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CARLO GOZZI 

Najwybitniejszy, obok Carlo Goldoniego XVIII - wieczny komediopisarz 
włoski, podupadły arystokra a, wenecjanin Carlo Gozzi (1720 - 1806), to po
stać ty l eż znana, co ni ezwykła . Zagorzały konserwatysta i - powiedz iel i byśmy 
dz iś- nacjonalista włoski , fanatyczny przeciwn ik oświeceniowych prądów spo
łecznych, filozoficznych i naukowycl1 jakie napływały do Włoch z Francji, po
stanowił wystąpi ć jak dramaturg właściwie przypadkiem „chcąc ośm ieszyć i 
zniszczyć swych przeciwników i rywali - popularnych komediopisarzy Carlo 
Goldoniego i j ezu i tę Pietra Chiari . Obu tych pisarzy należało właściwi e mie
rzyć zupełn i e różną miarą. Goldoni - to wielki reformator XVIII-wiecznego tea
tru, twórca programu porzucenia paruwiekowych, mocno już skostniałych, kon
wencji komedii dell'arte, wprowadzen ia na scenę powszednich w swym reali 
źmie spraw mi szczańskiego żywota (Goldoni - Jako pierwszy - dał Wiochom 
komedię p i s a n ą) , Chiari - był tylko zgrabnym parodystą, schlebiającym 
niskim gustom kosztem wielkiego kolegi. Byli obaj w sposób oczywisty anta
gonistami i ustawienie ich w jednym szeregu było ze strony Gozziego nieporo
zumieniem . Jednak rozpędzonemu w polemicznej pasji Gozziemu chodziło o 
co · więcej niż kompromitacja rywali. Wystąpił on z programem obrony kome
dii dell'arte, którą rozumiał jako szczególnie ważną dla włoskiego poczucia 
narodowego tradycj ę artystyczną . Postanowił postąpić przewrotnie - skom
prom itować swych antagonistów przez kompromitację odbiorców, u których 
byli bardzo popularn i, chciał udowodn i ć, i ż ten kto bawi się Goldonim, równie 
chętn ie ucieszy się zwykłymi bajkami. 

Zaczął więc pisać swoje sceniczne baśnie, j u ż pierwszą z nich - „Miło
śc i ą do trzech pomar ńczy" , zdobywając ogromną popu larność. Komedia ta, 
pod przej rzystą i łatwo zrozu miałą alego rią , ukrywa jeden istotny cel - ma nim 
być ośm i eszen i e i skompromitowan ie zarówno Goldoniego, jak i Chiariego. 
Cel ten udaje s ię Gozziemu os iągnąć , publ iczność odwraca się od obu auto
rów, jezuita odchodzi z teatru, Goldoni przenosi s i ę - już na zawsze - do Pary
ża, zaś na opustoszałym placu boju pozostaje Gozzi, który dla zdobytej przez 
siebi publ icz ności pisze następne baśn ie. Powstaje ich w sumie dzies i ęć, a 
wyd je je Gozzi pod nazwą „Fiabe" w roku 1772. 

Jest to bez wątpienia najlepsza i najbardziej trwała część jego wielkiej 
spuśc izny . Bogate i różnorodne są źródła baś ni Gozziego - od baśni dalekie
go Wschodu, przez zbiór „Tysiąca i jednej nocy" i innne dzieła perskie („Ks i ęż
niczka Turandot"), po barokowy „Pentameron" Basilego i pomysły Calderona. 
Fantastyczna, z założen i a nierealna i nieprawdopodobna fabula tych baśni 
przepuszczona przez filtr komedii dell' arte z jej nieskończonymi maskami, prze
nosiła widzów daleko poza krąg pospolitości, w krai nę wiecznej poetyckiej 
ułudy. Gozzi - jako dramaturg piszący bezpośred n io na scenę - cieszył się 

popularnością przez dwa dziesi ątk i lat. Dziejowe burze kazały jednak współ

czesnym zapomn ieć szybko o zg ryź liwym arystokracie, jemu samemu zgoto
wały okrutną samotną ś mierć w zgorzknieniu i opuszczeniu. Odkryli go po
nownie dopiero niemieccy romantycy, widząc wręcz w jego baś niach prekur
sorską rolę wobec swoich koncepcji i cen i ąc wyżej nawet niż Szekspira. Fa
scynowali s i ę nim również kompozytorzy - do samej „Księżniczk i Turandot" 
opery napisali Puccini, Casella, Prokofiew, Busoni . Teatr - odkrył na nowo 
Gozziego ju ż w XX wieku, a cały szereg znakomitych inscenizacji (m.in. sław
na „Księżniczka Turandot" Wachtangowa) potwierdzi/ jego znaczenie i war
tość dla współczes nej sceny. 
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TU RAN DOT 
LA DONNA SERPENTE TURANDOT 

Cztery pocieszne postacie w strojach commedia dell'arte: Pantalon, Tartaglia, 
Brighella, Truffaldino przedstawiają publiczności baśń o Turandot - beztrosko kpiąc 
przy okazji z siebie, autora i bohaterów. 

