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Giovanny Castellanos Cabarique 
Reżyseria 

Urodzony w Kolumbii absolwent Wydziału Reżyserii Dramatu 

w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej 

im. Ludwika Solskiego. Asystował przy reżyserii spektakli 

m.in. Krystiana Lupy, Jerzego Stuhra, Mikołaja Grabowskiego, 

Andrzeja Wajdy, Józefa Opalskiego. Ma w swoim dorobku 

artystycznym przedstawienia teatralne zrealizowane w Polsce, 

USA i Niemczech. Od 2006 roku związany z Teatrem im. Stefana 

Jaracza w Olsztynie, gdzie zajmuje stanowisko Asystenta 

Dyrektora ds. Artystycznych i Programowych. Od czterech 

lat Dyrektor Artystyczny Olsztyńskich Spotkań Teatralnych. 

Wojciech Stefaniak 
Scenografia 

Z wyróżnieniem ukończył Wydział Wzornictwa Przemysłowego 

warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zwycięzca Konkursu 

im. Zdzisława Czermańsklego na najlepszy dyplom. Przypadek 

I klika miesięcy spędzonych w Argentynie sprawiły, że jego 

zainteresowania artystyczne skierowały się ku scenografii. 

Ma na swoim koncie realizację ponad 250 sztuk teatralnych, 

wielu koncertów i aranżacji wystawienniczych. Laureat wielu 

nagród i wyróżnień m.in. statuetki .Aciu" dla najpopularniejszego 
scenografa na Litwie, nagrody Prezydenta Miasta Kalisza za 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz wyróżnienie 

za scenografię w ramach XI Ogólnopolskiego Konkursu na 
Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. 

Marcin Rumiński 
Muzyka 

Multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer, muzyk sesyjny, 

wokalista. Lider i założyciel zespołów SHANNON i HOBOUD. 

Specjalizuje się w grze na instrumentach ludowych: dętych 

(whistlach, dudach szkockich i irlandzkich, bombardzie, 

duduku), strunowych (mandolinie, mandoli, gitarze, 

doszpulurze), a także perkusyjnych. Jako kompozytor 

I aranżer często sięga do korzeni ludowych. Prócz twórczości 

zawierającej się w działalności zespołu realizuje się 

jako producel\t muzyczny, realizator nagrań i twórca opraw 

muzycznych filmów, spektakli teatralnych, słuchowisk radiowych 
oraz imprez kulturalnych i firmowych. 
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Justyna Gwizd 
Kostiumy 

Kostiumografka teatralna i filmowa. Współpracuje z wieloma 

teatrami w Polsce, a ostatnio także w czeskiej Pradze. Autorka 

kostiumów do spektakli realizowanych w Teatrze im. Jana 

Kochanowskiego w Opolu (.Wszystkie Stworzenia czyli jak 

włochatym bywa żle", .Kłamstwo" oraz .uroczystość"). 

Jej ostatnie realizacje filmowe to .serce miłości" w reżyserii 

Łukasza Rondudy, a także współpraca kostiumograficzna 

przy filmie .Powidoki" w reżyserii Andrzeja Wajdy. 

Witold Jurewicz 
Ruch sceniczny 

Doktor sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej rytmika 

i taniec. Nauczyciel tańca, choreograf, reżyser, performer, 

ruchmistrz. Wykładowca Akademii l\lttizycznej w lodzi na 

kierunku choreografia, oraz w PPSKAK w Kaliszu 

i Kwalifikacyjnych Kursach Instruktorskich Tańca 

Współczesnego w całym kraju. W latach 1993-2008 

dyrektor artystyczny Międzynarodowych Prezentacji 

Współczesnych Form Tanecznych w Kaliszu. Założyciel, 

dyrektor artystyczny, choreograf i reżyser Teatru Tańca 

ALTER. Pedagog na licznych festiwalach I warsztatach tańca 

współczesnego w Polsce i zagranicą. Wielokrotny laureat nagród 

i wyróżnień indywidualnych. Twórca ruchu scenicznego dla 

teatrów dramatycznych w całej Polsce. 

Marlena Bełdzikowska 
Ruch sceniczny 

Choreograf, pedagog tańca, dyplomowany instruktor tańca 

współczesnego. Absolwentka Akademii Muzycznej w lodzi 

Wydziału Wokalno - Aktorskiego, specjalność choreografia 

i techniki tańca. Od kilku lat współpracuje z Teatrem Tańca ALTER. 

