


o 

POZYCJA 3/105 
SEZON XXIV 1989/199~ 

Pan 4< * 
Twardowski 

MUSICAL 

Libretto 

WŁODZIMIERZ JASIŃSKI 

Muzyka 

JANUSZ GRZYWACZ 

Scenografia 

RYSZARD MELLIW A 

Opracowanie i reżyseria 

KRZYSZTOF JASIŃSKI 

• 
Inspicjent 

MAREK HOINKIS 

Dźwięk 

Kierownictwo techniczne 

JOZEF MOSS 

Realizacja techniczna 

MAŁGORZATA JAMRODZIK 

JOZEF SZCZUREK 

O PRAPREMIERA 

~~c~~Ń 1990 

" .... 

~ 

" 

o 

1r I 

{,y {( 

. .+c 

o ~ 
() 

• • 
• 

o • o 

" • • o 

• o 

o 
o 

f:r łl-1< K-Kr} k 
~ ~o 

~ 

o 
o 

o • 
o o 

o " 

~ -ł< 

~ 

1f. </:( -k * 
OBSADA 
PAN TWARDOWSKI 

Andrzej Zaucha 
Tadeusz Zięba 

KORDULLA 
Bożena Krzyżanowska 

Beata Rybotycka * 
BELZEBUB& 

Dariusz Gnatowski 
Wlodzimierz Jasiński 

BORUTTA 
Włodzimierz Jasiński 

Andrzej Róg 

FAGOSS 

~ Piotr CyP.vus 
Stanisław Cięciwa 

MARZANNA 
Halina Jarczyk 

FARREL 
Wiesław Smełka 

MARKOTT 
Jan Piotrowski 

KO FF El 
Andrzej Róg 

DYYMKA 
Sylwia .Garbowicz 

BIERRKA 

' 
Anna Ratajczyk 

STROJNATT 
Grzegorz Suski 

OD MAA 
Mariusz Zubała 

SZCZEBIOTY 
Laura Bonacka 

o 

o 



FUNDACJA 

Fundacja STU 
została 

założona w 1989 roku 
przez Krzysztofa Jasińskiego 

dla 
wspierania inicjatyw twórczych 

w kręgu Teatru STU. 

Fundacja 
opiekuje się między innymi 

ko~ekcją wielkich obrazów Galerii Teatru STU 
oraz 

adaptacją 
na 

Ośrodek 
Poszukiwań Teatralnych 

zabytkowego zespołu dworskiego 
w 

Ochodzy pod Krakowem 
Członkiem Fundacji 
może zostać każdy 

kto pragnie przyczynić się 
do jej rozwoju 
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STU 

Założył Krzysztof Jasiński 20 lutego 1966 roku. Przez 
dwadzieścia lat był to teatr jednego pokolenia. wraz z którym 
zmieniał sit. dorastał i szukał własnej drogi w życiu oraz w 
sztuce. 

Z Teatrem STU związali się- na krócej bąd1 na dłu
żej- znani dziś aktorzy. kompozytorzy. scenografowie. sce
narzyści . poeci i krytycy, m. in. Edward Chudziński . Bolesław 
Graczyński. Janusz Grzywacz, Włodzimierz Jasiński . Edward 
Łukaszewicz. Jan Łukowski (zm. tragicznie w 1970 roku). 
Krzysztof Miklaszewski. Leszek A. Moczulski. Franciszek 
Mula. Jan Kanty Pawluśkiewicz. Jan Polewka. Wojciech 
Pszoniak. Jan Sawka. Włodzimierz Staniewski. Jerzy Stuhr. 
Krzysztof Szwajgier. Jerzy Trela. 

Teatr STU w pierwszych latach swojego istnienia był 
teatrem studenckim. W 1975 roku. zyskując mecenasa w 
Zjednoczonych Przedsiębiorstwach Rozrywkowych. stal się 
teatrem profesjonalnym. 

STU jest teatrem w drodze. Swoje spektakle prezentował 
w przeszło dwudziestu krajach Europy, Azji i Ameryki. 

Poszukiwania i dokonania artystyczne STU odzwierciedlają 
następujące spektakle: 

• Pami9tnik wariata (1966) - adaptacja sceniczna opo-
wiadania M. Gogola 

• Spadanie (1970) - teatralny manifest pokolenia 68 
•Sennik polski (1971) - wiwisekcja „duszy polskiej" 
• Elodus (1974) widowisko obrzędowe na kanwie poematu 

l. A. Moczulskiego 
• Pacjenci (1976) - widowisko buffo na motywach 

powieści M. Bułhakowa MISTRZ I MAŁGORZATA 
• Szllon1 lokomotywa (1977) - musical M. Grechuty i J. 

K. Pawluśkiewicza na motywach utworu St. I. Witkiewicza 
• llriichotlril (1980) - widoMska kontynwjące funrUę 

myślową i estetycmą SPAOANIA oraz . .SENNIKA POLSKIEGO" 
• Na bosaki (1983) - mini-opera K. Szwajgiera oparta 

na motywach W. Gombrowicza. 

