyła MAŁGORZATA GRABOWSKA 

[Fragment większej całości. Przedruk z: John Haffenden, Alkoholizm jako chorobo: John 
Berrymon , „Literatura na świecie " 1979, nr 12] 

„WIELU POETÓW FLIRTOWAŁO Z SAMOBÓJSTWEM" ... 

PETER A. STITT: Wskazywał pan na Yeatsa i Audena jako na tych, którzy początko
wa wywarli wpływ na pańską poezję. („.) A Eliot? Musiał pan w taki czy inny sposób, 
pozytywny lub negatywny, liczyć się z Eliotem. 

JOHN BERRVMAN: Mój stosunek do Eliota był wysoce dwuznaczny. Po pierwsze, 
będąc w Anglii trzykrotnie odmówiłem spotkania z nim . („.) Musiałem wystrzegać 
się Eliota. Była w tym także pewna doza wrogości. Zacząłem go doceniać dopiero 
znacznie później. kiedy poczułem, że mój styl nie jest już zagrożony. Teraz cenię 
Eliota bardzo wysoko. Uważam go za jednego z najlepszych kiedykolwiek żyjących 
poetów. Tylko sporadycznie dobrego. Cóż robił Eliot? Brał się w garść i pisał arcy
dzieło, później odpoczywał przez kilka lat pisząc prozę, zarabiając na życie itp. Na
stępnie brał się w garść i pisał następne arcydzieło , bardzo odmienne od pierwsze
go. Zrobił to jakieś pięć razy i po Czterech kwartetach żył następne dwadzieścia lat 
nie pisząc dosłownie niczego. jest to bardzo dziwna droga życiowa . Bardzo. Czysty 
system spazmów. Moja droga jest podobna. Straszliwie podobna. A jednak w ciągu 
tych ostatnich dziesięcioleci odczuwałem głęboką sympatię. podziw, a nawet mi
łość do Eliota. 

Znał pan nieźle Dylana Thomasa, prawda? 

Nieźle , nieźle. Nie byliśmy bliskimi przyjaciółmi. 

Miał na pana jakiś wpływ? 

Nie. I jest to zadziwiające, bardzo zadziwiające, ponieważ zwykliśmy razem włóczyć 
się po Cambridge i Londynie . („ .) 



Czy sądzi Pan, że Thomas miał skłonności da samounicestwienia? 

Ależ tak . Był skazany już wtedy, gdy go poznałem. Od lat wszyscy go przestrzegali. 

Czy można ta uogólnić? Tak wielu poetów pańskiego pokolenia przeżyło osobiste 
tragedie, flirtowało z samobójstwem„. 

Nie wiem . Statystyka jest bardzo niepomyślna . Vachel Lindsay popełnił samobój
stwo. Hart Crane popełnił samobójstwo, Sara Teasdale - pod koniec całkiem dobra 
poetka - popełniła samobójstwo. Teraz , ostatnio, Sylvia Plath . Randall [Jarrell] naj
wyraźniej popełnił samobójstwo, choć nie chce się tego uznać , a [Theodore] Roethe 
i Delmore [Schwartz] umarli z powodu alkoholizmu . Zmarli wskutek ataku serca , 
ale jest to jedna z głównych przyczyn śmierci, u której źródła leży alkoholizm . Dylan 
także umarł w zamroczeniu alkoholowym . Tak , faktyczną przyczyną śmierci był 
bronchit. Dostał jednak szoku w Chelsea - gdzie także mieszkałem - i zabrali go do 
szpitala karetką . Zaczęli go ratować w niewłaściwy sposób. Dali mu morfinę , która 
jest niewskazana w przypadkach szoku alkoholowego. I tak by nie żył , ale oni dobili 
go. Leżał nieprzytomny przez pięć dni. 

Był pan tam, prawda? 

Byłem na korytarzu , jakieś trzy metry od niego.* 

* Od red.prag.: John Berryman, po wielokrotnych próbach uporania się z chorobą al
koholową, popełnił samobójstwo w 7972 roku 

Przełożył ANDRZEJ SUCHOŃS K I 

[Fragment większej całości . Przedruk z: „ Literatura na świecie " 1979, nr 12] 

SAUL BELLOW 

MÓJ PRZYJACIEL jOHN BERRVMAN 

W czasie któregoś ze swoich kryzysów przybył do Chicago, gdzie miał czytać wła 

sne wiersze . Z głową wciśniętą w ramiona, w cienkim płaszczu , wielkim kapeluszu 
i z brodą , ciągle wykasływał flegmę. Wydawało się, że jest w stanie rozkładu. Był 
pijany i spotkanie wypadło fatalnie. Jego princetońskie mamrotanie, które kiedyś 
było manierą , teraz stało się nieznośne . Ludzie musieli s i ę wysilać , żeby coś zrozu
mieć . Poza momentami, kiedy wykrzykiwał niektóre słowa - zgodnie z jakimś sobie 
tylko wiadomym systemem akcentowania - nic nie było słychać . Zostawiliśmy pu
bliczność rozczarowaną. zaskoczoną i złą . John z godnośc i ą wsiadł do samochodu 
i zwymiotował . W swoim pokoju w Quadrangle Club stracił przytomność i przespał 
całe przyjęc i e zorganizowane na jego cześć przez ciało pedagogiczne. Rano był jed
nak pełen niewinnej radości. Szczebiotał. To był cudowny wieczór. Pamiętał jakiś 
ogromny sukces. Nadjechała taksówka . Uścisnęliśmy się i ruszył w stronę lotniska 
w świetle mroźnego słońca . 

Był już profesorem i jednym z prominentów. Miesięcznik „ Life " przeprowadził z nim 
wywiad. Fotograf z pisma zrobił mu w Dublinie dziesięć tysięcy zdjęć. Ale krajobraz 
ludzki otaczający Johna był dziwnie ubogi. Zamiast przyjaciół miał upadłego zapite
go boga poetów, do którego modlił się przez ramię . Siłą uczucia i dobrej woli potrafił 
stwarzać pozory normalności. Był mężem , obywatelem, ojcem, właścicielem domu , 
odmawiał sobie alkoholu , załamywał się , wstąpił do stowarzyszenia Anonimowych 
Alkoholików. Wykańczał się chcąc być taki jak inni - lubił , kochał , angażował się , 

ale czuł , że w tym wszystkim jest coś niesłychanie komicznego . Wreszcie musiało 
mu się wydać , że wyczerpał już wszystkie swoje zasoby. Wiara walcząca z rozpaczą . 

miłość z nihilizmem - z tym się zmagał i o tym pisał wiersze. Wszystko, czego 
potrzebowała jego sztuka , wywodziło się z niego samego, z jego umysłu , z jego 
inteligencji. Wyrywał to z najżywszych tkanek swojego organizmu, z własnej skóry. 