Wszystko jest jak w prawdziwej bajce: a więc piękna księżniczka , córka chiń
skiego cesarza, mała T urandot o okrutnym sercu, i rzesze wielbicieli staraiących się o 
jeJ rękę. Jest też piękny królewicz Ka laf, w łachmanach, wypędzony ze swego króle
stwa oraz oddany mu jego dawny wychowawca, który użycza wygnańcowi schronie
nia w swoim domu. Nikt dotąd nie mógł sp rostać stawionym przez księżniczkę warun
kom i ju ż dwanaś cie głów n iesz częsnych ś mi ałków zdobi mury miasta. 

Portre t księżniczki dostaje s i ę do rąk Kalafa i ten oczywiści e zakoch uje się 
śmierte l n ie - n aprawdę śm i e rteln ie, bo chodzi zasmucony i powtarza : - Śmierć albo 
Turandot. Takie są prawa bajki. Je śli zdoła rozwiązać trzy zagadki, otrzyma rękę księż 
niczki, jeś l i nie, jego głowa jako trzyn asta ozdobi mury Pekinu. Królewicz oczywiście 
daie trafne odpowiedzi, a T urandot nien awidząca rodu męskiego płacze, tupie noga
mi i chce s i ę zabić . 

Zbyt to bolesny widok dla zakochanego Kalata . Z kolei on daje jej szansę wy 
boru międ zy nim a jego śmie rcią. J eś li k s ięż n i czka do jutra odg adnie jego imię on 
chętn i e odda swoją g łowę pod topór. 

Królewicz jest pi ękny i serce Turan dot dawno się poddało. Nie chce jednak 
przyznać s ię do tego sama przed sobą, duma nie pozwala jej zostać pokonaną na 
oczach całego dworu. Skazuje więc na straszne chińskie to rtury wiernego wycho
wawcę , do kró lewicza zaś wysłała z różnymi poleceniami swe niewolnice, w tym celu , 
by podstępem poznać jego imię. Wszystko jednak daremnie. 

Dopiero gdy Adelma, księżni czka tata rska zakochana w Kalafie, chcąc wyrwać 
z jego serca tę szaloną miłość, opowiada mu o okrucie r1s tw ie ks i ężniczki, ten wola w 
rozpaczy: O Kalafie, Kalafie 1 - i tak zdradza swoje imię. 

Adelma z całego serca nienawidzi swojej pani . Jej rodzony brat poniósł przez 
n ią śm ie rć , ojciec prag nąc zemsty wypowiedział woinę cesarzowi, został jednak poko
nany. i zg i nął, on a zaś dostała s ię do niewoli. Chcąc za wszelką cenę nie dopuścić do 
małżeństwa Kalafa z k si ężniczką, zdradza jego imię. 

Turandot odgrywa całą kom edi ę : wchodzi na salę smutna, w żałobie i obwie
szcza, że niestety niczego nie odgadła. Gdy zakochany książe pada na kolana, księż
niczka zwraca się do niego: - Kalafie '··· Dwór w przerażeniu pada na twarz, królewicz 
wyciąga sztylet. 

Tego już za wiele dla zakochanej córki cesarza Chin. Blaga, by się nie zabij ał, 
i wyzn aje mu swą milość. Wówczas po sztylet sięga zrozpaczona Adel ma. Na prośbę 
Kalata cesarz zwraca jej wol ność. Radosna wi eść dociera do pałacu: ojciec królewi
cza Astrachanu, rozg romił wroga i wraca zwycięski. Młoda para łączy się dozgonnym 
ślubem. J.C. 

MARLENA BERNAŚ 

Będąc małą dziewczynką robiłam głupie ża.rty ... 
Potem pani wychowawczyni zrobiła mi głupi żart, namawia
jąc mnie. abym zdawala do Studia Wokalno-Aktorskiego przy 
Teatrze Muzycznym w Gdyni, gdzie ,.dyrektorowa!" Jerzy 
Gruza. 

Los okazał się prawdziwym kpiarzem - dostałam się 

na rok prof. Henryka Bisty. W międzyczasie biorę czynny 
udział w znanych musicalach światowej sławy: „Skrzypek 

na dachu", .. My fair lady'·. „Les M iserables" , .. Ta, albo_ żadna", a ,.Jes~s . Christ Super~:a r" 
przenosi nas również za Ocean. Gramy w USA i Canadz1e. Mamy szczęsc1e .. zakreowac na 

Brodwayu. . 
Wpadamy w nałóg podróżowania. Wraz z kolegami z roku przygotowujemy .. Trzy 

siostry'· Czechowa. Wyjeżdżamy na Festiwal młodych aktorów (Szkó l _te_atralnych) w G1es
sen, w ówczesnym RFN. Gram tam Nataszę. Kocham tę rolę. Daję w niej Uj ŚC 1 e swoim ną1-
glupszym pomysłom. Przyjeżdżamy do kraju z nagrodą. . . .. 

Magia podróżowaia coraz bardziej bierze mnie w swoje szpony. Indywidualnie \V)'jeZ-
dżam za granicę. Tam ludzie śmieją się z czegoś innego... . 

Wolę śmiać się z .. naszymi".- wracam do kraju. Otwieram mapę Polski, zamykam oczy 
i .. palec wskazuje wcze.ś niej nieznane mi miasto - Gorzów Wielkopolski. 
Ahoj przygodol Jadę! 

