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obsada premierowa 

Biała I Beata Giza 
Szara I Franciszka Kierc 
Szafirowa I Sylwia Kowalska-Borowy 
Eros I Michał labuś 

Duet I I Beata Giza, Artur Grabarczyk 
Duet 2 I Agnieszka Wojciechowska, Michał Ośka 
Trio I Beata Giza, Michał labuś , lukasz Przytarski 
Kwartet I I Beata Giza, Filip Michalak, Franciszka Kierc, lukasz Przytarski, 

Agnieszka Wojciechowska, Michał Ośka , Marzena Socha, Piotr Nowak, 

Yul iya Lavrenowa 

premiera 

Kwartet 2 I Agnieszka Wojciechowska, Michał Ośka, Dorota Zieli ńs ka, M ichał labuś, 

Magda Pawelec, Piotr Nowak, Yuliya Lavrenowa, Ireneusz Stencel 
Kwartet 3 I Agnieszka Wojciechowska, lukasz Przytarski, Beata Giza, Michał labuś, 

Yuliya Lavrenowa, Piotr Nowak, Sylwia Kowalska-Borowy, Ireneusz Stencel, 

Franciszka Kierc 
Mistrz I Leszek Alabrudz i ńsk i 

Thanatos I Aleksand1-a Michalak 
Rodzeństwo I Marzena Socha, Filip Michalak 
Wołający I Radosław Palutkiewicz 

Z ieloni I Artur Grabarczyk, Dorota Zi e lińska , Radosław Palutk1ewicz, Marzena Socha, 
Filip Michalak, Michał Ośka, Magdalena Pawelec, Bartosz Kondracki, Marta Śrama 

Wolni strzelcy I Artur Grabarczyk, Michał labuś, Filip Michalak, Piotr Nowak, 

Michał Ośka, lukasz Przytarski, Radosław Palutkiewicz, Bartosz Kondracki 
Wyzwolone I Sylwia Kowalska-Borowy, Franciszka Kierc, Beata Giza, 

Agnieszka Wojciechowska, Dorota Zielińska, Yuliya Lavrenova, Magda Pawelec, 

Marzena Socha, Marta Śrama, Adrianna Kubik 
Jednomyślni I Sylwia Kowalska-Borowy, Franciszka Kierc , Beata Giza, 

Agnieszka Wojciechowska, Aleksandra Michalak, Dorota Zielińska, Yuliya Lavrenova, 

Magdalena Pawelec, Marta Śrama , Adrianna Kubik, Joanna Lichorowicz, 

Leszek Alabrudziński, Artur Grabarczyk, Michał labuś, Filip Michalak, Piotr Nowak, 

Michał Ośka, lukasz Przytarski, Radosław Palutkiewicz, Stavros Pittas, Ireneusz 

Stencel , Bartłomiej Szymalski 

muzyka 

Henryk Mikołaj Górecki, Gustave Santaolalla, Sainte-Colombe, Alicia Keys, 

Bebe, Edin Karamazov, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Armand Amar, 

Marin Marais, Yasmin Levy, Tan Dun, Alexandre Desplat 
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o piękn ie i prawdzie 

'' C.zy mozna bylo odrzuClć przebrzmrale 

europeJSI e po1ęc1e piękna inaczej mz 
m&Mqc: muszę być prO'M:iziwy, choCby 
moja sztuko miala być brzydko, a me 

p1ęl:ncJ? Oc.zyMśoe mozna bylo pocem 
to zreMdawać 1 (>O'N'edzieć ze duchowe 
przeslanki zmieniły srę cak dalece. ze w, 
co edy$ uwozano za brzyd e, dz•$ 
odczuwa Się pko piękne. 
Prawda 1 piękno me są przecrwieńsrwomi -
w gruncie rzeczy są to dwa slowo 
na oznaczenie cz~ ukrytego, czego 
n•gdy me zdołamy calkJem poją( 

Hans Zender 

' ' Muszę zocytO'NClć ietzSChego: 
.Są ludzie, którzy celC1Ml mącą wodę. 

by wydawała Się głęboko" 
Dlaczego mia/bym prO'M:ię 
przeciwstGW1ać pięknu? To są dwie rózne 
rzeczy, nigdy nie mieszałbym mleka 
z wrnem, bo co absurd. Baudelaire 
powiedział, że .ln beaute est cou1ours 
bizarre. piękno jest zawszr osoblrwe. 
Jesc dziwne, (ancasr.yczne, niezwykle -
to oznacza. ze piękno za kazdym razem 
mUSI być zde(iniawone na nowo. 

Juan Allende-Blin 

' ' Trzeba pamiętać. ze pojęcie piękna do cego 
scoprna uległo depreqacji, rz niezbędne 
wydawolo Się zdyscanS(]W(lrne od mego. 
Dziś mozna stwierdzić. 1ak daleko zaszedł cen 
proces. Jest cakle zdanie Albrechta Diirera 
o pięknie Czym 1est piękno - nie wiem 
Powredzial to artysta, kc61y o p•ękn1e musial 
duzo wiedzieć. bo macze1 me mógłby cworzyć. 
Ale wyratnie powiedz1al. ze me wie. A pocem 

zaczął porówn~ć piękno do pracy pszczól. 
To dla mnie co5 niezwyklego: obraz rwórczej, 
oerp/rweJ pracy przy wytwarzaniu m•odu 
z ne caru bez zadnego smaku z wątłych 
kwiatów - je5c w tym transsubscanqacp. 

Klaus Huber 

' ' Nie sposób Jest dzt5 prawol«Muć agresj(J 
lub obscemcznośoą. ale chyba mogę .ieszcze 
sprC1Mlkawoć bezbronn~ią - mo1ą 

naiwn~1ą 1 bezrad~iq. być moze 
podszytą scrachem, a moze bez mego? 
Chodzi właśnie o tę chwtlę. kiedy robię co5 me 
oglądając Się na prawo 1 /ev.Q, czyli ze co, 
co brzmi, uprzednio pozbawi/em zawartych 
w n•m obiecujących, fascynu1qcych wl~i. 
Oczyszczam, biorę je sobie 
i zostaję z cym. co zniszczylem 
i z pytaniem, czemu to zniszczyłem 

1 co z rym zrobię pkD poszukujący cv.órca. 