Wykładowca na Kwalifikacyjnym Kursie Instruktorskim 

Tańca Współczesnego w Rzeszowie. Współorganizator 

i Kierownik Kursu Instruktorskiego Tańca Nowoczesnego 
- Formy Uliczne w Poznaniu. Od kliku lat na stałe współpracuje 

też z Witoldem Jurewiczem, z którym tworzy ruch sceniczny 

i choreografie w teatrach dramatycznych i muzycznych w całej Polsce. 
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Feministka, skandalistka, aktorka, publicystka. Najlepiej znana 

ze swej twórczości literackiej - przede wszystkim z utworów 

dramatycznych. Bardzo chciała zostać aktorką. W wieku 25 lat 

zadebiutowała na scenie, a następnie występowała na deskach 

teatrów w Krakowie, Lwowie, Poznaniu. Grała w zespołach 

wędrownych, a także miała epizod zagraniczny. W Paryżu 

występowała w Theatre Libre Andre Antoine'a oraz 

Theatre de l'CEuvre. 

Zadebiutowała jako pisarka w 1881 roku i pisała do końca życia. 

Jej utwory, choć artystycznie nierówne, mają w sobie energię 

płynącą z przekonań autorki. Zapolska zazwyczaj pisała 

przeciwko lub w obronie ludzkich cech lub zjawisk 

społecznych. Żywo interesowało ją zagadnienie miejsca 

kobiety we współczesnym świecie, kultura żydowska, 

a także kwestia społecznej odpowiedzialności. 

„Moralność pani Dulskiej" powstała w ciągu kilku tygodni jesienią 

1906 roku. Inspiracją do stworzenia tytułowej bohaterki była 

autentyczna postać, lwowska mieszczka znana ze swojego 

kołtuństwa, pani Gołąbowa. Również wątek romansu Zbyszka 

zainspirowany został prawdziwymi wydarzeniami - romansem 

w rodzinie samej Zapolskiej. „Moralność„." to najbardziej znany 

utwór Zapolskiej. Od prapremiery w Teatrze Miejskim w Krakowie 

(15 grudnia 1906 roku) zrealizowano ponad 170 premier. 

24 pażdziernika 1945 roku premierą „Moralności .•• " rozpoczął pracę 

Teatr Miejski w Opolu, poprzednik Teatru im. Jana Kochanowskiego. 





Test zawiera 10 
stwierdzeń, do których 
należy się odnieść TAK 
lub NIE. Za każde TAK 
przyznaj sobie 1 punkt, 
za każde NIE 
- O punktów. 

O pkt. 

1-3 pkt. 

4-6 pkt. 

7-9 pkt. 

10 pkt. 

Nie ma takich ludzi. 

Tylko od czasu do czasu budzą się w Tobie odruchy Anieli Dulskiej. 

Na co dzień masz trzeźwe podejście do świata i potrafisz sprawnie 

poruszać się w swoim środowisku społecznym. Sterują Tobą przede 

wszystkim racjonalne decyzje, nie zaś kołtuńskie zamiary. 

Tęsknie spoglądasz w stronę uporządkowanego świata, w którym to 

Ty sterujesz wydarzeniami, masz jednocześnie świadomość , że zbyt 

często ocierasz się o granicę obciachu. Stoisz na rozdrożu, przed Tobą 

istotna decyzja: zdulszczyć się czy uparcie walczyć z kołtunem? 

Swój jedyny życiowy kłopot upatrujesz w tym, że NIKT CIĘ NIE SŁUCHA. 

Nie przejmuj się , i tak masz ich w garści, wiadomo przecież, kto 

podejmuje decyzje . Nasze przedstawienie chyba Ci się spodoba, 

wszyscy lubimy, żeby sztuka odwzorowywała prawdziwe życie. 

Cześć, Aniela, myśleliśmy, że jesteś postacią fikcyjną ... 

\ 

1. Jak już coś powiem to tak ma być. 

2. Zwykle z wyprzedzeniem potrafię trafnie 
przewidzieć rozwój wydarzeń. 

3. Gdy nie spodziewam się 
gości - nie muszę sprzątać. 

4. Chętnie słucham plotek. 

5. Wolę słuchać swojego głosu 
niż cudzej paplaniny. ' 

6. Gdy już podejmę decyzję, nie 
zmieniam zdania bez względu 
na okoliczności. 

7. Lubię spędzać czas z ludżmi, 
którzy myślą tak samo jak ja. 

8. Udało mi się drobiazgowo zaplanować 
najbliższe lata dla mnie i mojej rodziny. 

9. Trudno zakwestionować 
moje słowa, bo mam rację. 

10. Nie znoszę ludzi, którzy 
uważają, że zawsze mają rację. 
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QTAK QNIE 

QTAK QNIE 

QTAK QNIE 

QTAK QNIE 

QTAK QNIE 

QTAK QNIE 

QTAK QNIE 

QTAK QNIE 

QTAK QNIE 

QTAK QNIE 



Z gfówną bohaterką spektaklu rozmawia Zuzanna Bućko. 