BEATA CHORĄŻYKIEWCZ 

Urodziłam się w grudniową nied zielę we Wrocławiu. 
Po czternastu latach zostałam l icealistką. W dorosłe 
życie wprowadzała mnie Szkoła Teatralna im. L. Sol

sk iego. 
W teatrze gorzowskim dziewiąty sezon. Między 

inymi byłam Iwoną „Księżniczką Burgunda" Gombro

wicza, Sonią w „Wujaszku Wani" Czechowa, Ottlą w „Pułapce" Różewicza, Angelą 
w „Coś w rodzaju miłości" A. Millera i zagrała wiele innych wsp~nia0:'ch i jeszcze 
bardziej wspanialszych ról i rólek, które grała komediantka z Bożej łaski Beata Cho

rążykiewicz. 



ALINA HORANIN 

__ Zac::ynal się charakteryzować_ 

Nie by/o nic i nie ma w tym nic śmiesznego. Widzieć to pr::e
istoczenie się, jak z wolna a starannie się odbywa i aż nare
s:::cie inny siedzi przed tobą człowiek, niż byl tu przed chwl!ą, 

clowiek co myśli i c:::uje inaczej - z tą chwilą metamorfozy: -
to jest coś więcej niż wra±enie, jakie wynieść można z teatru, 
lub co by można przyjmować żartobliwie i mówić, ±e aktorzy 
- artyści są śmieszni za kulisami. 

Śmies::ni.? - Nieprawda Oni tylko mają 
pokazać, pokazują w sztuce, którą grają, 
ludzkie przywQ/y i ludzką niewolę, 
i niedołęstwo myśli, i ułomność, 

przyjmu;ą na się maski, strój i dolę 
żywą, a sądzi ich wasza przytomność. 

(Stanislaw Wyspiański „ Hamlet') 

BOGUMIŁA JĘDRZEJCZYK 

Urodzilam s ię we Wroclawiu, w centrum poszuki
wań nowych form wyrazu - co musiało mieć wpływ na moje 
życ i e_ 

Wszystko zaczę ło się na zajęci ach w nowo powstałej 
pierwszej w Polsce ś redniej szko le teatra lnej_ 

Program kształcen ia by ł odpowiednikiem zajęć pro
wadzonych w PWST. 

Kolej nym moim doświadczeniem było Laboratorium Grotowskiego, gd zie uczestniczyłam w 
warsztatach prowad zonych przez M.Mirecką. 

Będąc już w PWST we Wroclawiu równocześnie brałam udział w ząj ęc i ach w Teatrze 
Pantomimy Tomaszewskiego_ 

Po otrzymaniu dypl omu rozpoczęłam pracę w Teatrze im_ J. Osterwy w Gorzow ie rolą 
„Madame de Sade-· -Yokio Mishima, następnie gra ł am - Zosię ,,W małym dworku" S. T. Wit
kiewicza, „Łagodną" - f _ Dostojewskiego, - Alę w „Tangu" SL Mrożka _ 

TERESA 
LISOWSKA-GALLA 

Urodziłam s ię RUDA i to wystarczyło, żebym 
została aktorką. Mam za sobą 25 lat pracy, z czego 15 
w Gorzowie Wl kp. 

Jeden z rezyserów (dyr. Winter) pow iedział (Marian na w „Świętoszku"), że 
nadaj ę się do komed ii. Potem okazało s i ę , że częśc iej gra łam w dramatach (np. Stefa
nia Rudecka w „Trędowatej " ). 

W sumie zagrałam w około 150 spektak lach. Skończył s i ę okres dzieci, aman
tek, subretek. Przyszedł czas na żony, ciotki, matrony i demony. 

Cieszy mnie, że niektórzy pamiętają mnie jako „Anię„." a martwi , że nie mogli 
og l ądać moich późn iej szych ról np_ Ubicy. Jedno pewne - nie żałuj ę że wybrałam ten 
zawód, choć nie zawsze jest on usłany różami. 

EDYTA MIELCZAREK 

Teatr przygarnął mn ie jako adeptkę w 1989 r. 
Po 6 latach poznawania sztuki aktorskiej , szanowna 
komisja ZASP uznała moje sceniczne wyczyny. I od 
tego roku witam gorzowską pub l iczność jako aktorka_ 

Pierwsze samodzielne zmagania z postaciami 
scen icznymi długo pozostaną w mojej pomięci. 
- Polda z „Teatru Manekinów" wg Brunona Schulza; 
- Barbara z „Love and Mariage" Reya Cooneya; 
- Ala z „Tanga" Sł. Mrożka 
czy pozostaną następe? 



BOŻENA PERŁOWSKA 
1 LESZEK PERŁOWSKI 

Zbieżność nazwisk nie przypadkowa! 
Uprzejmie donosimy, że dwoje na huśtawce pobrało się 3 miesiące przed 

stanem wojennym. Zanim ukończyli studia było ich czworo, bo trzeci był Tomasz a 
czwarta Zuzanna. Ostatnio (jak nam wiadomo z pewnych źródeł) mieszka u nich 
Baba Jaga. 