Helmut Lachenmann 



' 

o pięknie i prawdzie 

UŻ'yWJnie siawa {Jlękny w sposób niemal 

peforatf'Mly oznacza pewien rodzaj 
oportunizmu. Żródlo tego rodza1u myś!en10 
mozna odnofetć ro u 68 - przekonania. 

ze muzyka i sztuka muszą kameame 

wyrozać sprzeciw i dlatego nie pcminny być 

piękne. Nigdy się pod tym me pcx.fp1sy„ałem, 

nie myślenie w tych kategonach me Jest m1 

obce. Krzyk. który tak często s!ychoć 

' ' O ile •.· em po1ęcie piękna powiązane 

w muzyce NRD. jest ŚW!Odect\Nem wl~1e 

te1 po awy. ze muzy a mlJSI być przeCN1 
czemuś, me może się przypcchleblać. zatem 

mlJSI zaklócoć spokór 
Piękno J€Sl czymś, co dopiero znajdu1e 

wiosną definicję. Kiedy mówimy o pię ' ie. 
mamy na myśli po1ęoe, 1akie JUŻ o mm 
mamy. Coś. co daje się jakby wyabstrahować 
z tego, co JUZ istnieje. Ale kiedy w ooS/aduję. 
nie 1estem JUŻ sobą, sta1ę się epigonem. 
przestaję by<'. prawd z· .y. To oznacza. 

że piękno muSI być zde(iniawane na nowo 

w kazdym u!WOrze. 

Georg Katzer 

Cytowane zo Adorna strach przed banałem albo o pięknie 

1 prawdzie, Ruch Muzyczny 9/20 I O 

z poJ iem prawcif po,oawio srę po raz 

pierwszy we wczesnoromantyczne1 este yce 

~Jozo 1czne1. u Schlegta 1 Schel/mga. gdzie 
po raz pierwszy filozoficznie uzasadniono 

autonomi dzieła sztuki rwierdząc. 

że twórczość artystyczna jest pornekqd 
kontynuaqą UWO)Qcego wreczrne procesu 
stworz ia Zatem każde nt:JV.ie dz1elo dodaje 

coś nowego do całego uniwersum 1 pC1Mększa 

dzieło s!WOrzenlO. Co.©łwiek by o tym sądzić. 
dzieł sz uki zdefimo nych w ten sposób me 

mierzy Stę JUŻ istniejącymi prawidłami 

matematyki. (ilozofi1 ani jakichkolwie innych 

dz1edzm. poniewaz ustalaJQ one nowe prawdy. 

Konrad Boehmer 



o spektaklu 

OUT 1est opowieścią o alienacji i pewnych jej aspektach w życiu wspólczesnego człowieka . 

Alienacja od dawna jest w kulturze terminem pejoratywnym, a już z całą pewnością kobieca 

alienacja. Jest ona w świetle dorobku kultury budowanej od zawsze pod męskim 

przewodnictwem czymś niezaprzeczalnie nagannym. Ale dosyć tego I Kończy się lukratywne 

przewodnictwo. kończą się nagany i kończy się pewność, że alienacja jest zaprzeczeniem 

wszelkich wartości. Jeszcze tmchę wysiłku, a przymus potakiwania męskim ideologiom 

stanie się karalny. Ten feministyczny ton nie znaczy, że traktujemy go ze śmiertelna powagą . 

Żartujemy sobie i z męskich szowinistów i z feministek, bo każda przesada i brak rozumnej 

równowagi są komiczne. A jednak, mimo że OUT nie jest manifestem feminizmu . 

przedstawiamy w tym spektaklu poważne i bolesne sprawy jednostek, które nijak nie mogą 

się pogodzić z powszechnymi trendami i pogardą z jaką większość traktuje mniejszość. 

Proporcje między tym zbiorami wciąż się zm ieniają i zmienia się równiez ich zawartość . 

Ciekawe, że to, co do niedawna był? mniejszością , dziś jest większością i odwrotnie . Jak 

niegdyś pierwsi chrześcijanie byli garstką wyalienowanych z rzymskiego imperialnego 

społeczeństwa dziwolągów podejrzewanych o najgorsze cechy, tak teraz garstka 

wyalienowana z ogromnej katolickiej wspólnoty narodowej uchodzi niekiedy za matecznik 

wszelkiego zla Garstka komunistów ściganych przez wszystkie pol icje świata rozrosła s ię 

tworząc totalitarne państwa ścigające osamotnionych antykomunistów. Tak jak kiedyś 

głupkowaci wesołkowie byli wyrzutkami poważnego 1 szarego społeczeństwa. tak teraz 

szara, poważna osoba, która nie umie się ch ichrać co chwilę, uchodzi za wroga publicznego. 

Takich przewrotnych zmian obserwujemy dzisiaj wiele. Zawsze iednak niezmienną regułą 

towarzyszącą alienacj i jest bardziej lub mniej zajadłe potępienie mniejszościowych grup lub 

notorycznych samotników przez J ednomyślną większość. Różna jest tego skala. 

Od globalnej poprzez narodową, środowiskową, gminną. szkolną aż do rodzinnej. Jako 

niepoprawnie wyalienowana społecznie osoba nie mogę tego znieść. Cierpiałam z tego 

powodu od dziecka Ostatnio jednak dostrzegam , że jest nas więcej. To przynosi pewną 

pociechę i nadzieję, że jeśli zrobię spektakl o alienaqi , to znajdzie się spora ilość istot, które 

mnie zrozumieją i ~czują radość, ze nie są same na świecie. Było by cudownie, gdyby 

odczuly radość również z tego powodu, że na oucie powszechnie uznanych wartości 

i zaakceptowanych przez większość obyczajów, mód i zachowań powstaje piękny ogród 

wartości wyalienowanych. Być może przetrwa w tym ogrodzie coś , co z czasem moze 

uratować świat przed totalnym idiotyzmem wesołej zabawy, brutalnym tryumfem 

chamstwa, kultem siły, zamęczaniem obrzydliwościami i pewnością. że słabości i l ęki trzeba 

dobijać jak chore zwierzęta. O tym chciałam opowiedzie ć nieprzekładalnym na literackie 

komentarze językiem tańca - mojego specyf cznego tańca związanego z muzyką iak życie 

z oddychaniem. 

lzadora Weiss 
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realizatorzy 

lzadora Weiss 
choreograf 

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie i Akademii Muzycznej 

1m. Fryderyka Chopina. Dwukrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. 