W końcu nie pozostało nic. Posiłki nie nadeszły. Nie nastąpiło połączenie sił. Cykl : 
postanowienie , poprawa, ponowny upadek, stał się wreszcie złym żartem, którego 
nie można powtarzać w nieskończoność . 

Przełożył JAROSŁAW ANDERS 

[Fragment więks z ej całości. Przedruk z: „ Literatura na świ ecie " 1979, nr 12] 



TRACY LETTS 

SIERPIEŃ 
(fragment zakończenia) 

VIOLET: Barbara? jesteś tu? 

(obraca się, przechodzi do jadalni i wchodzi do kuc hm) 

lvy? lvy, jesteś tu?! Barb?! 

(obraca się znowu, przechodzi przez jadalnię i wraca do salonu) 

Barb?! lvy?! 

(kręci się w kółko, zdezorientowana, w panice) 

Bev?! (potykając się podchodzi do stereo, włącza Claptona ... patrzy na obracającą 
się płytę„„ Rzuca się na adapter, przejeżdża igłą przez płytę . Rozgląda się dookoła 

błędnym wzrokiem, dyszy ciężko) Johnna?! 

(zataczając się, dochodzi do schodów i na czworakach drapie się na górę) 

Johnna, Johnna, Johnna, Johnna.„ 

UOHNNA odstawia na bok talerz i odwraca się w kierunku schodów, V/OLET udoje 
się dojść na drugie piętro, do gabinetu. Stamtąd po kręconych schodach, wciąż na 
czworakach, wspina się do pokoju JOHNNY) 

Johnna, John na, Johnna ... (wczołguje się na kolana JOHNNY. JOHNNA przytula jej 
głowę, głaszcze ją po włosach, kołysze) 

VIOLET: Nie ma cię , i Beverly' ego, i ciebie, i Barbary, nie ma cię , nie ma, nie ma -

JOHN NA: (cichutko śpiewa) VIOLET: 

„ I tak się właśnie kończy świat 

I tak się właśnie kończy świat 

I tak się właśnie kończy świat ... " 

- i nie ma c ię , nie ma, nie ma, 

nie ma, nie ma -
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Grzegorz Bral 
Aktor, reżyser, pedagog, twórca Teatru Pieśń Kozła . W latach 1987-1992 związany z Ośrodkiem 
Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, gdzie zagrał Tristana w spektaklu „Carmina Burana" 
(1990). Brał udział w warsztatach teatralnych , które grupa prowadziła m.in . w Royal Shake
speare Company wspólnie z członkami amerykańskiego Living Theatre. Od lat 90 . pracuje jako 
nauczyciel technik aktorskich. Warsztaty aktorskie prowadził m.in . w Anglii , Szwecji , Grecji, 
Irlandii , Singapurze. W Polsce współpracował z Uniwersytetem Warszawskim , Teatrem Współ
czesnym we Wrocławiu i Ośrodkiem Jerzego Grotowskiego, gdzie obok warsztatów organizował 
również konferencje poświęcone antropologii teatru . W 1996 roku wraz z Anną Zubrzycką (nie
gdyś aktorką Gardzienic) założył Teatr Tragon, dwa lata później przemianowany na Teatr Pieśń 
Koz ła . Teatr nawiąz uje do korzeni sztuki widowiskowej, bada europejs ką i wschodnią kulturę 
muzyczną . Organizuje wystawy antropologiczna-badawcze. Grupa Brala i Zubrzyckiej prowadzi 
d z iałalność edukacyjną , w tym także podyplomowe studia aktorskie, które kończą się uzyska
niem dyplomu wyższej uczelni - Wydziału Dramatycznego Manchester Metropolitan Universi
ty. Grzegorz Bral jest laureatem wielu nagród i odznaczeń . W 2003 roku otrzymał Grand Prix „za 
poważną i piękną pracę zespołową nad tematami miłości i śmierci " w przedstawieniu „Kroniki 
- obyczaj lamentacyjny" Teatru Pieśń Kozła oraz nagrodę dyrektora festiwalu na Kaliskich Spo
tkaniach Teatralnych Festiwalu Sztuki Aktorskiej . W roku 2004 otrzymał Nagrodę Marszałka 

woj . dolnośląskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru , Nagrodę Fringe First za przed
stawienie „Kroniki - obyczaj lamentacyjny" Teatru Pieśń Kozła na Festiwalu w Edynburgu, na
grodę władz Wrocławia za sukces Teatru Pieśń Kozła na Festiwalu w Edynburgu; w roku 2005 
otrzymał odznaczenie Zasłużonego dla Kultury Narodowej, zaś w roku 2006 specjalną nagrodę 
zespołową za przedstawienie „Lacrimosa" Teatru Pieśń Kozła na 46. Spotkaniach Teatralnych, 
Wrocławską Nagrodę Teatralną za organizację Brave Festival. Przeciw wypędzeniom z kultu
ry, nagrodę dla Teatru Pieśń Kozła za przedstawienie „Lacrimosa " na 46. Międzynarodowym 
Festiwalu Mess w Sarajewie. W roku 2011 został laureatem nagrody Kryształowe Zwierciadło , 

przyznawanej przez magazyn „Zwi erciadło ". Laury przyznawane są wybitnym osobistościom ze 
świata kultury, nauki , sztuki , polityki , „ ludziom dialogu, którzy łączą, a nie dzielą ". 

MtllRłi·i 

Guy Pearson 
Producent, pianista oraz kompozytor, tworzący dla teatru, filmów dokumentalnych i telewizji. 
Brał udział w licznych nagraniach studyjnych, m.in . ostatniego albumu akustycznego uznanej 
międzynarodowo kanadyjskiej grupy „Delerium". jego utwory wykorzystano w niezwykle popu
larnym brytyjskim serialu „The Apprentice and The Restaurant ", a ostatnio w również w produk
cjach Channel 4: „Orchestra United! " oraz „Raymond Blanc's Kitchen Secrets". jego dwa albumy, 
„Somewhere Across The Water " ' i „ Art of Piano", zawierające autorskie kompozycje na fortepian , 
są dostępne na rynku , a ostatnio zakończył pracę nad nową płytą , inspirowaną poezją artysty 

Williama Blake'a. Album, zatytułowany „Glad Day", jest impresją na fortepian , głos i ork iestrę . 