O czym jawnie donosimy, my n i żej podpisani 
przez u lotność chwil i zapomniani. 

Ania - „Wiśn iowy sad" 
Żona HR. Henryka 
- „N ie - Boska komedia" 
Flecistka - „Rzeźnia" 

Konstancja - „Amadeusz" 
Telimena - „Pan Tadeusz" 
Ofelia - „Hamlet" 
Woźna - „Król IV" 
Zofia - „Wieru tna prawda" 
Alina - „Balladyna" 
Helena lwanowna Pawłowna 

- „Niedźwieź" 

Zoja - „Pluskwa" 
Agnieszka - „Ósmy dziel1 tygodnia" 

Radca dworu Neumeyer - „Karczma" 
Rosenkrantz - „Hamlet" 
X X - „Emigranci" 
Jimmy Porter - „M i łość i gniew" 
Hektor Revalier - „Wierutna prawda" 
Oswald Bross - „Głosy umarłych" 

Adolf- „Dziady" 
Gerwazy - „Pan Tadeusz" 
Fon Kostryn - „Balladyna" 
Komandor Challee (prokurator) 
- „Bunt na USS Caine" 
Dziennikarz - „Kartoteka" 
Grzegorz - „Ósmy dzień tygodnia" 

Aktor - Dramatyczny 
Nagrody 9 Wyróżn ien ia? 

BOŻENA 
POMYKAŁA-BIEŃ 

Rok urodzenia 9 - ( . . . ) 

Znak zodiaku - Bardzo proszę - Koziorożec, 

a w ch ińskim horoskopie - Tygrys ! 
Zawód - 2 x aktor. Aktor - al karz 
(5 lat w Opolskim Teatrze Lalek) 

agrnda Prezesa Rady Min istrów ( 1984 r.) za udział w awangardowo-rewolucyjnej 
formie spektaklu „Szewczyk Dratewka' M. Kowackiej . Także udział z tym spekta
klem na fes tiwalu w Vaasa, w Fin landii. 

becn ie z krótką przerwą, aktorka Teatru im. J. O terwy w Gorzowie. 
Ulubione ro le? Beatrycze w „S łudze dwóch panów'' C. Goldoniego, Widm w 

„Małym dworku" Witkacego, Hrab ina de Saint- ord w „Madame de Sade". 
Uwielb iam formy muzyczn („Piosenki lwowskie"). 
Hobby: kojarzenie par i znaki zodiaku . 

LIST GOŃCZY 

WOJCIECH DENEKA 

Wiek - ok. 50 lat 
wzrost - aż (I ) 158 cm. 
włosy - tyso-cienkie 
oczy - -B- wote (p iwne) 
ubrany - dziwnie-lumpeksiarsko 

Poszukiwany za uprawianie dziwnej profesji - komedianta - widziany ostatnio 
w Kołobrzegu . 

Może też znaj dować s i ę w okolicach TEATRU. 
NAJCZĘSTSZE PRZEBRANIA - Królik, Clown, lub ksiądz. 
Za ukrywanie poszukiwanego grozi kara w/ K.K. § 142/7 tzn . praca przymusowa w 
Tearrze do lat 5-ciu. 
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MAREK JĘDRZEJCZYK 

Ukończyłem PWST - Wrocław, na drugim roku 
studiów uczes t n i czył em w spektaklu R. Próchnickiej 
„Gyba l Wahazar" realizowanym w Teatrze Starym w 
Krakowie. Pod koniec studiów pracowałem w Teatrze 
Kalambur we Wrocławiu , a po ich ukoń czeniu rozpo
częłem pracą w Teatrze im. J. Osterw_ v Gorzowie 

Wl kp„ adzie między inym i bralcm udz i ał w spektaklach: „Paragraf 22", „W małym 
dworku", „ ługa dwóch panów ', „Piosenki Lwowski ', „Zemsta" , „Sklepy cyn mo

nowe", Betlejem polskie" i „Ubu król" - Byczysław. 

JERZY GORZKO 

- Absolwent Studium Aktorskiego przy Teatrze „Wy
brzeże" w Gdańsku (Dyplom- 1980 r.) od I 977 ro ku 
aktor t goż teatru. m.in .: 
Tumidaj - w „Szkarłatnej wyspie" M. Bluhakowa, io
stra Angela - w „ lniszkach" E. Maneta, Sobolewski -
w „Dziadach" A. Mickiewicza, Glad iat r - w „ ra ma
cie" K. K. Baczyńsk iego , Waku lir'1czuk - w „Kn iaziu 