Po ukończeniu szkoły pracowała w Teatrze Wielkim w Warszawie i Jednocześnie studiowała 

na wydziale pedagogiki baletu. jako choreograf debiutowała w 1996 r. w Teatrze Wielkim 

w Poznaniu. Spektakl nosi! tytuł Sny nocy letniej i składał się z t1-zech części do muzyki 

kompozytorów filmowych. jego owacyjne p1-zyjęcie przez publiczność zbiegło się ze 

znakomitymi recenzjami prasowymi. Stale współp1·acuje z czołowymi polskimi rezyserami 

operowymi. Do tej pory zrealizowała choreografię do takich spektakli jak: Turandot, Straszny 

dvvór, Galina, Salome, Czarodziejski ~et, Don Giovanni, Aida, Carmen. Wolny strzelec, Opera za 

trzy grosze, Nabucco, Eugeniusz Oniegin, Faust, Juliusz Cezar oraz Halka. Spektakle te były 

prezentowane na naJwazniejszych scenach krajowych oraz w USA, Francji, Niemczech, 

Luxemburgu, Holandii i Finlandii. W Wexford w ldandii zrealizowała kilka choreografii do 

operowych produkqi festiwalowych. Przełomowym spektaklem w jej dorobku stal się 

I Koncerr skrzypcowy Krzysztofa Pendereckiego w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Po tej 

realizacji Ji'ff Kylian zaprosił ią do Nederlands Dance Theater, by odbyta u niego staż 

realizatorzy 

choreograficzny. Wielokrotny pobyt w zespole 1ednego z n a1większych choreografów 

naszych czasów dał Jej szansę doskonalenia swojego warsztatu u Jego boku oraz takich 

twórców jak Hans van Manen, Ohad Naharin, Paul Lightfoot i Sol Leon. W ramach festiwalu 

Malta 2000 przygotowała spektakl Cztery pory roku Vivaldiego w nagraniu Nigela 

Kennedy'ego, który po obejrzeniu tej choreografi i zaproponował Jej współpracę nad 

nowym projektem z Jego własną muzyką. 

W 2005 zrealizowała w Operze Battyckiej balet ... z nieba do muzyki Michała Lorenca z Jej 

własnym librettem. Ponownie znakomite recenzje zbiegły się ze stojącymi owaqam1 

widowni. Następna realizacja pełnospektaklowego baletu Eurazja. do którego napisała 

libretto i dobrała muzykę reprezentującą odrębność kulturową Wschodu i Zachodu m1ala 

swoją premierę we wroclawskim teatrze „Capitol" i stała się wydarzeniem otwierającym 

drogę do zrealizowania marzeń o własnym zespole. Rozpoczęła pracę nad projektem 

Warszawskiego Teatru Tańca przy C:::entrum Sztuki „Montownia" Zawiesiła Jednak ten 

projekt po otrzymaniu propozycji z Opery BattyckieJ, gdzie z1·ealizowala spektakl 4&4 

do muzyki Lisy Gerrard. Alessandra Marcello oraz Vivaldiego i Bacha w nagraniach Nigela 

Kennedy'ego. Kolejną premierą był powtórzony w Gdańsku, z licznymi modyfikacjami, 

spektakl autorski Eurazja. Wielomiesięczna praca nad tymi realizaqami pozwoliła na 

zbudowanie w Operze Battyckiej znakomitego zespołu tańca współczesnego, którego 

młodzieńczą dynamikę i jakość wychwalali nie tylko recenzenci, ale coraz liczniej 

napływająca do tego teatru publiczność. Zwieńczeniem teJ pracy była premiera baletu 

Romeo 1 Julia, opartego na dramacie Szekspira, którego akcja została przeniesiona w czasy 

nam współczesne. Muzykę lzadora Weiss Jak zawsze wybrała i zmontowała sama. Znalazły 

się tu między innymi kompozyqe Glassa, Beethovena, Prokofiewa, Lisy Gerrard 

1 Santaollali. W marcu 20 I O roku za ten właśnie spektakl otrzymała Nagrodę Teatralną 

przyznawaną przez Prezydenta Miasta Gdańska. 

We wrześniu 2009 w ramach festiwalu Haendla w Warszawskiej Operze Kameralnej 

wyreżyserowała m~odram do muzyki Haendla Tre donne-tte des tini z udziałem znakomitej 

solistki Olgi Pasiecznik, na której speqalne życzenie wróciła również na scenę Jako tancerka. 

„Rzeczpospolita" uznała ten spektakl za jedno z dwóch najważniejszych wydarzeń roku 

w polskim teatrze muzycznym. 

OUT jest piątym przygotowanym w Operze Battyckiej autorskim baletem lzadory Weiss. 

Jestto jednocześnie pierwsza premiera stworzonego przez nią Battyckiego Teatru Tańca. 

www.izadoraweiss.net 
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realizatorzy 

Hanna Szymczak 
scenograf 

Z wyksztalcenia architekt, pochodzi z rodziny o głębokich teatralnych tradycjach Uest stryjeczną 

wnuczką słynnego tancerza Leona Wójcikowskiego). Autorka scenografii do kilkudziesięciu spektakli 

teatralnych, w tym wielu pozycji klasyki polskiej i obcej - m.in. 'Wyzwolenia, Dziadów. Baladyny 

czy Tartuffa , jak i dramaturgii XX w ieku i współczesnej - Iwony, księżniczki Burgunda, Pokojówek, 

Wielebnych, Hundebaru, Brzydala, przedstawień muzycznych 1 baletowych (Farne, Pippi teatrze 

Muzycznym w Poznaniu. Prophetie w Kieleckim Teatrze Tańca). Za kostiumy i scenografię do Cyrografi.i, 

zrealizowanego w kieleckim Teatrze 1m. Zeromsk1ego, otrzymała nagrodę Nadzwyczajnego Andersena 

na Krakowskim Festiwalu Widowisk dla Dzieci. Trójmiejskiej publiczności znana Jest jako autorka 

scenografii do Koleżanek zrealizowanych na scenie Teatru W ybrzeze. W Operze Baltyckiej stworzyła 

scenografię do Mozarta 1 Salienego, Edith Ariadny na Noxos (Nagroda Prezydenta Gdańska dla spektaklu 

roku 2009), Czarodz1e1skiego Petu oraz kostiumy do baletów Kilka krótkich se™'encp jacka Przybyłowicza 

(Men's dance) i Romeo 1 Julio lzadory Weiss. 