SCENOGRAFIA 

Paulina Czernek 
Absolwentka wydziału scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie . Dotychczas pra
cowała w takich teatrach jak: Teatr Wielki -Opera Narodowa, Teatr Polski w Bydgoszczy, Te
atr Dramatyczny w Warszawie , Teatr Studio, Teatr Polski w Warszawie , Teatr Praga , Teatr 
Collegium Nobilium, Teatr Kamienica, Och-Teatr, Teatr Animacji w Poznaniu , Teatr Muzyczny 

Roma , Teatr Muzyczny w Poznaniu . W 2007r. Brała udział w warsztatach prowadzonych przez 
Roberta Wilsona jako asystentka jego projektanta Michaela Cepressa. Projektowała scenogra
fię i kostiumy do spektakli m.in .: „Utwór sentymentalny na czterech aktorów " w reż . Piotra 
Cieplaka, „ Edmond" oraz „ Kubuś Fatalista i jego pan " w reż . Krzysztofa Stelmaszyka , „ Dydona 
i Eneasz " w reż. Natalii Kozłowskiej, „Morfina " w re ż. Waldemara Ra źniaka , „jesteś moją 

siostrą " w reż . Dariusza Siastacza, „AAA zatrudnimy clowna" w reż . Marcina Hycnara. Współ
pracując z niezależnym Teatrem Montownia brała udział w licznych festiwalach teatralnych 
w kraju i zagranicą , między innymi w Rosji, na Łotwie , we Włoszech , w Niemczech, Egipcie, 
Jordanii i Chinach . Jest laureatką nagród i wyróżn i eń, takich jak miedzy innymi: wyróżnienie za 
kształt plastyczny spektaklu na festiwalu XLIV Przegląd Małych Form Teatralnych „KONTRA
PUNKT 2009" w Szczecinie, nagroda za oprawę plastyczną spektaklu na XV Ogólnopolskim 
Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej organizowanym przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, główna nagroda za najlepszą scenografię na 22nd The 
Cairo International Festival for Experimental Theatre. Od 2009r. jest również asystentką na 
Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

'"·ił''''*'' 
Anna Puchalska 
Zajmuje się scenografią , grafiką i malarstwem. Ukończyła studia na Wydziale Grafiki Akade
mii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Studia Podyplomowe na wydziale Scenografii.Zrealizo
wała dla teatru „ Pejzaże Wiślane " - Teatr A3 , reż. Darek Skibiński. "Buntu Żaków ", re ż . Adam 
Biernacki - Teatr Wielki - Opera Narodowa - „Pułapka ", reż . Bożena Suchocka, Teatr Collegium 
Nobilium. Współpracowała przy tworzeniu kostiumów do filmu „Chaos", reż. Xawery Żuław
ski. jest także autorką kostiumów do „Tylko jedna Noc", reż. Darek Błaszczyk, „Silencer", reż . 

Agnieszka Kalinowska . Projektowała także wnętrza dla Centrum Sztuki Współczesnej w War
szawie w projektach „ Ryszard Stanisławski - muzeum otwarte ", „Muzeum zamku i szpitala 
wojskowego na ujazdowie ". 
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Ewa Błaszczyk 
Ukończyła Państwową Wyższą S zkołę Teatralną w Warsza 
wie. Aktorka teatralna i filmowa , pieśniarka . Wiele lat wy
stępowała w kabarec ie Jana Pietrzaka „ Pod Egidą ". Śpiewa
ła na przeglądach poezji śpiewanej , a także na Przeglądzie 
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu , festiwalach w Opolu , So
pocie i innych . Do ważniejszych ról teatralnych należą : Pani 
w „ Drodze do Damaszku " w reżyserii Adama Hanuszkiewicza , 
Greta w niemieckiej wersji „ Pułapki " w reżyserii Jerzego Grze
gorzewskiego (Wienner Fest Wochen). Monika w „ Zachod 
nim Wybrzeżu " w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, Fay 

w spektaklu „Więź " w reżyserii Zbigniewa Brzozy. jest au
torką monodramu „ Rok magicznego myślenia " (spektakl powstał pod opieką artystyczną 
Bartosza Zaczykiewicza, we współpracy reżyserskiej z Adamem Biernackim) . Ewa Błaszczyk 
jest autorką recitali : „E . Stachura ", „ Fotografie ", „Nie żałuję ", „Tam gdzie nie widać oczu ", 
„ Nawet , gdy wichura ". Stworzyła wiele ról filmowych m.in . w filmie „ Nadzór " w reżyserii 
Wiesława Saniewskiego (za tę rolę otrzymała nagrodę Fipresci na festiwalu w Manheim 
oraz główną nagrodę aktorską na Festiwalu Filmów w Gdańsku). „Bluszcz" w reżyserii Han
ny Włodarczyk, „ Kornblumenblau" w reżyserii Leszka Wosiewicza , „ Hanussen" w reżyse r ii 



lstvana Szabo, „Schon war die Zeit" w reżyserii Leo Hiemera i Klausa Gietingera, „Ein Sohn 
aus gutem Haus" w reżyserii Karla Marii Brandauera, w „Dekalogu IX" w reżyserii Krzysztofa 
Kieślowskiego , w „Nic śmiesznego " w r eżyserii Marka Koterskiego, w „ Kameleonie" w reży
serii Janusza Kijowskiego. Wydała płyty : „ Nerwica w granicach normy", „Nie żałuję", „Tam 
gdzie nie widać oczu'', „Nawet, gdy wichura". Od 2002 r. - założycielka, fundatorka (z ks. W. 
Drozdowiczem) i prezes organizacji pożytku publicznego Fundacji „Akogo ?", mającej na celu 
pomoc dzieciom po najcięższych urazach mózgu . 

Teresa Budzisz-Krzyżanowska 
Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. 
W latach 1964-66 występowała w Teatrze Rozmaitości w Kra
kowie. Na scenie debiutowała w spektaklu „Niech no tylko za
kwitną jabłonie" Agnieszki Osieckiej , w reżyserii Jerzego Uklei 
(1965) . W latach 1966-1972 związana z Teatrem im. Słowackie
go w Krakowie. Stworzyła tam niezapomnianą kreację Racheli 
w „Weselu" Stanisława Wyspiańskiego, w reżyserii Lidii Zam
kow (1969). W Teatrze im. Juliusza Słowackiego zagrała także 
m.in. Julię „W sieci" Jana Augusta Kisielewskiego, w reżyserii 
Bronisława Dąbrowskiego (1971). 