Patiornkinie" T. Mici!lsk iego, Barer - w „Sprawie Dantona" S. Przybyszewskiej, 
Faszy top tak - w „Reportażu P p-Festiwal u'" T. Dery'ego. Poeta Elo - w „Stąd do 
Amer ki" W. Zawist wskiego, Achilles - w „Trajlus ie i Kr sydzic" W. Szekspi ra, 
Jerzy/Wien iawa Długoszewsk i - w „Historii" W. Gombrowicza, Ognistek Junior - w 
„Cnotl iwej Pannic" T. Miodlet na, Eros - w „Anton iuszu i Kleopatrze" W. Szek pira, 
Kap itan Lebiatkin - w „B iesach" F. Dostojewskiego Deb iliusz - w „8 gu" W. Alle
na, Lun in - w „Lun inie - czy li - śmierć Kubu ia Fatalisty•· E. Radzińsk i go, Botwel -
w „Marii Stuart" J. Słowackiego , Diogenes - w „Teatrze czasów Nerona i Seneki" E. 
Radzińskiego, KrzysztofUkradek - w „Poskromieniu zło' nicy" W. Szekspira, Woźny 
sąd u - w „Procesie" F. Kafki, Badziewiak - w Fars ie z o.o." W. Zawistowskiego, Nym 
- w „Wesołych komuszkach z Wintsoru" W. Szekspi ra, Kupiec Abdul i n - w „Rewizo
rze" M. Gogola, oraz wie le innych ró l telewizyjnych i filmowych . 

MAREK PUDEŁKO 

Urodziłem s ię po lewej stronie Bugu w Majda
nie Starym pow. Chełm Lubelski w niecały rok po ogło
szen iu Manifestu lipcowego 21.04.1945 r. 

Studiowałem Geologię we Wrocławiu i bawiłem 

si ę w eatr studencki . Gdy zapragnąłem pracować pro
fesjonalnie napisałem list do dyrekcji Teatru im. J. Oster
wy w Gorzowie Wlkp. 

Po dwóch latach dosta ł m t l gram aby się natychmiast zgłos ić . Dlatego od 
ponad dwudziestu lat jestem zw iąza ny z tym miejscem i teatre m. Krótkie związki z 
Te trem w Zielonej Górze i Jeleniej Górze nie maj większe o znaczenia. 

Gdyby ktoś zapytał mnie jakie swoje role najbardzi j cen ię. wymienił bym 
Szwejka, StomiJa w „Tangu"' w Zie lonej Górze i Edek t eż w „Tangu" w Gorzowie. 

Występuj ę przez ponad dwadzieśc ia lat. Zagrałem napewno ponad sto ról i 
chciałbym jeszcze . mnie poc iąga w eatrze'.' - lubi , ię przeb i erać . 

Role, o których marzył i grał 

W ACLA W WELSKI 

W roku 1954 ukoń zył m Państwową Wyższą 
Szkołę A ktorską w Lodzi. 

Debiutowałem w Teatrze owym za dyr. Kazi
mierza Dejmka. 

Pracowałem w Teatrach Łodzi , Katowic, Gdar'1-
ska. Od I 974 r. pracuję w Teatrze im. J. Osterwy w 
Gorzowie Wlkp. 

Cze'nik - „Zemsta" A. Fredry 
Major - „Damy i huzaiy" . Fred1y 
Pobiedonosikow - „Łaźnia ' W. Majakowski 
Grzegorz Dandi n - Mol ier 
Hamleta nie zagrałem ze względu na złe warunki ( I OO kg żywej wagi). 



CEZARY ŻOŁYŃSKI 

Uprzejmie donoszę, iż urodziłem się 26 maja roku 
1964. w dzid1 Matki. 

Dzięki temu stałem się „Prezentem'' dla mojej Mamy 
w dniu jej święta zupełnie nie z mojej winy. atomiast zupeł
nie św i adomie (26 maja 1989 roku) byłem kochankiem Pani 
Daily w jednoaktówce pewnego Amerykanina. Przyznaję 
szczerze iż dzisiaj nie wstydzę s ię tego faktu. 

Chciałem jeszcze donieść iż zupelnic nieświadomie zda lem do PWST \\'e Wrocławiu 
na Wydział Lalkarski i św iadom ie ową szkolę ukończyłem. 

Ale dalej było tak: między inymi jako Demur agitowałem niejakiego Wśc ieklicę. jako 
Kirkor wypuści Iem dwie panienki w maliny (a może to _jedna z nich mnie?) . Jako Hajmon 
próbowałem zmien ić mojego .. Staruszka"", a jako Rykow dostałem baty od Sopliców. Przyzna
ję i ż nie zaw ·ze bylem pozytywnym bohate1·em w spektaklach dla „milusińskich" i dlatego w 

ramach rehabilitacji niedawno popelniłem pewną uroczą bajeczkę w gnieźniejńskim teatrze. 
Śpiewałem Brela, Songi Brechta, \.vymyśl iłem pewien kabaret (który z kilkoma prze

rwami wciąż istnieje), a także udzielam si ę w radio. 
Uprzejmie informuję iz nie o wszystkim donioslem. Obiecuji,: poprawę. 

ANNA ŁANIEWSKA 
(Adeptka) 

Pochodzę z niewielkiej . malowniczej miejscowości 
polożonej niedaleko Gdańska. Tutaj też rozpoczęła s ię moja 
przygoda teatralna - w zespole starogardzkich teatromanów 
rozmiłowanych w teatrze, śpiewie i poezj i. 

Nie myślałam o karierze zawodowego aktora, więc 
zaskoczeniem by ł fakt , że po wygraniu Konkursu Poezji ś pie
wanej w Olsztyn ie ówczesny dyr ktor Teatru im. J. Osterwy 
w G~rzowie Wlkp. zaproponował mi pracę w charakterze 
adeptki. 