Marek Zygmunt 

Marek Zygmunt ( 1975) urodzi l się, mieszka i pracuje w Gdyni Jest absolwentem architektury 

Po litechniki Gdańskiej . Tw orzy peńormance , wideopeńormance, instalacje mult imedialne , filmy, 

fotografię i muzykę eksperymentalną. Realizuje własne po>tulaty fi lozoficzne za pomocą technik 

multimedialnych. Współpracował m iędzy innymi z Markiem Rogulskim i Dominikiem Lejmanem. 

Zawodowo za1muJe się realizacją programów telewizyjnych 1 filmów, pracuje jako dz1enn1karz 

i operator. 

Projekcje wideo do scenografii teatralnych i operowych tworzy od 2006 roku . W Operze Baltyck1ej 

zrealizował wizualizacje do oper: Halka Morn szki w reżyseni Eweliny Pietro ak i Czarodziejski Pet 

Mozarta w re zys rii Marl<a Weissa oraz baletu Tamash11 (Men's Dance) Wojoecha Misiuro 

attycki I an ca eatr 

sol iści BTT Franciszka Kierc i Michał Łabuś 13 



Bałtycki Teatr Tańca 

Bałtycki Teatr Tańca powstał I marca 20 I O w mie1sce „Baletu Państwowej Opery 

Battyckie( 9 czerwca BTI przedstawi spektakl Romeo i ju/10 lzadory Weiss w Teatrze 

Narndowym w Warszawie, a we wrześn i u planowany jest występ zespołu na EXPO 

w Szanghaju z baletem Euraz1a tej samej autorki. 

Dwa lata temu do Gdańska, z całej Polski, zaczęli przyjeżdżać młodzi, zdolni tancerze 

wzmacnia1ąc szalenie dynamicznie rozwijający się zespół baletu Opery Battyckiej . Kolejne 

premiery - 4&4 i EurazJO lzadory Weiss, Men's Dance Komassy, Przybytowicza i Misiu ry, 

w reszcie Romeo i Julia w chorografii lzadory Weiss dały pewność, że gdański zespół 

stworzyt w świecie polskiego baletu nową jakość i trwale zapi sał swoje osiągn ięc ia na kartach 

1ego historii. Tancerze BTI to niezwykłe indywidualnośc i. Są wśród nich zarówno 

absolwenci polskich szkół baletowych, jak i osoby spoza ich grona, ale za to z ogromnym 

doświadczeniem praktycznym. Mimo różnych dróg, Jakimi dochodzili do wybranego celu, 

dziś występują na jednej scenie. Połączyło ich dązenie do peńekqi i miłość do tańca. Razem 

tworzą zespół , który podbił serca młodej publiczności Trói miasta i powoli zdobywa uznanie 

tradycjonalistów. W Operze Battyckiej tancerze są rozpoznawani z imienia i nazwiska. 

Kierownikiem zespołu jest Roman Komassa, znakomity pedagog i choreograf. Z asadniczy 

ksztatt artystyczny BTI tworzy lzadora Weiss. W pracy hołduje przekonaniu, ze ruch c i ała 

musi być wywiedziony z ducha muzyki i 1est sensowny tylko wtedy, gdy tworzy z tą muzyką 

nierozerwalną całość . W historiach opowiadanych w swoich spektaklach stara się 

przekazywać pozytywne emoqe 1 bronić systemu wartości , w którym miłość, godność 

człowieka, wierność ideałom i wybranym przez siebie ludziom, umiłowanie prawdy 

i spraw iedliwości są stale obecne, wbrew modzie na destrukcję promowanej we 

współczesnej kulturze (czy„subkulturze", jak sama to definiuje). Dzięki jej wyczuciu p iękna 

każde przedstawierfle baletowe, ses1a zd1ęc 1owa, plakat, czy prezentacja stają s ię czymś 

niepowtarzalnym. Battycki Teatr Tańca zna1du1e się w fazie dynamicznego rozwoju, dlatego 

tak ważne w 1ego dz iałalności są w te1 chwi li częste castingi dla tancerzy zgtaszających się 

z całej Polski. 
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Bałtyc ki Teatr Tańca 

Beata Giza 

Absolwentka Ogólnokształcące1 Szkoty 
Baletowej im. Romana Turczynowicza 

w Warszawie. W roku 1998 otrzymala 

stypendium artystyczne Fundacji Balet. 

Dwukrotnie brala udz1al w Ogólnopolskim 

Konkursie Tańca im. Wojciecha 

Wies1ołlowskiego w Gdańsku. Pracowala 

w Operze Wrocławskiej . Theater Górlitz 

oraz Opera Nova w Bydgoszczy. 

Wspólpracowala z Teatrem Muzycznym 

w Gliwicach oraz lYP. Tańczyła zarówno 

w baletach klasycznych - Dziadku 
do orzechów, jeziorze łabędzim , Śpiącej 
królewnie Jak i spektaklach współczesnych -

Carmina burana, Chopin. Re1gen. Synopsis, 
Absolutna przejrzystość oraz Bal zyoa. 
Od kwietnia 2008 jest solistką Battyckiego 

Teatru Tańca. N<tualnie można ją oglądać 

w baletach lzadory Weiss Romeo 1 Julia 

i Eurazjo oraz Tango lrfe (Men's dance) 

w choreografii Roman Komassy. 