W latach 1972-1983 była aktorką Starego Teatru w Krako
wie. Tam też zagrała w wielu spektaklach Jerzego Jarockiego, m.in. Pannę Burstner w „ Proce
sie" Franza Kafki (1973). Recytatorkę w „Śnie o bezgrzesznej" wg Stefana Żeromskiego (1979). 
Z kolei współpraca z Andrzejem Wajdą przyniosła jej role Joanny w „ Nocy Listopadowej" Sta
nisława Wyspiańskiego (1974), Julii Chomińskiej w „ z biegiem lat, z biegiem dni" (1978) oraz 
Gertrudy w „Tragicznej historii Hamleta" Wiliama Szekspira (1981). Do ważnych ról należała 
także tytułowa rola w „Pannie Julii" Augusta Strindberga, w reżyserii Małgorzaty Dziewul
skiej. W Krakowie Budzisz-Krzyżanowska zagrała także u Jerzego Grzegorzewskiego Marynę 
w „Weselu " Stanisława Wyspiańskiego (1977) i Irenę Arkadinę w „Dziesięciu portretach z czaj
ką w tle" wg Antoniego Czechowa (1979) . W 1983 przeniosła się z Krakowa do warszawskiego 
Teatru Studio, gdzie Grzegorzewski był dyrektorem artystycznym. W kolejnych przedstawie
niach Grzegorzewskiego była m.in. Panią Rollison/Duchem w „Dziadach-improwizacjach" wg 
Adama Mickiewicza (1987) i Nicolo Paganinim w pastiszowym spektaklu „Usta milczą " (1989), 
Kordelią w „ Miasto liczy psie nosy" (1991). zagrała także Jenny w Brechtowskiej „Operze za 
trzy grosze". W 1989 Andrzej Wajda obsadził ją w tytułowej roli Szekspirowskiego „Hamleta" 
w Starym Teatrze w Krakowie. 

W 1997 Teresa Budzisz-Krzyżanowska została aktorką Teatru Narodowego w Warszawie pod 
nową dyrekcją Jerzego Grzegorzewskiego. Wcieliła się w postacie z dramatów Wyspiańskiego: 
Muzy/Pallas Ateny w „ Nocy Listopadowej" (1997, nowa wersja 2000) i Gospodyni z „Wesela" 
(2000) w reżyserii Grzegorzewskiego oraz Hekuby/Rebeki z „Akropolis" w reżyserii Ryszarda 
Peryta (2001) . Była Maryją w „Dialogus de passione", przedstawieniu Kazimierza Dejmka (1998) 
oraz Matką z „Kartoteki " Tadeusza Różewicza w inscenizacji Kazimierza Kutza (1999) . Na scenie 
Narodowego zagrała także Księżną Gloucester w „Ryszardzie li" Williama Szekspira w insce
nizacji Andrzeja Seweryna (2004). Aktorka współpracowała także z Teatrem Ateneum, gdzie 
zagrała m.in . w spektaklu „Hemar. Wiersze i piosenki" w reżyserii Wojciecha Młynarskiego 
(1987). Do ważnych ról należały Hrabina Idalia w „Fantazym" Juliusza Słowackiego w reżyserii 
Gustawa Holoubka (1994) oraz Mary Tyrone w „ Zmierzchu długiego dnia" Eugene'a O'Neilla 
w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza (1997). W Teatrze Ateneum wcieliła się w postać : Jokasty 
w „Królu Edypie" Sofoklesa w reżyserii Gustawa Holoubka (2004, wersja telewizyjna - 2005). 

W ostatnich latach aktorka współpracowała z Romualdem Szejdem, na scenie warszawskich 
Prezentacji zagrała u niego Claire w „ Pięknej pamięci " Pierre 'a-Oliviera Scotto i Martine Feld
man (2004) i Mariannę w „Sarabandzie Ingmara Bergmana " (2008). 

Teresa Budzisz-Krzyżanowska ma na swoim koncie wiele ról w Teatrze Telewizji. Na małym 
ekranie debiutowała w 1968 tytułową rolą w „Eugenii Grandet Honore" de Balzaka w reżyserii 
Bogdana Hussakowskiego. W telewizji stworzyła wiele ról z klasycznego repertuaru . Wystą
piła m.in. w roli Elżbiety li w „Elżbiecie Królowej Anglii" Ferdynanda Brucknera (1984), Fedry 
w „Fedrze" Jeana Racine 'a (198S) i Jokasty w „Królu Edypie" Sofoklesa (1992) w reżyserii Laco 
Adamika, Katarzyny li w „Polonezie" Jerzego S. Sito w reżyserii Jerzego Sztwiertni (1991) oraz 
Heleny Modrzejewskiej w „Madame Modjeska" Richarda Hellessena w reżyserii Janusza Mor
gensterna (1996). Wystąpiła w kilkudziesięciu filmach . Zagrała w pierwszym fabularnym filmie 
Krzysztofa Kieślowskiego - telewizyjnym „ Przejściu podziemnym" (1973) , „Lawie" Tadeusza 
Konwickiego wg „Dziadów" Adama Mickiewcza, gdzie grała Panią Rollinson (1989). „Trzech 
kolorach. Białym" Krzysztofa Kieślowsk iego (1993), w filmie Magdaleny i Piotra Łazarkiewiczów 
„Odjazd" (1991). Ostatnio Teresę Budzisz-Krzyżanowską można było oglądać m.in. w filmie 
Małgorzaty Szumowskiej „Ono" (2004). 

Za swoje role była wielokrotnie nagradzana na festiwalach teatralnych w Opolu, Kaliszu, 
Gdańsku, dwukrotnie otrzymała Nagrodę im. Aleksandra Zelwerowicza, została uhonorowana 
Złotym Medalem Gloria Artis - Zasłużonym Kulturze, otrzymała także Nagrodę Ministra Kul
tury i Dziedzictwa Narodowego. 

W 1992 - otrzymała Nagrodę Główną za rolę kobiecą w filmie „Odjazd", w reżyserii Piotra 
i Magdaleny Łazarkiewiczów na 17. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku. 

Agata Góral 
Studentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza 
w Warszawie . Zagrała w spektaklach dyplomowych „Straco
ne zachody miłości" Wiliama Szekspira, w reżyserii Bożeny 
Suchockiej w roli Rozalindy, w „Braciach Karamazow" Fiodora 
Dostojewskiego, w reżyserii Jarosława Gajewskiego, w roli Li
zawiety, w „Yermie" Federico Garcii Lorki, w reżyserii Pawia 
Passiniego, w roli Lizy, za którą otrzymała nagrodę aktorską na 
Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. 
Zadebiutowała w Teatrze Studio w spektaklu „Artaud. Sobo
wtór i jego teatr", w reżyserii Pawła Passiniego (2011) , zagrała 
także w „ Idiocie", w reżyserii Grzegorza Brala (2011). 