Pierwszy spektakl (,,Stachuriada'') - ogromne przeżycie: duża scena - światła refle kto
rów - tańczony, śp iewany, ognisty - połknęłam bakcy la. 

Jestem w Gorzowie już siódmy sezon, z ról, które grałam chcia ł abym wymienić trzy : 
Annę w „Madame de Sade" Y. Mishimy, Po Idę w „Teatrze manekinów'' - B. Schulza, Amelkę 
w ,, Malym dworku" - Witkacego. 

Aktualnie dużą satysfakcję sprawia mi granie w dyplomowym spektaklu ,Juwenilia" 
- Witkacego - na który wszystkich serdeczn ie zapraszam. 

RENATA STADNIK 
(Adeptka) 

Zakochałam się w tańcu i w demonicznym ma
gnetyźmie sceny. 

Dla zaspokojen ia duszyczki pragnącej czuć od
dech publiczności i słyszeć oklaski rozpoczełam pracę 
w Teatrze Muzycznym we Wrocławiu, potem pozna
łam Teatr Muzyczny w Poznaniu. 

Nagle zapragnełam prawdziwego teatru i za ngażował mnie Henryk Tomaszew
ski do Wrocławskiego Teatru Pantominy. 

Poczułam wtedy, co to znaczy gra na scenie dzięk i rolom, które kreowałam: 
Hipolitę w „Śnie nocy letniej" Szekspira, i „Wiosnę" w Cardeniu i Celinia

dzie" w reżyserii Hemyka Tomaszewskiego. 
Wiadomo, że mim nie może nic powiedzieć na scenie a Teatr im. J. Osterwy 

w Gorzowie Wielkopolskim pozwolił mi mówić, śpiewać czyli do końca zaspokoić 
ambicje artystyczne. 

JANUSZ KACZMARSKI 
(Adept) 

Urodziłem się w roku 1969 w Gorzowie Wlkp. 
W 1990 dyrektor Leszek Czarnota przyjął mnie 

do zesolu artystycznego Teatru im. J. Osterwy ' Go
rzowie Wlkp. w charakterze adepta sztuki aktorskiej , 

Do ciekawych wydarzeń w życiu artystycznym 
mogę za liczyć udział w „Piosenkach Lwowskich" w reż. 

H. Dzieduszyckiej i w „Juweniliach" reż. R. Majora, gdzie wcieliłem się w młodego 
Stasia Witkiewicza. 

W maju br. złożyłem w Warszawie egzamin eksternistyczny z wynikiem nega
tywnym, pomimo tego Komisji egzaminacyjnej bardzo się spodobałem. 



I. 

IWONA HAUBA 
(Sufler) 

N ie jestem aktorką, chociaż częs to gram na sce
nie. Jestem suflerką i dlatego stojąc na scenie pamiętam 
kwestie kolegów. Kocham to ! 

Zagrałam w wielu przedstawieniach m.in.: w „Słudze dwóch panów." Goldo
niego, w „Damach i huzarach" Fredry, w „Małym dworku" Witkacego, w , Zycie jest 

świętem" R. Rollanda. 
Moim marzeniem jest zagranie w Szekspirze. 
Czekam na propozycj e! 

EWA LICHODZIEJEWSKA 
(Inspicjent) 

Duch Teatru od zarania mi towarzyszył. 
Pierwsza praca jaką podjęłam była w Teatrze. Chcia
łam wokół siebie czuć atmosferę teatru. 

Byłam w takich teatrach: Teatr Współczesny i 
Polsk i w Szczecinie, w Elb lągu, Lublinie, w Białymsto
ku , w Toruniu , w Legn icy i w orzowie Wlkp. 

Jako sufler i inspicj ent współpracowałam z wspaniałymi ludźm i m.in . Janem 
Błeszyńskim , Andrzejem Rozhinem, Markiem Okopińskim, Krystyną Tyszarską, An
tonim Baniukiewiczem, Markiem Mokrowieckim, Stanisławem Kuźnikiem , Leszkiem 
zarnotą i z obecnym dyr. Ryszardem Majorem. 

Nie żałuję, że podj ęłam pracę, która przynosi dużo satysfakcji, chociaż wyci

ska ona łzy raz ze szczęścia raz ze smutku. 

COMMEDIA DELL' ARTE 

Komedia dell' arte (wł. Commedia dell'arte) to określenie zawodowego 
teatru aktorów włoskich rozwiniętego we Włoszech w XVI i XVl l wieku i upo
wszechnionego w wielu krajach Europy. Dla ściślejszego nazwania istoty ko
medii dell'arte posługiwano się też innymi terminami: COMMEDIA A SOG
GETTO - komedia oparta na zarysie szeregu scen mających jeden temat (sog
getto). 

