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Stanisław Górka urodził s ię w 
1954 roku w Garwolinie. 

Studia aktorskie ukończył w 19n 
roku i w tym samym roku zade
biutował na scen le. Od 1979 roku 
nauczyciel akademicki w Aka
demii Teatralnej w Warszawie. 
W 1993 roku powołał do życia 
Towarzystwo Teatralne Pod 
Gdttę - teatr specjalizujący 

się w kameralnych formach 
wokalno - aktorskich. 

Od zawsze marzył o aktorstwie i nie W}'Obraia sobie życ ia bez 
Aktorstwo jest jego największą pasJą . W ostatnim czasie zyskał 

,popularność dzięki roll Zbyszka w serialu Plebania. 

„ ... Cllyll1 tak jak wszyscy baj, si, bolesnej egzystencji 
I czasu, łldry upływa. Wisie już osiągnąłem, ale wierz,, 

uda ml •I• as111on11t jeszcze wi1cej. " 

Stanisław Górka 



Jednym z ciekawszych zjawisk społecznych jest zwany 
z angielska splrit a community, czyli -duch wspólnoty. Większość 
narodów o długiej historii konsekwentnie kultywuje owego 
ducha wspólnoty. Tworzy on niepowtarzalny kod identyfikacyj
ny danego społeczeństwa, którego dwoma filarami są tradycja 
i kultura. Jednym z takich narodów, który przez wiele wieków, 
pomimo zawirowań historii, opierał się erozji swoich podstawo
wych wartości, byli Francuzi. Nie miejsce tu i czas, aby komen
tować aktualny stan ducha społeczności zamieszkującej nad 
Sekwaną. O wiele sympatyczniejszą czynnością wydaje się być 
penetracja epok naznaczonych świetnością niegdysiejszego 
spirit a community narodu francuskiego. 

Romain Rolland, znakomity francuski pisarz, noblista 
z 1915 roku, autor powieści, dramatów, eseista i muzykolog, 
fascynował się geniuszem ludzkim, jego wpływem na kształtowa
nie się, wzmiankowanego powyżej, ducha wspólnoty narodu, ale 
także możliwością harmonijnej egzystencji wszelkich odrębności , 
wynikających z indywidualnych cech poszczególnych narodo
wych wspólnot. 

Największa koncentracja cech, stanowiąca o wyrazisto
ści spirit a community danego narodu, ulokowana jest na tzw. 
prowincji, przy czym przestrzegałbym przed stawianiem znaku 
równości pomiędzy prowincją a prowincjonalizmem. W tym wy
padku chodzi o najczystsze zalety racjonalizmu, silnie powiąza

nego z szacunkiem dla tradycji, czyli konserwatyzmu w najlep
szym wydaniu. W takie cechy, okraszone zdrowym rozsądkiem, 
który pozwala znajdować wyjście z trudnych sytuacji życiowych , 

wyposażony jest Colas Breugnon, tytułowy bohater historycznej 

powieści Romaina Rollanda. Myliłby się ten, kto chcialbf ~ 
że taka postawa pozbawia Colasa Breugnon 1nt·Rrnł'11Wnfllllt:l.-1 

doznań i przeżyć. Wręcz odwrotnie. Ludowa mądrość, 
staje się bezcenny kapitałem, budującym równowaQQ w 
ną. pozwala mu wnikać w zdarzenia losu bez asekuracif, anga: 
żując emocje w najwyższym stopniu. Ileż bogatsze I intensyw 
niejsze w doznania jest życie takiego prowincjusza w pdównaniu 
z relatywistycznym, kosmopolitycznym życiem w centrach dużych 
aglomeracji miejskich, gdzie latarnie i neony reklam głuszą urodę 
rozgwieżdżonego nieba, niezasnutego smogiem spalin, poranek 
kojarzy się ze staniem w korkach, a nie z wyjściem bosą s 
na zroszoną poranną mgłą łąkę, a poprawność polityczna 
pozwala nazywać rzeczy po imieniu, jak to się dzieje pom 
ludźmi szczerymi, którzy prawdę cenią wyżej od kanw 

To porównanie sielskiego żywota na 
sującą egzystencją w wielkich skupiskach miej 
ną płaszczyzną do zestawienia obok siebie twórcm*IMlllml 
Rollanda z twórczością innego wielkiego artysty - Sitr&tli 
Brassensa. Paryski bard, klasyk francuskiej piosenki, cy 
później, już w latach powojennych, jest typowym reprezentantem 
wzmiankowanego już tu spirit a community. W swoich balladach, 
bę_dących kontynuacją, bogatego w kulturze francuskiej nurtu 
ludowego, prezentuje podobny sposób obserwacji i komentarza 
zjawisk obyczajowych, z jakimi mamy do czynienia w Co/as Breu
gnon Romaina Rollanda. Właśnie spińt a community łączy obie 
te twórczości w harmonijną całość. Nasz spektakl ma zamiar 
o tym przekonać. 

Tadeusz Wiśniewski. 



ORGANIZATOREM TEATRU JEST MIASTO KOSZALIN 
Bałtycki Teatr Dramatyczny Im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie 

Dyrektor naczelny - Zdzisław Derebeckl 

Kierownik IBchnlczny: Antonina Clsakowska-Huss; z-ca kierownika ds. sceny Edward Sagan 
Pracownia plastyczna: Beala Jasionek 
Pracownia akuslyi:zna: Jakub Kolos, Paweł Skoczyk, Piotr Bartoszewicz 
Pracownia elektryczna: Marek Płocharski, Piotr Bartoszewicz 
Pracownia krawiecka: Jan Marciniak, Anna Lickun 
Pracownia ślusarska: Krzysztof Mariak 
Pracownia lryzjarska, garderobiana: Mariola Sapińska, Renata Borowska, 
Estera Szulc, Emilia Patrzek 
Montaiytcl dekoracji: Marek Grabowski, Eliasz Nawrot, Krzysztof Kotowski, Ryszard Pelc, Piotr 
Rusek, Andrzej Wieczorek 
Magazynier: Irena Kłos 
Klarownik Biura Organizacji Widowni: Włodzimierz Szymczyk 
Spec)alltcl ds. spektakli miejscowych: Dagmara Telińska, Magdalena Mokros, 
Katarzyna Tudrul 
Szal działu promocji, sekretarz maracki: Sławomir Czeszelko 
Spacjalltcl ds. promocji: Izabela Rogowska, Sławomir Dudek 
Gldwna ksltuowa: Anela Oleksy; Kslęgow~: Janina Lach, Anna Bendyk, Anna Jasińska 
Asystent Dyrektora, koordynator pracy artystyczna): Beata Barów 
Spac)allsta ds. pracowniczych: Nadzieja Kosacka 
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych: Olga Glermanluk 
Projekt graficzny: Citylight sp. z o.o. 
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www.bld.koszelln.pl 