Edyta Jungowska 
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w War
szawie. Zadebiutowała w filmie „Szaleństwa Panny Ewy ". 
Aktorka na początku związana była z Teatrem Nowym w War
szawie (1990-1998). Pierwszy sukces teatralny to rola Panny 
Maliczewskiej w spektaklu „Zapolska, Zapolska" w reżyserii 
Adama Hanuszkiewicza. Do ważnych ról tego czasu należa 

ły Solwejga w sztuce Henrika Ibsena „ Peer Gynt", Dziewica 
w „Cząbrze z Combra" Witolda Gombrowicza, Hesia w „Dul
skiej" wg Gabrieli Zapolskiej. Weroczka w „Miesiącu na wsi" 
Iwana Turgieniewa. Jednak największe uznanie przyniosła ak
torce rola Balladyny, w inscenizacji Adama Hanuszkiewicza. 



Z Teatrem Studio związała się w 1998 roku . Najpierw wystąpiła tu w roli Klary w „ Zachodnim 
wybrzeżu" Bernarda-Marie Koltesa w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego w 1998. Kolejną rolą 
była rola Prosiaczka w „ Kubusiu p:· wg A. A. Milne'a w reżyserii Piotra Cieplaka w 1999, a także 
rola Rebeki w „Na wsi" Martina Crimpa w reżyserii Mariusza Grzegorzka w 2003 roku. Aktorka 
grała również gościnnie w Teatrze Dramatycznym („ Zazum" - w reżyserii Łukasza Kosa, 2000) 
i w Teatrze Narodowym (..Sen nocy leniej" - w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego, 2001). 

Wielokrotnie można ją było oglądać również w Teatrze TV. U Macieja Wojtyszki zagrała 
Konstancję Weber w „Amadeuszu" Petera Shaffera, 1993). Kolejne ważne role to Nastia w „Na 
dnie" Maksyma Gorkiego w reżyserii Gustawa Holoubka (1994), Justysia w „ Mężu i żonie" 
Aleksandra Fredry w reżyserii Olgi Lipińskiej (1997). tytułowa Baryłeczka w sztuce według 
opowiadania Guy de Maupassanta, także w reżyserii Olgi Lipińskiej (1995) oraz Eliza Doolittle 
w „Pigmalionie" (George Bernard Shaw, 1998) w reżyserii Macieja Wojtyszki (1996) . Popular
ność przyniósł jej także recital „Gotujący się pies " w reżyserii Rafała Sabary. Szerszej publicz
ności jest znana z serialu „Na dobre i na złe ". 

Nagrody: 1997 - Nagroda im. Leona Schillera; 1998 - Nagroda Polsko-Niemieckiego Towa
rzystwa Kulturalnego „Polonica " na XIX Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu ; 2000 -
Nagroda Specjalna Teatru Ewy Demarczyk oraz Nagroda im. Andrzeja Waligórskiego „Andrzej 
2000" w Konkursie Piosenki Aktorskiej 

Monil<a Obara 
Ukończyła wydział aktorski w Państwowej Wyższej Szkole Filmo
wej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Jest również absolwentką 
Szkoły Muzycznej I i li stopnia w Lublinie. W latach 2004 - 2005 
związana z Teatrem Polskim im. H. Konieczki w Bydgoszczy. Od 
2006 roku aktorka Teatru Studio. Zagrała w „Pasji " Petera Turri
niego w reżyserii Zbigniewa Brzozy, w „Bitwie pod Grunwaldem" 
Tadeusza Borowskiego w reżyserii Marka Fiedora, w „Nienasyce
niu" Stanisława Ignacego Witkiewicza w reżyserii Tomasza Hyn
ka, w „Vermie" Federico Garcii Lorki w reżyserii Wojtka Klemma, 
w „Oczarowaniu" Hermanna Brocha w reżyserii Marka Fiedora. 
Za rolę Klarysy w przedstawieniu „ Sługa dwóch Panów" w reży

serii Rimasa Tuminasa otrzymała nagrodę Feliksa Warszawskiego za najlepszą drugoplanową rolę 
kobiecą. W 2005 roku otrzymała nagrodę polskiego radia PIN za rolę Merylin Mongoł w spektaklu 
„Merylin Mongoł" w reżyserii Zbigniewa Brzozy. Ponadto występowała w takich produkcjach fil 
mowych jak „Moja krew", „Milczenie jest złotem" „Oda do radości", „ Parę osób mały czas". 

Małgorzata Rożniatowska 
Absolwentka warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Te
atralnej w roku 1974, z wyróżnieniem . Uczennica Tadeusza Łom
nickiego, Zbigniewa Zapasiewicza, Jana Kreczmara i Ryszardy 

Hanin. 
Ostatnie ważniejsze role teatralne: 
- Anita Szaniawska w monodramie „Uwaga - złe psy! " Remi
giusza Grzeli w reżyserii Michała Siegoczyńskiego - premiera 
w Teatrze Wytwórnia, aktualnie w repertuarze Teatru Studio 
(za tę rolę otrzymała wiele nagród teatralnych , m .in . Grand 
Prix na IV Ogólnopolskim Festiwalu Monodramu Współcze
snego w Warszawie , Grand Prix i Nagrodę Dziennikarzy 46. 