Czerpano tematy z najrozmaitszych źródel: znanych powszechnie opo
wieści, komedii antycznych, współczesnych komedii literackich , popularnych 
dzieł prozą , zdarzeń historycznych i poddawano zespołowemu opracowaniu, 
którego celem było stworzenie scenariusza teatralnego przedstawienia. Taki 
scenariusz spisany był w dwóch egzemplarzach i wywieszony po lewej i pra
wej stronie za sceną. Przekazywał wykonawcom zarysy akcji , wyliczał waż

niejsze sytuacje oraz potrzebne w sztuce rekwizyty: COMMEDIA ALL' IM
PROVVfSO - komedia improwizowana, teatr alite racki pozbawiony tekstu pi
sanego. Był zbiorową twórczością aktorów, i nsp i rowaną potrzebą chwili, na 
poczekaniu improwizowaną : COMMEDIA Dl MASCHERE - komedia masek. 

Jedną z najważniejszych cech komedii dell 'arte był szereg typowych 
postaci , które pojawiają się w konwencjonalnych na ogół sytuacjach, wystę

pow ły w ustalonych tradycją kostiumach oraz w maskach zakrywających 

górną część twarzy. Taka maska zmuszała aktora do doskonałego opanowa
nia środków ekspresji ci elesnej , operowania wyrazistym gestem, niejedno
krotn ie zastępującym słowo. COMMEDIA ALL' ITALIANA - komedia włoska, 
termin najrzadziej używany, najbardziej dyskutowany. Zrodził się z faktu, i ż 

ten typ teatru powstał we Włoszech, tam przeżył okres najwię kszego rozkwitu 
i tam p rzestał i st ni eć . 

Główne postaci komedii dell'arte: 
dwaj starcy - Pantalone, zawsze kupiec z Wenecji, bogaty, podejrzliwy 

podejmujący niewczesne zaloty do kobiet, stając się pośmiewiskiem dla oto
czen ia; Dottore - typ uczonego prawnika z Bolonii , ozdoba wszech fakultetów, 
mylący wszystko beznadziejnie w zbyt długich przemówienach, przeładowa

nych łaci ńskimi sentencjami, „gotowymi" na każdą okazj ę . 

pierwszy i drugi zanni - dwaj służący , zestawieni na zasadzie siln ego 
kontrastu: przebiegły, bystry Brighella i głupkowaty, niezdarny Arlekina (lub 
Truffaldino, Trivellino, Pedrolino.„), obaj marzyl i przede wszystkim o dobrym 
jedzeniu. 



Kapitano - typ żołnierza - samochwała. 

Kolombina - sprytna służąca - intrygantka. 
dwie pary zakochanych. 

Aktorzy specjalizowali się (często całe życie), w odtwarzaniu którejś z 
postaci, znali „rolę" doskonale, zespalali się z nią do tego stopnia, że mogli 
korzystać z rozległej swobody w komponowaniu scenicznego tekstu. 

Lazzi (wł. działanie) - był nieodzownym, trudnym elementem komedii 
dell' arte urozmaicającym akcję , z przebiegiem której nie miały nic wspólnego. 
Służyły do ożywienia słabnącej uwagi widzów, aktorom dawały możność za
demonstrowania umiejętności zawodowych w pantomimie, akrobatyce, w im
prowizowaniu dialogu. 

Obowiązujące w komedii dell'arte, a ogromnie lubiane przez publicz
ność, wszystkie bijatyki, błazenady , nieporozumienia, kuglarskie sztuki, prze
kręcanie i zniekształcanie słów - to wszystko zależało od potrzeby chwili , na
stroju, inwencji i fantazji wykonawców. I wiadomym było, że im bardziej inteli
gentny aktor, z poczuciem humoru, orientacją w najnowszych zdarzeniach, im 
bardziej oczytany i umiejący wnikliwie patrzeć na świat - tym lepsze są role, 
sceny, przedstawienia. 

Aktor komedii dell'arte musiał być akrobatą, mimem, tancerzem, śpie
wakiem, gimnastykiem - wtedy ten teatr ujawniał w pełni swą prostotę oraz 
zawiłości groteski i bufonerii. Od aktorów wymagano nadzwyczajnego zgra
nia, doskonałej gry zespołowej. 

Komedia dell'arte dopuściła na scenę - jako pierwsza w Europie - ko
biety, dobrze przyjęte przez opinię publiczną, a nawet kler, który krytycznie 
ustosunkowywał się do młodych, uszminkowanych chłopców, grających role 
kobiece, gdyż „często prowokowali specjalnego rodzaju ekscesy". 

Zespoły komedii dell' arte grały przede wszystkim dla szerokiej publicz
ności , najczęściej na ulicach, na placach, mając za dekorację drewniany podest 
- estradę , a w tle ledwie narysowaną pespektywę na białej płachcie materiału. 

Nierzadko większe, dobre zespoły związane były z dworami arystokra
cji i grały w pałacach. Powszechnie wiadomym było, że „swą biżuterię aktorzy 
sprawiali sobie za pieniądze otrzymane z dworskich skarbców, lecz na chleb z 
masłem zarabiali podczas przedstawień publicznych". 