W 1986 roku Teatr STU wystawił na swoje 20-lecie „NOC 
TYSIĘCZNĄ DRUGĄ" C. K. Norwida. Spektakl ten stanowi 
świadomą cezurę zamykającą okres poprzedni. W stałej 
siedzibie teatru (Al. Krasińskiego 16/ 18 oraz namiocie (ul. 
Rydla 31) odbywają się prezentacje spektakli teatralnych 
(własnych. a także sprowadzanych z kraju i z zagranicy). 
koncertów muzycznych i nagrań „live". W galerii teatru mają 
miejsce ekspozycje malarstwa, rzetby. grafiki. plakatu oraz 
wielkich obrazów na ścianie frontowej budynku teatru. 
Galerią kieruje Anna Wejman. 
Dorobek teatralny tego okresu. 

• W1ri1t i 21konnie1 (1986) - sztuka St. I. Witkiewicza 
e bwi1m dla trach lktorów (1987) - sztuka B. Schaeffera 
• Zlblwa (1987) - sztuka S. Mrożka 
• Kto •it boi Wirginii Woolf (1988) - sztuka E. F. Albeego 
• Kur 21pi1ł li (1988) - bufet opera J. K. Pawluśkiewicza 

wg poematu W. Dymnego 
• Kolacja na czlllfY rtc• (1988) - sztuka P. Barze 
• Pin Twardowski (1990) - musical W. Grzywacza · i 

W. Jasińskiego 
• Opis obyczajów. czyli j1k zwyczajni• .....,Uie sit 

mitlll zła do dobrego (1990) - M. Grabowskiego 
adaptacja teatralna utworu ks. J. Kitowicza. 

Właściwa działalność teatru. nawiązując do tradycji. 
koncentruje się w Ośrodku Poszukiwań Teatralnych w 
Ochodzy pod Krakowem. dokąd przeniosło się Studio Aktors
kie. która przez wszystkie lata stanowiło o żywotności Teatru 
STU. Kierownikiem Studia Aktorskiego jest Wiesław Smołka . 

Teatr STU współpracuje z Opernstudio w Norymberdze oraz 
Państwowym Teatrem Rosyjskim w Mińsku. 

Od 1980 roku w STU działa Studio Nagrań Diwitkowych 
ZPR, nagrywające muzykf dla potrzeb fonografii. teatru i 
filmu . Kieruje nim Jacek Mastykarz. 

Teatr STU wśród wielu nagród i wyróżnień posiada „Złotą 
Odznakę" za pracę społeczną dla m. Krakowa. 

Teatr STU jest członkiem zbiorowym Polskiego Klubu 
Ekologicznego. 
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~ OSZALEJĘ* 
Oszaleję, oszaleję 
wiatr zatrzymam wiatr 

_ chcę mieć, chcę mieć tę nadzi~ę 
ie świat dla mnie świat 11( 

Oszaleję, oszaleję 
niech mnie porwie ptak 
który leci w tym kierunku 
gdzie świat, dla mnie świat . 

REFREN: 

Zniosę wojny, zniosę burze 
zniosę milion klęsk 
zniosę zdrady i nienawiść 
i łańcuchów chrzęst 

Zniosę wojny, zniosę burze, 
zniosę milion klęsk 
po tym wszystkim się podniosę 
po tym wszystkim się podniosę 
gdy sens, będzie sens 

Oszaleję, oszaleję 
fałsz dokoła fałsz · 

~ chcę wyrwać się z tej niewoli 
i w świat ruszyć, świat 

Oszaleję, oszaleję 
świat chcę zmienić świat 
dość już, dość już czarodzieje 
dość już mamy kłamstw 

REFREN: * * 
Zniosę wojny, zniosę burze ... itd. 
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KUKURYK~ 10 

Siedzi tam na księżycu 
wąsa kręci bo dobrze mu 

tam jest 
minie wiele stuleci 
zanim ktoś tam przyleci 

może pies 
może piesek lub człowiek 
wtedy pewno opowie 

to co wie 
i podkreśli fakt nieznany 
na księżycu Polak panem jest 

REFREN: 

kukuryku, kukuryku 
gra tam sobie na grzebyku 
Kukuryku, kukuryku 
dostajemy kocio-kwiku x2 

Wpadnie tam kosmonauta 
Księżyc to moja działka 

powie mu 
jeśli chcesz trochę żwiru 
lub księżycowego pyłu 

masz go tu 
resztę zostaw to moje 
próżne o to toczysz boje 

chcę być sam 
wróć na ziemię zwalczać biedę 
na księżycu rządzi jeden pan 

REFREN: 

kukuryku, kukuryku 
o 1 gra tam sobie na grzebyku 

Kukuryku, kukuryku 
dostajemy kocio-kwiku x2 
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** Gdy przyleci tam statek ~ 
wszystko to śmiechu warte 

dobrze wiesz 
powie pełen spokoju ......i._ 
dość na świecie rozboju ~ 

tak czy nie 
ludzie to kosmiczna bzdura 
od rakiety szybsza kura 

co za cud 
na kogucie karmazynie 
byłem tutaj po godzinię już 

REFREN: 

kukuryku, kukuryku 
grajmy sobie na grzebyku 
Kukuryku, kukuryku 
dość już tego kocio-kwiku 