Kaliskich Spotkań Teatralnych , I Nagrodę Ministra Kultu ry i Dziedzictwa Narodowego w Xll 
Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej oraz Główną Nagrodę 
Aktorską na 5. Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy, Nagrodę Wojewody Dolnośląskiego i Pol 
skiego Radia Wrocław na XL Międzynarodowych Wrocławskich Spotkaniach Teatrów Jednego 
Aktora, Nagrodę dla Indywidualności Artystycznej na 42. Przeglądzie Teatrów Małych Form 
Kontrapunkt w Szczecinie);- Panna Pieriepielicyna, ulubienica generałowej w „Wasza Eksce
lencja" wg Dostojewskiego w Teatrze Współczesnym w Warszawie (reż. Izabella Cywińska)
Halinka w „Krańcu " Małgorzaty Owsiany w Teatrze Wytwórnia (reż . Piotr Nowak)- Żbrodzka 
w „ Ostatnim Żydzie w Europie" Tuvii Tenenboma w Teatrze Na Woli (reż . Olga Chajdas)- Matka 
w „ Krumie" Hanocha Levina w TR Warszawa (reż . Krzysztof Warlikowski) - Babcia w „ Czer
wony kapturek. Ostateczne starcie" Macieja Kowalewskiego w Teatrze Na Woli (reż . Krzysz
tof Adamski)- Matka w „Balladynie" Słowackiego w Teatrze Narodowym (reż . Artur Tyszkie
wicz)- w „Zawiadomimy Was, że żyjemy. Dubbing 44" Marcina Libera w Muzeum Powstania 
Warszawskiego- Wanda Trupka w „Trzech siostrzyczkach Trupkach " Macieja Kowalewskiego 
w Teatrze Na Woli (reż . Maciej Kowalewski)- Emily Brent w „ I nie było już nikogo" Agathy 
Christie w Teatrze Dramatycznym (reż. Aleksandra Konieczna). Była związana z Teatrem Janu
sza Wiśniewskiego, gdzie wystąpiła w spektaklach m.in . „Koniec Europy" i „Ulica krokodyli". 
Wiele lat współpracowała z Teatrem na Targówku w Warszawie . Zagrała w kilkudziesięciu 
filmach polskich . Między innymi: „Trzy siostry T." Macieja Kowalewskiego, „Pora umierać" Do
roty Kędzierzawskiej, „Cześć Tereska " Roberta Glińskiego , „Krótki film o miłości" Krzysztofa 
Kieślowskiego, „ 300 mil do nieba" Macieja Dejczera, „Dług" Krzysztofa Krauze, „ Faustyna " 
Jerzego Łukaszewicza , „Daleko od szosy" Zbigniewa Chmielewskiego. Występowała w serialu 
„ Złotopolscy" jako Elżunia Kleczkowska, reżyseria Radosław Piwowarski. 

Joanna Trzepiecińsl<a 
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w War
szawie . Współpracę z Teatrem Studio rozpoczęła jeszcze 
za dyrekcji Jerzego Grzegorzewskiego . Wystąpiła wówczas 
w większości jego głośnych spektakli. Zagrała Ninę Zarieczną 
w „Dziesięciu portretach z czajką w tle" (1990) , Helenę w „Wu
jaszku Wani " (1993), Celimenę w „Mizantropie" (1995). Zagrała 
główną rolę w kontrowersyjnym monodramie Esther Vilar pod 
tytułem „Amerykańska papieżyca" (2000). gdzie wcieliła się 
w rolę kobiety-papieża . Jej głośną rolą była Inna w spektaklu 
„Merylin Mongoł" Mikołaja Kolady w reżyserii Zbigniewa Brzo
zy(2004) . 

W roku 2008 za rolę Claire w sztuce pt. „Dowód" Davida Auburna w reżyserii Andrzeja Sewe
ryna, granej w Teatrze Polonia, otrzymała nominację do prestiżowej nagrody Feliksa . 

Joanna Trzepiecińska jest także uznaną aktorką filmową . jeszcze przed ukończeniem szkoły 
teatralnej, zyskała popularność dzięki roli Joanny, głównej bohaterki serialu TVP „Rzeka kłam
stwa", w reżyserii Jana Łomnickiego (1987). Kolejny głośny film z jej udziałem to „ Papierowe 
małżeństwo", w reżyserii Krzysztofa Langa. 

W 1992 roku Trzepiecińska otrzymała nagrodę tygodnika „ Film"- Złotą Kaczkę w katego
rii : najlepsza polska aktorka 1991 roku . Ekranowa kreacja Marty w filmie psychologicznym 
Andrzeja Barańskiego „Nad rzeką, której nie ma" (1991) , przyniosła jej nominację do nagrody 
Złotych Lwów, za pierwszoplanową rolę kobiecą na 16. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni . Za dubbing Dory w animowanej bajce „ Gdzie jest Nemo" otrzymała nagrodę od The 
Walt Disney Company Polska. 



Często współpracuje z czołówką polskich muzyków jazzowych , takich jak Bogdan Hołownia 
i Andrzej Jagodziński. W 2007 roku nagrała wspólnie z Włodzimierzem Nahornym, Januszem 
Szromem, Grzegorzem Markowskim oraz Agnieszką Wilczyńską płytę z kolędami „Cicho, Ci
cho Pastuszkowie''. Jej ostatnia płyta to „żarcik a propos", wydana w listopadzie 2011 roku , na 
której znajdują się piosenki do tekstów Jeremiego Przybory, Marii Czubaszek, jacka Dehnela. 

Przemysław Bluszcz 
Absolwent Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szko
ły Teatralnej we Wrocławiu. 
W 1996 roku grał w Teatrze Osobowym we Wrocławiu . Przez 
długi czas związany z Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej 
w Legnicy, gdzie zagrał m.in. w spektaklach: „Kordian " Juliu
sza Słowackiego w reżyserii Pawła Kamzy, jako tytułowy bo
hater; „Hamlet. Książę Danii " Williama Szekspira, w reżyserii 
Krzysztofa Kopki, w roli Klaudiusza (2001). „ Szaweł " Rober
ta Urbańskiego, w reżyserii Jacka Głomba, jako Paweł z Tar
su (2004), „ Otello" Williama Szekspira jako tytułowa postać 
(2006), w „Balladzie o Zakaczawiu", jako Benek Cygan - oba 

spektakle w reżyserii jacka Głomba. 
Od 2009 roku jest aktorem Teatru Ateneum w Warszawie. Występuje w „ ~ojej Córeczce" 

Tadeusza Różewicza w reżyserii Marka Fiedora (2009) , jako Konduktor, Sąsiad, Zorż, Wierzący. 
Wcześniej występował także w „Mieście" Jewgienija Griszkowca w reżyserii Artura Urbańskie

go , jako On (2009). 
Nagradzany na festiwalach teatralnych w Zabrzu , w Bydgoszczy, w Kaliszu oraz w Ogól 

nopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej . W 2004 roku otrzymał 
nagrodę za najlepszy debiut aktorski za rolę Tadka w dramacie „w dół kolorowym wzgórzem" 

(2004) na XXIX Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 

Krzysztof Franieczek 
Absolwent łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Te

lewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. 
Związany z Teatrem im. Stefana Jaracza w Łodzi, za dyrek
cji Bohdana Hussakowskiego. Wystąpił m.in . w „Jednorożcu 
z gwiazd " Wiliama Butlera w reżyserii Andrzeja Maja (1982). 
„Dziadach " Adama Mickiewicza w reżyserii Macieja Prusa 
(1984) , „Czekając na Godota" Samuela Becketta w reżyserii 
Macieja Prusa (1984) . 