W 20 I O roku zatańczyła główną partię 

w Chop1nart autorstwa Emila 

Wesołowskiego. 

Franciszka Kierc 

Edukację taneczną rozpoczęła od treningów gimnastyki artystycznej. 

Uczęszczała do Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu 

oraz do Szkoty Baletowej przy Teatrze Muzycznym „Capitol" 

we Wrocławiu, prowadzonej przez Ałlę 1 G1viego Abesadze. 

We wrześniu 2009 roku otrzymala Dyplom Tancerza ZASP 
Uczestniczyła w wielu międzynarodowych konkursach tańca, 

między innymi w Tanzołymp w Berlinie, Jugend Tanzt we Freiburgu 
(finalistka), Dance Word Cup w kategoriach: klasycznej 

i wsp61czesnej (laureatka). Swoje umiejętności doskonałila 

na warsztatach stepu pod okiem mistrzyni Niemiec - Siivii Planki. 

Pracowała z choreografami światowej slawy jako uczestniczka 

programu You Can Dance w Centre International de la Danse Jazz 

w Paryżu . Tańczyła zarówno w produkqach klasycznych, w tym 

jeziorze łabędzim w koprodukcji Opery Wrocławskiej z Moscow City 

Ballet w choreografii Victora Smimova-Golovanova i Ewy 

Wycichowskiej, jak i wspólczesnych m.1n .. EurOZJO w rezyseni 

i choreografii lzadory Weiss, czy s~ ng! Jaroslawa Stańka. 

Współpracowała również przy realizacjach teatralnych 

Ewy Wycichowsklej 1 Bogusława Kierca. Od stycznia 2008 roku jest 

soli stką Bałtyckiego Teatru Tańca . W 20 I O roku otrzymala dwie 

nagrody teatralne - Marszałka Województwa Pomorskiego 1 Miasta 

Gdańska za partię Ju lii w spektaklu Romeo 1 Julia lzadory Weiss, 

a takze Teatralną Nagrodę Muzyczną im. Kiepury dla Najlepszej 
Tancerki. 

Sylwia Kowalska-Borowy 

Absolwentka Ogólnoksztalcącej Szkoty 

Baletowej w Gdańsku. Dyplom 

z wyróżnieniem uzyskała w roku I 997. 

Uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie 

Tańca im. Wojciecha W1esiollowskiego 

w Gdańsku, zdobyv;ając wyróznienie. 

Po ukończeniu szkoty w roku 1998 

rozpoczęła pracę w Państwowej Operze 

Baltyckiej. Na tej scenie występowała Jako. 

Królewna w Królewnie )niezce 1 siedmiu 

krasnoludkach Pawłowskiego, Medora 

w Korsarzu Adama, Mercedes w Don 

Kichocie Minkusa, Batyłda w G1selle Adama. 

Wdowa oraz Ona w ... L niebo ł zadory 

Weiss do muzyki Michał.Lorenca. Edith 

zmysłowa w Edith. Obecnie rnozna Ją 

oglądać w spekta lach: 4&4. Euraz;a. M n's 

Dance. w partii Niani balecie lzadory 

Weiss Romeo i Julia , a także George Sand 

w Chop1nart Ho Sin Hanga. 

Bałtyck i Teatr Tańca 

Michał Łabuś 

Jego przygoda z tańcem rozpoczęła się gdy miał 

7 lat i bardzo szybko zabawa w tar1ec prz rodzi a 
S•ę w pasję <;tarąc sposobem na zyae. Pn.ez 
pierwsze łata swo,ej drogi taneaneJ występował 
na licznych tJrniejach w Polsce oraz poza granicami 
kra1u , zdobywając liczne nagrody - dwukrotnie 
był M;strzem Polski w hip-hop e Jego prawdziwa 
edukaqa taneczna rozpoczęła się, gdy wy1ech I 

na pierwsze wafY!aty tareczne, które pociągnęły 
za sobą kole1ne "Y)azdy na konferenqe tańca 
szkoląc się z licznych technik, między innymi tańca 
w;półaesnego, Jazzu, tańca klasycznego, salsy oraz 
hip-hopu. W wieku I 7 łat przerwał swoją drogę 

tańca turniejowego 1 przeniósł swoią zyoową pasję 
na deski teatru. W łatach 2003-2007 występo'-' I 

w teatrze muzycznym „Capitol" we Wroclawiu, 
miedzy innymi w V>kst Side Story, Swing-Duke 
Ellington Shaw. Eurazjo. Gorqczkn, M ndoryn/Q 
r Pomarańcze . W styczniu 2008 roku 1ako ieden 
z pierwszych dołączył do z polu Bałtycki go 
Teatru Tańca. gdzie występuje w part11 Romea 
w baleoe lzadory Weiss Romeo 1 Julro, Fryderyka 
w Dziadku do or?ecMw. Chłopaka w Tango IM! 
(Men's dance) oraz w baletach Euroz1a 1 4&4 
łzado Weiss, Kilka kró eń seh..enCJI 
Jacka Przybyłowicza ( en's donce) oraz Chopina 

Emila esolows ego. 

www.myspace . com/michalłabus 
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Bałtycki Teatr Tańca 

Yuliya Lavrenova 

Absolwentka Ogólnoksztalcące1 Szkoty 

Baletowej im. Romana Turczynowicza 

w Warszaw ie. Edukację artystyczną 

rozpoczęla w wieku przedszkolnym, 

uczęszczając na zajęoa zespolu 

baletowego .Arabeski' w Kaliningradzie. 

Laureatka nagrody publiczności 

na Międzynarodowym Konkursie Tańca 

w Biarritz we Franq i (2000). Brała udz1aJ 

w XVI Ogólnopolskim Konkursie Tańca 

im. Wojciecha Wiesiołłowsk1ego 

w Gdańsku w kategorii taniec wspólczesny 

Doświadczenie sceniczne zdobywala 

nil deskach Teatru Wielkiego - Opery 

N arodowe; w Vl/arszawie, biorąc odz1al 

w przeclstawiernach : Dziadek do orzechów, 

Śpiąca królewna, W amie czarodne]Skiego 

Petu, Mandragoro . Od wrze~nia 2009 Jest 

tancerką Bałtyckiego Teatru Tal',ca. 