Kukuryku, kukuryku 
jutro w nocy na pikniku 
Kukuryku, kukuryku 
grajmy sobie na grzebyku 
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T 04\1 STU tało•yi Krzyi.2101 Jasiński 20 lu togo i 906 roku. Pm1z ciwadzi1>ścilł lćst b•, ł 10 lililtr jecir.ego p.:>kuienia, 
wraz z kt6'ym zmieniał lit. dorastał i szukał własnej drogi w zyciu oraz sztuce. 

Teatr STU w pierwszych latach swego istnienia był teatrem studenckim. W 1976 roku. zyskuj4C mecenna 
w Z1ednoc;zonych Pnedsitbiorstwach Rozrywkowych. si.I lit teatrem profeajonalnym. 

STU jest teatrem w drodze. Swoje spektakle prezentował w przeszło dwudziatu krajach Europy, Azji 
i Ameryki. 

Poszukiwania i dokonania artystyczne STU odzwierciedlają naatfpuj~e spektakle: 
- „Pamiftnik wari•t•" (1966) - adaptacja sceniczna opowiadania M . Gogola. 
- „Sf)MUnie" (1970) - teatralny manifelł pokolenia 68, 

„Sennik polskl' (1971) - wiwisekcja „ duszy polskiej", 
- „Exodus" (1974) - widowisko obrzfdowe na kanwie poematu L. A. Moczulskiego. 
- „Pacjenci' (1976) - widowisko buffo na motywach powiejci M . Bułhakowa „Mistrz i Małgorzau", 
- „Sz•lona lokomotyw•" (1977) - musical M. Grechuty i J . K. Pawłu6kiewicza na motyw.eh utworów 

St .. 1. Witkiewicza. 
- „DonkichotMi•" (1980) - widowisko kontynuujące formult my*1ową i eatetyczną „ Spadania" oraz 

„Sennika polskiego", 
- „ N• bouka" (19B3) - mini-opera K. Szwajgiera. oparta na motywach utworów W. Gombrowicza. 

W 1986 roku Teatr STU wystawił na swoje 20-lecie, „Noc tysiączną drugą" C. K. Norwida. Spektakl ten 
si.nowi 6wiadomą cezurf. zamykająą okres poprzedni i otwierającą działelno6ć Galerii Teatru STU. Pod l4 
naz'11ą odbywają lit - w si.lej siedzibie teatru (Al. Kraińskiego 1 &1 B). w namiocie (ul. Rydla 31) oraz 
w salonie ekspozycyjnym (ul. Bracka 4) - prezentacje spektakli teatralnych (wlanych oraz sprowadzanych 
z kraju i z zagranicy), koncertów muzycznych. nagrań „live", malarstwa, rzetby. grafiki, plakatu oraz wielkich 
obrazów na 6cianie frontowej budynku teatru. Galerią sztuki kieruje Anna Wejman. 

Dorobek teatralny Galerii Teatru STU stanowią m.in.: 
- „WMiat i zakonnic•" (1986) - sztuka St. I. Witkiewicza. 
- „Scenariusz dl• trz«h alctor6w' (19B7) - sztuka B. Schaeffera. 
- „Kto sif boi Wirginii Woolf ' (1988) - sztuka E. F. Albeego, 
- „Kur zapiał lf' (1988) - „bufet-opera" J . K. Pawlu6ki-icza wg poematu W. Dymnego, 
- „Kolacja na cztery ,,ce" (1988) - sztuka P. Barza, 
- „Gwiazdy na por•nnym niebie" (19B9) - sztuka A. Galina. 
Właściwa działalnoić teatru. nawiązuj~ do tradycji. koncentruje lit w 06rodku Poszukiwań Teatralnych 

w Ochodzy pod Krakowem. doąd przeniosło sit Studio Aktorskie. które przez wszystkie lata si.nowilo 
o żywotności Teatru STU. Kierownikiem Studia Aktorskiego jest Wieslłiw Smelka. 

Teatr STU współpracuje z Opernstudio w Norymberdze oraz z Państwowym Teatrem Rosyjskim w Mińsku. 

Od 1980 roku w STU działa Studio Nagrań Dtwifkowych ZPR. nagrywaj4Ce muzykf dla potrzeb fonofii. 
teatru i filmu. Kieruje nim Jacek Mutykarz. 

Teatr STU włród wielu nagród i wyróżnień posiada „Złotą Odznakt" za pracf społeczną dla m. Krakowa. 
Teatr STU jest członkiem zbiorowym Polskiego Klubu Ekologicznego. 

DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY 

Krzysztof Jasiński 

KIEROWNIK LITERACKI 

Edward Chudziński 

ZASTĘPCA DYREKTORA 
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