W ostatnich latach zagrał w spektaklach „Kalimorfa" wg 
Johna Fowlesa w reżyserii Marka Kality w Teatrze Wytwór
nia (2006), w „Jądrze ciemności " Josepha Conrada w reżyse

rii Krzysztofa Wierzbiańskiego w Teatrze na Woli (2007), w „Widzialnej ciemności " Wiliama 
Goldinga w reżyserii Marka Kality w Teatrze Dramatycznym (2007). „ Hollyday" wg Trumana 
Capote w reżyserii Michała Siegoczyńskiego w Teatrze Studio (2006), „Zbombardowani " Sary 
Kane w reżyserii Marka Kality w Teatrze Konsekwentnym. „Casablanca" w reżyserii Michała 
Siegoczyńskiego w Teatrze Powszechnym (2011), „ Nosferatu" w reżyserii Grzegorza jarzyny -

koprodukcji Teatru Narodowego i TR Warszawa (2011) . 

Jacek Różański 
Absolwent łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Aktor teatrów: Polskiego 
w Poznaniu (1970-1972). Teatru im. Bogusławskiego w Ka
liszu (1973-1974). Teatru Nowego w Poznaniu (1974-1977). 
Teatru Muzycznego w Słupsku (1977-1988). Teatru Janusza 
Wiśniewsk i ego (1988 - -1993). Teatru Rozmaitości w War
szawie (1995-1996), Teatru Studio w Warszawie (1997-1999). 
Zagrał m .in. w przedstawieniach Izabeli Cywińskiej („Turoń " 

Żeromskiego , 1977, „Judasz z Kahriothu " Rostworowskiego, 
1981, „Jezioro Bodeńskie " wg Dygata , 1984). Conrada Drze
wieckiego („Szkoła błaznów" Ghelderode, 1975), Macieja 

Prusa („Operetka" Gombrowicza, 1977) , Janusza Wiśniewskiego (Kirkor w „Balladynie " 
Słowackiego, 1979, według scenariuszy Wiśniewskiego : „Panopticum ala Madame Tus
saud ", 1982, „ Koniec Europy ", 1983, „ Modlitwa chorego przed nocą", 1987, „Olśnienie", 1989, 
„Życie jest cudem", 1992). Janusza Nycza ka (..Awantura w Chioggi" Goldoniego, 197S , „Ope
ra za trzy grosze " Brechta, 1978, „Wesele " Wyspiańskiego, 1987), Marcina Jarnuszkiewicza 
(„Do Damaszku " Strindberga, 1994), Jerzego Grzegorzewskiego („ Francis Bacon , czyli Die
go Velazquez na fotelu dentystycznym" Różewicza , 1996), Zbigniewa Brzozy {„ Antygona" 
Sofoklesa, 1998). W Teatrze TV zagrał m.in. w spektaklach Izabelli Cywińskiej („Ciemności 
kryją ziemię" Andrzejewskiego). Krystiana Lupy {„Julia" Lidii Wilk). Aktor Teatru Narodo
wego od 1999 roku. 

Jerzy Trela (uoz1AŁ sPECJALNv w PROJEKCJACH) 

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Kra
kowie . W teatrze zadebiutował w „ Pamiętniku wariata " 
w reżyserii Jacka Łukomskiego w 1966 r. W Teatrze STU. 
Od 1970 r. do dziś na stałe związany jest z Teatrem Starym 
w Krakowie . jego kreacje powstawały pod kierunkiem m.in. : 
Konrad Swinarskiego (Piotr w „Żegnaj, Judaszu", Gustaw
Konrad w „Dziadach " czy Konrad w „ Wyzwoleniu ") , Jerzego 
Jarockiego (Czeladnik w „ Szewcach'', jasza w „Wiśniowym 
sadzie", Ziemlanik w „Rewizorze", Ojciec w „ Ślubie", Grusz
czyński w „ śnie srebrnym Salomei", Mefistofeles w „ Fau
ście " ). Andrzeja Wajdy (Cladius w „Tragicznej historii Ham

leta księcia Danii", Aktor Grabarz w „ Hamlecie IV", Poeta w „Weselu " ). Krystiana Lupy 
(Odys w „Powrocie Odysa", Joachim von Pasenow w li cz. „Lunatyków") czy Jerzego Grze
gorzewskiego (Jasiek w „ Weselu", Pustelnik , Adolf i Zesłaniec w „Dziadach - dwunastu 
improwizacjach Adama Mickiewicza " ). 

W 1998 r. odznaczony Złotą Maską w li plebiscycie na najlepszego aktora krakowskie

go, w 1999 r. - Feliksem Warszawskim za rolę Samuela w Sędziach w reżyserii Jerzego 
Grzegorzewskiego , a w 2001 r. - Honorowym Ludwikiem 2000 za całokształt twórczości. 
Wieloletni profesor (a w latach 1984 -1990 rektor) Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
w Krakowie. 



Mirosław Zbrojewicz 
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warsza
wie. Zadebiutował w 1981 roku rolą Sukiennika w „Mistrzu 
Piotrze Pathelinie" w reżyserii Wojciecha Maryańskiego, na 
scenie Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Gó
rze. Występował w wielu polskich teatrach, w tym w Teatrze 
Powszechnym im . Jana Kochanowskiego w Radomiu (1991). 
w Teatrze Szwedzka 2/4 w Warszawie (1993-1994) , w Teatrze 
Rozmaitości w Warszawie (1994-2001). Tu zagrał liczne role, 
m.in . Ryszarda Goldersa w „Bziku tropikalnym" Stanisława 
Ignacego Witkiewicza w reżyserii Grzegorza Horsta . Jezusa 
w „Historii o Miłosiernej. czyli Testamencie psa" Ariano Suas

suna w reżyserii Piotra Cieplaka , Milona w „Słowach Bożych " Ramona del Valle - lnclana w re
żyserii Piotra Tomaszuka, Jana w „Magnetyzmie serca" Aleksandra Fredry w reżyserii Sylwii 
Torsh . Poloniusza w „ Hamlecie " Wiliama Szekspira, w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, 
Lebiediewa w „Księciu Myszkinie" wg Fiodora Dostojewskiego w reżyserii Grzegorza Jarzyny, 
Duncana w „2007: Macbeth " Wiliama Szekspira w reżyserii Grzegorza jarzyny i Tadka w „ Co
kolwiek się zdarzy, kocham cię" w reżyserii Przemysława Wojcieszka. 