ZUZANNA BUĆKO 
Perfekcyjna gospodyni domu, spełniona matka, kochana żona, dumna mieszczanka ... 

Kim tak naprawdę jest Pani Dulska? 

ZUZANNA BUĆKO 

ANIELA DULSKA 

Myślę, że wszystkim po trochu, choć dziś przede wszystkim 

nazwałabym się silną i pewną siebie kobietą. Nie wstydzę się tego. 

Stała się Pani stawna dzięki odpowiedzi na ankietę dziennika „Wiek Nowy". Opisała w niej Pani swój 

~utorski system gospodarowania domem. Nie obawiała się Pani krytyki, z którą w efekcie musiała się Pani 

zmierzyć? 

ANIELA DULSKA 

Nie boję się krytyki. To zjawisko, z którym spotyka się każdy, kto cokolwiek w życiu osiągnął. Wszystko, 

co osiągnęłam, zawdzięczam tylko sobie i nie sądzę żeby ktokolwiek miał prawo mnie z tego rozliczać. 

Żyję według własnych zasad, które, jak widać, przynoszą efekty. Wiem, że dla niektórych mogą być one 

kontrowersyjne, ale to nie zmienia faktu, że działają. Tak naprawdę cieszę się nieskazitelną reputacją I to 

chyba najbardziej denerwuje krytyków mojego stylu życia. 

ZUZANNA BUĆKO 

Jest Pani często oskarżana o egoizm, skąpstwo i wyzysk pracowników. 

Chciałaby Pani jakoś się do tego ustosunkować? 

ANIELA DULSKA 

Te kłamstwa I pomówienia rodzą się z chęci stworzenia sensacji. Mogę na nie odpowiedzieć w jeden 

sposób: jestem pewna siebie, oszczędna i wymagam, by moi pracownicy szanowali wykonywaną przez nich 

pracę. Zgodnie z moją filozofią życia to atrybuty nowoczesnej kobiety. Jednocześnie mam świadomość, że 

wszystko można przedstawić w złym świetle. Każdego można oczernić. Ale to już nie mój problem. 

ZUZANNA BUĆKO 

A mieszkańcy Pani kamienicy? Muszą wyznawać te same zasady? 

L7 L 

ANIELA DULSKA 

Muszą być dobrymi obywatelami. Co robią w swoich czterech ścianach to już ich sprawa. Wtykanie nosa w 

nie swoje sprawy nie jest moją domeną. Szanuję ludzką prywatność I wiem, że mieszkańcy mojej kamienicy 

bardzo to sobie cenią. Gdyby nie było im u mnie dobrze, szukaliby miejsca gdzieś Indziej. 

ZUZANNA BUĆKO 

W miłości też kieruje się Pani określonymi zasadami czy pozwala sobie Pani na odrobinę wolności? 

ANIELA DULSKA 

Mój mąż Felicjan to bardzo spokojny i inteligentny mężczyzna. Uwielbiam prowadzić z nim długie dyskusje 

niemalże na każdy temat. To fundament naszego związku. Jego jedyna przywara to zaniedbywanie 

własnego zdrowia, ale od tego ma mnie żebym o niego dbała. Uwielbia długie, samotne spacery I zachęcam 

go, by odbywał je jak najczęściej. Miłośt zawsze miała dla mnie przede wszystkim wymiar umysłowy. Oboje 

doskonale się w niej spełniamy i wiemy, że to wartość, która nie przeminie nawet, gdy się zestarzejemy. 

ZUZANNA BUĆKO 

Związek idealny ... 

ZUZANNA BUĆKO 

Los Pani dzieci także? 

Do tego dochodzi podziw, którego wzajemnie sobie nie szczędzimy. 

ANIELA DULSKA 

W moim życiu nie ma miejsca na nieudane związki i zawiedzione nadzieje. 

Po prostu nigdy sobie na to nie pozwalam. To ja kształtuję mój los, a nie on mnie. 