Łukasz Przytarski 

Swo1ą przygodę z tańcem rozpaczą! 
w Teatrze Muzycznym Junior w Gdyni , 

pod okiem Moniki Leśko-Mikola1<2yk . 

Tańczył również w tró1miejs im Teatrze 
Plastyki Ruchu Alexandra Azarkev1tcha. 

Do zespolu Opery Battyckiej dolączyl 

w kwietniu 2008 roku . Debiutowa! 

w spektaklu Eurazjo lzadoiy Weiss. 

Obecnie Je<;t so!iS'"'! Baltyckiego Teatru 
Tańca . Do tej pory bral udzial między 

1nnym1 w spektaklach: 4&4. EurozJO, 
Dziadek do orzechów, Men's Dance, 

a jego naJWJększym osiągnięciem są partie 
Romea w baleoe Romeo J Julio lzadory 
We1Ss oraz Fryderyka 0 1opina 
w Chopmort. 

Aleksandra Michalak 

Absolwentka Ogólnoksztalcącej Szkoty 
Baletowej w Gdańsku . Występuje 

w operach Don G1ovanm Mozarta, Eugeniusz 
Oriiegin Czaikowskiego i baletach Dziadek 
do orzechów Czajkowskiego, Men's Dance oraz 
Romeo 1 Julio lzado.y Weiss gdzie kreuje postać 

Matlo. Od trzech lat prowadzi w Opene 
Bałtyckiej za1ęcia baletowe dla dzieci. 
Prywatnie Jest zoną Filipa Michalaka, solisty 

BTI 

Baltycki Teatr Tańca 

Magdalena Pawelec 

Absolwentka Ogólnoksztalcącej Szkoty 

Bale owe1 im. Olgi Slawskie1-Lipczyńskie1 

w Poznaniu. Uczestniczka I Ogólnopolskiego 
Konkursu Baletowego we Wrocławiu . 

I Międzynarodowego Konkursu Baletowego 
2 1ote Pointy" w Szczecinie, Ogólnopolskiego 

Konkur,;u Tańca im. Wo;C1echa 
Wies•o11ows i, go w Gdańsku (2005, 2007 

2009) , lntemaz.anale Concorso Premio Roma 

of Julia Bace.a Za1ęla Ili m1e1sce 
w kategorii tańca wspólczesnego 
na >01 Ogólnopolskim Konkursie Tańca 

Swo1e um1ejętnośc 1 taneczne doskonahla 
również na warsztat<ich tanecznych 

w Poznaniu, Warszawie, Lądku Zdro1u 
i Paryzu. Występowala na scenie Teatru 

Wielkiego 1 Teatru Muzycznego w Poznaniu, 
oraz Teatru Narodowego w Bratyslawie. 

a także w Filharmonii BerhńskieJ , Poznańskiej 

i Zielonogórsloej. Od września 2009 roku 1est 

tancerką Baltycloego Teatru Tańca. 



20 

Bałtycki Teatr Tańca 

Marzena Socha 

Absolwent1<a OgólnoksztalcąceJ Szkoly 

Baletowej w Gdańsku . Wspólpracowala 
z Gdańskim Teatrem Tańca Melisy 

Monteros, Te trem Ekspresji Woic1echa 

Misiuro. grupą Dada von Bzdulów. Teatrem 
Muzycznym w Gdyni oraz Teatrem 
„Capitol" we Wrodawiu. Występowala 

w wielu głośnych produkqach ('izachy. 
Chicago, Hair i Sen nocy letniej) 

w Teatrze Muzycrnym w Gdyni, a takie 

w spektaklach Opera zo trzy grosze. 
~t S1de Story. ~mierdź w górach, Swing 
1 EurazJCI we wroclaw<;Vim Teatrze 

Muzycznym „Capitol" . Wsp6łpracu1e 

z Przeglądem Piosenki Aktorskiej 

we Wrocławiu , przygotowując choreografie 
do przedstawień 1 koncertów finałowych 
Brala udz1al w licrnych programach 

telewizyjnych i teledyskach. Zagrała 

w filmach : Pierwsza m!l~ć 1 Biuro kryminalne. 

jest także wykładowcą tańca współczesnego 
w Studium Wokalno - Aktorskim 

we Wrodawiu. Od 2008 test sohstl<ą 

Bałtyc 1ego Teatro Tańca , gdzie występuje 

w baletach Jzadory We15s: Romeo 1 Julio 
(Oficer). 4&4 (Śmierć), furaz10. a 1'1kze 
we wszystkich czękiach Men's Dance. 

Jest również instruktorem tańca modem 
na warsztatach tańca prowadzonych 
w Operze Bałty ieJ. 

Marta Śrama 
W 2009 roku ukofa:zyla Ogólnoksztakącą 
Szkolę Baletową w Gdańsku . 

Reprezentowala szkolę w XV i XVI 

Ogólnopolskim Konkursie Tańca 

1m. Wo1ciecha Wiesiollowskiego 

w Gdańsku oraz Międzynarodowym 
Konkursie Baletowym .Złote Po1n1y 2009" 

w Szczecinie. Dwukrotna zdobywczyni 
pierwszego miejsca na V i VI Pomod Jm 
Festiwalu Form Tanecznych w kategon1 

tarnec współczesny. W latach 2003 - 2007 

uczennica Kuźni Talentów New Voice 

w Gdańsku . Obecrne choreograf Kuźni 
Talentów New Voice w Poznaniu 

Od kwietnia 2009 roku Jest tarcerką 
Bałtyckiego Teatru Tańca . 

Agnieszka Wojciechowska 

Absol'wentka Państv.;owe1 Szkoły Baletowe! 
1m. Romana Turczynowicza w Warszawie. 