Kulminacyjny etap rozwoju komedii dell'arte przypadł na drugą połowę 
XVI i pierwszą XVll wieku, kiedy działały trupy, na czele których stali wybitni 
aktorzy: Giovani Battista Andreini , Tiberio Fiorilli, Flaminio Scala, Sylvio Fioril
lo, kiedy grali na scenach tacy artyści jak Antonio Sacchi, Isabella Andreini , 

Teodora Medebach, Tristana Martinelli. .. 
Zespoły komedii dell'arte zdobyły międzynarodową sławę, przyczyn iły 

s !ę do p_owstania wiei~ teatrów narodowych . Znalazły się niemal we wszyst
kich kraiach Europy, rownież w Polsce - na dworach Władysława IV i Jana Ili 
Sobieskiego. _Najwcześniej zawędrowali do Francji, która stała się drugą oj
czyzną włoskich aktorów. W Paryżu Comedie - ltal ienne konkurowała przez 
długie lata z Comedie - Francaise. W każdym kraju specyficzne postaci kome
dii dell'arte przeniknęły - z wieloma zmianami - do nowych literatur. Arlekina i 
Brighell.a stopi li się w postać jurnego Hunswursta w krajach niemieckich; Francja 
z Arlekina stworzyła smutnego Pierrota, a ze sprytnej Colombiny - subtel ną 
Columbinę . Brighella, noszący też często imię Pulcinella, stał się w Anglii Pun
chem ... 

Komedia dell'arte w swym najlepszym wydaniu jest synonimem mi
strzows~iego ~panowania rzemiosła aktorskiego w teatrze, który za cel głów
ny stawiał sobie rozbawienie publiczności. 

Przez niemal dwieście lat komedia dell' arte była najpopularniejszą for
mą rozrywki teatralnej w prawie całej Europie. 

Ale kiedy improwizacja stawałą się prostacka, żarty banalne, a tematy 
wulgarne, kiedy odeszli najlepsi aktorzy, a inni zatracili umiar w błazenadach, 
zaprzepaścili czystą groteskę, kiedy żywiołowy humor zastąpiony został przez 
kabotynizm - wtedy, a stało się tak w XVIII wieku, komedia dell'arte przesta
wała być sztuką, ginęła. Barokowa od środka nie zgadzała się także z du
chem wieku Woltera i Monteskiusza. 

Umierającą komedię dell' arte obrał za przedmiot teatralnej reformy sta
teczny mieszczanin, pełen umiaru i zdrowego rozsądku, adwokat Carlo Gol
doni. 

. . Wielcy artyści, wielcy twórcy, reformatorzy współczesnego teatru euro
pe1sk1ego - Jacques Copeau, Charles Dullin, Wsiewa/od Meyerhold, Jewgienij 
Wachtangow, Giorgio Strehler, zobaczyli w sztuce komedii dell'arte „czystą 
teatralność" i wykorzystali tradycję w niektórych swoich wybitnych pracach. 



Zastępca dyrektora: Emil Czepulonis 

Koordynator pracy artystycznej : Roma Kobus 

Kierownik techniczny: Piotr Steblin-Kamiński 

Kierownicy pracowni : 
plastycznej 
elektrycznej 
akustycznej 
fryzjersko - perukarskiej 
brygadier sceny 
krawcowa 
garderobiana 
stolarnia 

- Aleksander Kowalczyk 
- Bogdan Giżycki 
- Jan Szołomicki 
- Alfreda Nowak 
- Ryszard Jarek 
- Anna Żurawska 
- Maria Murawska 
- Ireneusz Ługowski 

Kierownik Biura Obsługi Widzów - Lidia Paukszto 

Biuro Obsługi Widzów prowadzi sprzedaż i rezerwację biletów indywidual
nych i zbiorowych, oferuje organizację uroczystości, akademii, koncertów, itd. 
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 17, w soboty w godz. 11 - 15 
oraz godzinę przed rozpoczęciem przedstawienia. 
Telefon 20-25-16. 

Wydawca programu: Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. 
Druk: Z.U.P. „Druk" ul. Wał Okrężny 36, tel. (O 95) 22 44 27; 255 - 82 

si/mana 
ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO 

66 - 400 GORZÓW WLKP. UL. WALCZAKA 45 

TELEFONY: 32 50 18 
32 oo 23 
32 50 80 

S. C. "SHAOllN" 
Rcsta«racfa Cl1ittska 

Zapraszamy na orginalne potrawy kuchni pekińskiej . 

FAX 32 07 60 
TELEX 0442564 

Organizujemy bankiety, przyjęcia weselne i inne imprezy okolicz nośc i owe . 

Możliwość rezerwacji miejsc przez telefon oraz dowóz posiłków do domu. 

Zakład czynny od 1300 do 2400 

66 • 400 Gorzów Wlkp., ul. Borowskiego 38, tel. 217 · 39 



W repertuarze: 
Carlo Collodi 
Pinokio, reż. Jacek Medwecki 

Alfred Jarry: Ubu król, reż. Ryszard Major 
Edward Redliński : Konopielka, reż . Jerzy Nowacki 
Marek Hłasko : Ósmy dzień tygodnia, reż. Robert Boczkowski 
Wg Romain Rollanda: Życie jest świętem albo Colas Breugnon, 
reż. Stanisław Kuźnik 

Stanisław Ignacy Witkiewicz: Juwenilia, reż. Ryszard Major 

Programy edukacyjne: 
Interpretacje, real. Teresa Lisowska, Beata Chorążykiewicz 
Zabawa w słówka, real. Teresa Lisowska 