ANIELA DULSKA 

Za odpowiednio wychowane dzieci nie trzeba podejmować decyzji. Zbyszko, Hesia i Mela już za chwilę 

wkroczą w dorosłe życie i jestem pewna, że wraz z Felicjanem przekazaliśmy im odpowiednie narzędzia 

do radzenia sobie ze współczesną rzeczywistością. Oczywiście, wszyscy są bardzo różni i w życiu pragną 

innych rzeczy, lecz najważniejsze, że dzięki nam już wiedzą jak je osiągnąć. 

Oczywiście, zawsze mogą liczyć także na nasze wsparcie. 

ZUZANNA BUĆKO 

Wybaczyłaby Im Pani błędy młodości? 

z 



ANIELA DULSKA 

Ja również byłam kiedyś młodą panną i wiem, jakie rzeczy przychodzą wtedy człowiekowi do głowy. 

Jednak w naszym domu bardzo dużo się rozmawia i mam nadzieję, że dzięki temu moje dzieci same będą 

mogły uchronić się przed ewentualnymi .błędami młodości" 

- jak to Pani zgrabnie nazwała. 

ZUZANNA BUĆKO 

W życiu zdarzają się jednak sytuacje nieprzewidziane, wręcz kryzysowe. 

ANIELA DULSKA 

Jeśli sobie człowiek na nie pozwala. Jak już wspomniałam, każdy człowiek kształtuje swój los tak, jak 

tego pragnie. Ja doskonale wiem, do czego dążę I jak to osiągnąć. Nic mnie nie może zaskoczyć. Wypadki 

losowe należy przewidywać I mieć w zanadrzu odpowiednie środki zapobiegawcze. 

ZUZANNA BUĆKO 

Za co najbardziej kocha Pani mieszczańskie życie? 

ANIELA DULSKA 

Za szczerość i możliwość wyrażenia swoich myśli. Jeśli ktoś mnie nie lubi, mówi o tym wprost, a ja bardzo 

to sobie cenię. Ja również mogę mówić o wielu rzeczach otwarcie. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu byłoby 

to nie do pomyślenia, że kobieta publicznie zabiera głos. A któż inny mógłby być bardziej kompetentny 

w dziedzinie zacisza domowego niż właśnie kobieta? To przecież nasze królestwo, w którym sprawujemy 

prawdziwą władzę. 

ZUZANNA BUĆKO 

Władzę absolutną. 

ZUZANNA BUĆKO 

ANIELA DULSKA 

Uważam, że mamy do tego pełne prawo. Kwestia jak to prawo wykorzystamy. 

Ja czerpię z niego pełnymi garściami i uważam, że każda kobieta powinna. 

Biorę za to pełną odpowiedzialność. 

Na zakończenie naszej rozmowy chciałabym zapytać czy mogłaby Pani podzielić się z naszymi 

czytelniczkami swoją złotą radą dotyczącą gospodarowania życiem domowym? 

ANIELA DULSKA 

Oczywiście. Podczas podejmowania każdej decyzji należy zawsze 

przemyśleć ją pod kątem naszego wizerunku. Jak dana decyzja na niego wpłynie. 

Jeśli jesteśmy przekonani, że przyniesie nam same korzyści - nie wahajmy się. 

Zdecydowanie I upór to największe zalety szczęśliwej pani ogniska domowego. 
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Biuro Organizacji Widowni 

bow@teatropole.pl 

tel./fax +48 77 4545941, +48 77 4539082 do 85 w.108 

Biuro Organizacji Widowni przyjmuje zamówienia 

na sprzedaż biletów indywidualnych i zbiorowych. 

Godziny otwarcia: 

poniedziałek od 8.00 do 16.00 

wtorek-piątek od 8.00 do 18.00 

sobota-niedziela: godzinę przed spektaklem 

Kasa biletowa 

Godziny otwarcia: 

wtorek-piątek od ,10.00 do 18.00 lub do rozpoczęcia spektaklu 

sobota-niedziela: godzinę przed spektaklem 

Sprzedaż przez internet na stronie: www.bilety.teatropole.pl 

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu 

Dyrektor Teatru: Norbert Rakowski 

Plac Teatralny 12, 45-056 Opole 

sekretariat tel./fax +48 77 4545942, 77 4539086 

centrala tel. +48 77 4539082 do 85 

www.teatropole.pl 

biuro@teatropole.pl 

Projekt programu: Krzysztof Iwański 

Druk: Drukarnia Sady 

Opracowanie merytoryczne programu: Zuzanna Bućko i Hubert Michalak 

Teatr Im. Jana Kochanowskiego Jest finansowany 
z budietu Województwa Opolskiego 

Marszałek 

Województwa Opolskiego 

Mecenas sezonu 
artystycznego 2017 /2018 

~I Bank Pekao 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 