Edukaqę taneczną rozpoczęła 1uz 

w przedszkolu, u częszcza1ąc na zajęcia 

tańca klasycznego, nowoczesnego oraz 

Jazzu. Po ukończeniu nauki 1 uzyskaniu 

dyp!omu tancerza zawodowego wy1echala 
na studia do Rotterdamse Dansacadem1e · 
Codarts w Rotterdamie. Od początku 
sezonu artystycznego 2008/2009 

wsp6łp 1-acowala z gdańslom zespołem . 

biorąc udztal we wszystkich produkcjach 

baletowych. Od 2009 iest solistką 

Baltyck1ego Teatru Tańca. 

Bałtycki Teatr Tańca 

Michał Ośka 

Absolwent Studium Aktorskiego 

przy Teatrze im. Stefana Jaracza w 
Olsztynie (2004) oraz WyzszeJ Szkoły 

Umiejętności w K1elca h (kierunek: taniec). 

W roku 2007 uzyska! dyplom 
zawodowego tancerza ZAS P. W roku 2004 
rozpoczął współpracę z Kieleckim Teatrem 
Tańca, gdzie przez p:ęć lat szkoli! s1ę 

w technice tańca jazzowego. uczestnicząc 

1ednocześnie w Międzynarodowych 

Warsztatach Tańca jazzowego. 

jego ulub10nym stylem tańca 1est mocern 
1azz underground. przywi~1ony z Paryża 
przez Th1errego Vergera, z którym 

przyj.urn się 1 współpracuje . Od 2009 ie, 
tancerzem Baltyck!ego Teatru Tańca . 
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Bałtycki Teatr Tańca 

Leszek Alabrudziński 

Ukończył Szkolę Baletową w Gdańsku. 

Debit.~°' al na scenie Opery Ba ck1ej, 

z którą związany Jest do dziś . Za swe 

osiągnięoa zostal uhonorowany Nagrodą 

Wo1ewody Gdańskiego Wys1ępowal 

w większa o przedstawień baletowych 

Opery Bałtyckiej p erwszoplanO\vych 
rolach, między innymi jako Ksiązę 

w Dziadku do orzechó.v. Albert w Gisel/e, 
Ali w sorzu , Bas1lio w Don Kichocie, Pai k 
w Abalecodle, Romeo w Romeo 1 Julu 
Prokofie;va Obecnie kreuje partie Ojca 

w balecie lzadory Weiss Romeo 1 Julia, 
Dziadka w Dllad<u do ORechów. 
Występuje również w spektaklach 

en's dance, 4&4 EurazJO oraz Chopinart. 

Artur Grabarczyk 

W roku 2009 ukończył Ogól noksztalcącą 

Szkolę Baletową w Gdańsku . Jako uczeń 
reprezentowal szkolę na XVI 

Ogó'nopols 1rn Konkursi 1ańca 

1m. Wojciecha Wies10llov.15kiego 

w Gdańsku oraz Międzynarodowym 

Kocikursie Baletowym .Zlote Pointy 2009" 

w Szaecinie. Swoje umie1ętności taneczne 

doskonalił na ursach salsy, hip hopu, 

breakdance i jogi oraz tańcząc 

w formaqach tańca nowoczesnego. 

Uczestnik wielu warsztatów taneanych 

i teatralnych w Polsce (Bytom, Gdańsk, 

Poznań, Warszawa), a także za granicą 
(St. Bneuc, Paryż) . W czerwcu 2009 roku 

odbyl staz l chn1ki Jose Limona 

Warszawie, prL rowadzony przez 

Ann Vachon (dyrektora Limon lnstrtute 

z owego Jor u) Uhon10rowany agrodą 

za osobowość artystyczn przy.maną przez 
Polski Związek Chórów 1 Orkiestr 

w Olsztynie (2008). Od kwietnia 2009 

fest tancerzem Bałtyckiego eatru Tanca 

Bartosz Kondracki 

Urodzi! si ę w Siedlcach . Pierwsze kroki 

taneczne stawiał w zespole tańca 

nowoczesnego .Caro Dance', z którym 

zdobył liczne tytuły 1strzowskie 

"' konkursach rangi krajowe1, europejsk1e1 

i światowej . W 2007 roku rozpaczą! naukę 

w WyzszeJ Szkole Umiejętności w Kielcach 

(kierunek taniec). Do grudnia 2008 ro u 

byl tancerzem Kieleckiego Teatru Tańca, 

gdzie doskonali! techn1 ę tańca iazzowego. 

Bral udz1al w licznych ,varsztatach 

tanecznych między 1nnym1 z zakresu lyncal 

jazz, modern 1azz. modem J<1Z2 
underground, funky jazz, hip· hop. 

Od stycznia 2009 roku jest tancerzem 

Baltyckiego Teatru Tańca . ... 

Bałtyck i Teatr Tańca 

Adrianna Kubik 

W roku 2009 ukończyla Ogólnokształcącą 

Szkolę Baletową w Gdańsku 1 otrzymała 

dyplom zawodowe1 tancerki. 

W czasie dziewięcioletniej edukacji 

zawodowej tańczyła na scenach 

Teatru Miniatura, Akademii Muzycznej. 

Teatru Mie1sk1ego w Gdyni oraz Opery 

BattyckieJ, biorąc udzial w koncertach, 

przedstawieniach 1 spektaklach. Brala udz1al 

w licznych warsztatach tanecznych w calej 

Polsce w technikach : jazz, hip hop , 

dancehall, afro dance. W czerwcu 2009 

brała udzial w stażu techniki tańca 

wspólczesnego Jose Limona. Od kwietnia 

2009 roku 1est tancerką Battyckiego Teatru 

Tańca. 
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Bałtycki Teatr Tańca 

Filip Michalak 

Absolwent Ogólnoksztalcące1 Szkoły 

Bale owej w Gdańsku . Po ukończeniu 

nauki rozpoczął pracę w Opera Nova 

w Bydgoszczy, a w roku ł 999 przeniósl s i ę 

do Opery Baltyck1e1. gdzie debiutowa! 
partią Merkucja w spektaklu Ro.rneo 1 Julia 
Proko 1ewa. Od roku 2006 jest solistą 

Baltyd<1ego Teatru Tańca. Znakom1c:e 
sprawdza Się we wspólczesnych 

realizaqach: bral udział w widowiskach 

tanecznych: Opemamec oraz Vichry 
w rezyseni jaroslawa Stańka . 