Od 2003 roku związany z Teatrem Studio w Warszawie. Tu wystąpił w spektaklach : „Bal pod 
Orłem" oraz „Marylin Mongoł" Nikołaja Kolady, oba spektakle w reżyserii Zbigniewa Brzozy, 
„Zbyt głośna samotność" Bohu miła Hrabala w reżyserii Tomasza Mana. „Drewniany człowiek" 
w reżyserii Stasysa Eidrigeviciusa, „ Nienasycenie" Stanisława Ignacego Witkiewicza w reżyse
rii Tomasza Hynka, „Oczarowanie" Hermanna Brocha w reżyserii Marka Fiedora, „Hollyday" wg 
Trumana Capote w reżyserii Michała Siegoczyńskiego, „Przed odejściem w stan spoczynku " 
Thomasa Bernharda w reżyserii Michała Kotańskiego. 

Wojciech Zieliński 
Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szko
ły Filmowej. Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi . Od 2004 roku 
rozpoczął współpracę z Teatrem Studio, gdzie zagrał w spek
taklach „Gombrowicz . Opereta Muerta ", w reżyserii Łukasza 
Czuja, a następnie - już na profesjonalnej scenie - w „Gezie
dzieciaku" (2005), także w roli tytułowej . Wystąpił w „ Słudze 
dwóch panów" Carla Goldoniego, w reżyserii Rimasa Tuminasa 
(2006) , w „światłach miasta" Conora McPhersona, w reżyserii 
Krzysztofa Majchrzaka i Barbary Nowickiej (2006), w „Przed
stawieniu" Tankreda Dorsta i Ursuli Ehler, w reżyserii Agaty 
Dudy-Gracz, w „ Pasji" Petera Turriniego, w reżyserii Zbigniewa 

Brzozy (2007), w „Drewnianym człowieku" Stasysa Eidrigeviciusa (2007), w „Nienasyceniu" 
Stanisława Ignacego Witkiewicza , w reżyserii Tomasza Hynka (2009) , w „Oczarowaniu " Her

manna Brocha, w reżyserii Marka Fiedora . jest znanym aktorem filmowym . Zagrał w telewizyj
nej realizacji „Gezy-dzieciaka ''. Wystąpił też w filmach : „Dotknij mnie" Anny jadowskiej i Ewy 
Stankiewicz, „Z odzysku" Sławomira Fabickiego. Uznanie przyniosła mu rola Michała Leby 
w filmie „Chrzest" Marcina Wrony, za którą otrzymał Złotego Lwa na 35 Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni. Za rolę Michała w filmie „ Huśtawka", w reżyserii Tomasza Lew
kowicza otrzymał nominację do Złotej Kaczki, nagrody przyznawanej przez Miesięcznik Film. 
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DYREKTOR TEATRU ROMAN OSADNIK 

DYREKTOR ARTYSTYCZNY GRZEGORZ BRAL 

GŁÓWNY KSIĘGOWY JADWIGA JAWORSKA 

KIEROWNIK LITERACKI JANUSZ MAJCHEREK 

DRAMATURG JUSTYNA LIPKO-KONIECZNA 

PRACOWNIA IM. JERZEGO GRZEGORZEWSKIEGO MATEUSZ ŻURAWSKI, EWA BUŁHAK 

KOOR DYNATORKA PRACY ARTYSTYCZNEJ. SEKRETARIAT ANNA BYŚ 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. PRODUKCJI JUSTYNA WARECKA 

KONTAKT Z MEDIAMI KAROLINA KURASZ 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS . SPRZEDAŻY DOROTA ZAWADZKA 

WSPÓŁPRACA EWA URBANIAK 

SPECJALISTA DS. IMPRESARIATU ZUZANNA DZIEKIEWICZ-PAŚCIAK, AGATA KABAT 

PROMOCJA, INTERNET DAREK PABJAŃCZYK 

OBSŁUGA WIDOWNI JERZY ALOŃCZYK 

KASA BILETOWA ZUZANNA MORAWIECKA-PASTUSZENKO, KLAUDIA RYCHLICKA 

KIEROWNIK OPERACYJNY PIOTR PAWLIK 

KIEROWNI K D ZIAŁU ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO SYLWESTER KOTUCHNA 

KIEROWNIK PRODUKCJI MAGDA RACZEK 

PRACOWNIA OŚWIETLENIOWA DARIUSZ ZABIEGAŁOWSKI , TOMASZ )ANISZEWSKI, 

KACPER STYKOWSKI, KONRAD CHMIELEWSKI 

PRACOWNIA AKUSTYCZNA PAWEŁ PARZUCHOWSKI , )AN BRODOWSKI 

PRACOWNIA KRAWIECKA GRAŻYNA SZCZEC I ŃSKA, MIECZYSŁAWA ZBROŻEK, ANTONI FRĄCZEK 

PRACOWNIA STOLARSKA WŁODZIMIERZ KONFEDERAT, )ANUSZ ZAGRAJEK 

MODELATOR, REKWIZYTOR MARTA EWA JANIKOWSKA, WITOLD FIETKIEWICZ 

PRACOWNIA PERUKARSKA I CHARAKTERYZACJA BOŻENA JÓ ŻWIAK 

GARDEROBIANE GRAŻYNA KRÓL, TERESA IWANOW, BEATA PADEREWSKA 

ZESPÓŁ MONTAŻYSTÓW MARIUSZ ZABIEGAŁOWSKI , TOMASZ BOGUMIŁ , 

SERGIUSZ GAJCY, MARCIN SKOREK, LESZEK SWAT, RAFAŁ KEMPA , TOMASZ BOCZKOWSKI 

SPECJALISTA DS. EKSPLOATACJI I INFORMATYKI JACEK KAJAK 

INTENDENT STANISŁAWA KWAŚNIEWSKA 

ZAO PATRZENIE MICHAŁ PAWELEC 

KONSERWATOR, PRACOWNIK GOSPODARCZY MARIUSZ ZABIEGAŁOWKI 

MAGAZYN ALICJA KACZKOWSKA 

KSIĘGOWOŚĆ MAŁGORZATA KRUPA , MAGDALENA MIRKOWSKA, 

MAŁGORZATA POCZTOWICZ , TERESA STOKOWI EC 

KA DRY BOŻENA KASIAK , BEATA STĘPIEŃ 

GALERIA STUDIO 

KURATOR KRZYSZTOF ŻWIRBLIS 
SPECJALISTA DS . GALERII ANNA (IABACH 

REDAKCJA PROGRAMU JANUSZ MAJCHEREK 
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