Na scenie Opery BaltyckieJ występował 

w pat11ach: Chłopaka w .. . z niebo , Pio sia 
w P1ouus1u 1 d , Garnache'a w Don 
!<Jchoce, Hilanona w G!Se//e. Tancerryka 

Jerzyka w Abalecadle oraz Gońca w 
operze La serva padrona. Obecnie mozna 

go oglądać w spehaklach: 4 4. Eurazjo. 

DZl<ldek do orzecMw. Men's dane , 
Chopinort oraz w partii Merkucja w baleae 

I dory Weiss Romeo i Julio. 

Piotr Nowak 

Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły 

Baletowe1 im. Feliksa Pamella w Łodzi . 

Uczestnik Konkursu Baletowego 

im. W C1echa Wiesiołłowskiego 

w Gdańsku w sezonie 2005/2006. Podczas 
nauki wspólpracowal z Teatrem Wielkim 
w Łodz i. Od połowy 2008 roku jest solistą 

Bałtyck.ego Teatru Tańca . Występuje 

między 1onym1 w baletach: furciz.J<l. 4&4. 
Dziadek do orzechów, Chopinart. a Jego 

najwaznieJszą rołą Jest TybaJt w balecie 
Jzadory Weiss Romeo 1 }uha. jest studentem 

ydziału Zarządzarna UniwersytelU 
Gdańskiego . 

Radosław Palutkiewicz 

Absolwent Og6lnoksztalcące1 Szkoły 

Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodz i . 
Po ukończeniu nauki tańczył jako koryfej 

w Operze Wroclawsk1e1. 
W latach 2000 - 2002 współpracował 
z Gastspiel Thea erd1rektion Gerhartz, 

tańcząc w produkq1 F1re of dance oraz 

musicalu Mamma . Rok póiniet 
uczestniczył w pro1ekcie J arosława Stańka 

Openioniec w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni . Był tancerzem w Teatrze 

Muzycznym C pitol we Wrocławiu . 

Od 2008 roku jest solistą Bałtyckiego 

Teatru Tańca. Występuje między 1nnym1 

w Tango /Ne Rom Komassy (Men's 

dance) oraz partiach soł ist'fl!:znych 

w baletach Eurazjo. 4&4 i Romeo 1 Julia 
tzadory Weiss oraz Tamash11 Wo1c1echa 

Misiuro (Men , dance). 

Bałtycki Teatr Tańca 

Dorota Zielińska 

Edukację taneczną rozpoczęła w wieku 

7 at w amatorskim zespole tańca 
współczesnego • Luz" . a następnie 
w Teatrze Tańca Uniwersytetu Gdańskiego 

Tańca współczesnego uczyła się 

na warsztatach w: Gdansku, Koninie, 

Warszawie. Poznaniu. Od września 2008 
roku 1est tancerką Baltyck1ego Teatru Tańca. 
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Bałtycki Teatr Tańca 

Ireneusz Stencel 

Wychowanek gdańs tej Szkoły Baletow ej, 

którą ukończył w I 995. Debiutował 

ieszcze w tym samym roku 

odpowiedzialną part ią Romea v baleoe 

Prokofiewa na scenie O pery Bahyck1e1. 

W sezorne 1997 ;98 występował na scen ie 

Teat l'\J Wielkiego w Lodzi, następnie wrócił 

do gdaflsklego zespołu . Wsp6łpracu1e 

także z Ballet Schooł KozlO\'i! v Osace, 

gdzie uczy 1apor\ską młodzież tańca 

kla>yczriego oraz partnerov1anld. Tańczył 

Księaa w Dziadku do orzech<rw. lsaaka 

w Korsarzu. Bas1łra i Gamache'a 

w Don Kichoae, Hi łarona i Alberta 

w Gise/le, Posłańca w Kstęzniczce 

czordoszo, Wilka w widowisku baletowym 

dla dzieo Piotrek i Vvilk oraz Mężczyznę 

w bieli w Edith Obecrne występuje 

w partii Parysa w balecie lzadory Weiss 

Romeo r )u/IC oraz Marzenia w li aęści 

spektaklu (hQp1nart Emila Wesolowskiego, 

a także w spektaklach Tongo /rve (Men's 

dance), 4&4 1 E.urazJO. 

Stavros Pittas 

Edukację taneczną rozpoczął w Szkole 

Baletowej w Poznaniu, a dyplom tancerza 

uzyskał w Ogólnoksztafcące1 Szkole 

Baletowej w Gdańsku. W trnkcie nauki b rał 

udział w licznych warsztatac/1 (Gdańsk, 

Warszawa, Poznań , Bytom, Lądek Zdrój) 

doskonaląc swo1e umie1ętności m iędzy 

innymi w technikach jazz, hrp-hop, efedro 

buggy, czy klasyka. Po u kończeniu szkoty 

pracował 1ako solista Opery Bałtyckią 

Następnie na krótki czas związał się 

z Teatrem Wiei im w Pozr;aniu, by znów 

powrócić na deski Opery Bałtyckią 

Tańczy w 4&4, DziadliJJ do orzechćtw, 

PJ:xneo i jultr, Ho/ce, Chopinart Pasję 

do tańca lączy ze studiami na Wydziale 

Mechar11cznym Politechniki Gdańskiej . 

Bartłomiej Szymalski 

Absolwent Ogólnokształcące1 Szkoły 

Baletowei 1m. Romana Turczynowicza 

w Vl/arszawie. Wielokrotnie reprezentowal 

szkołę na koncertach tanecznych w Teatrze 

Wielkim. Swo1e umiejętności doskonali ł 

na zajęciach akrobatyki sportowej. Brał 

udział w roznych projektach tanecznych 

i medialnych. Od najmlodszYch lat 

okaz}'wał duże zainteresowanie 

i moż111Ności aktorskie Dzięki ojcu, który 

iest kompozytorem, jłIŻ od małego 

wychov1yvvany w dźwiękach muzyki 

kreatywnej. Od września 2009 iest 

tancerzem Bałtyckiego Teatru Tańca 

Bałtycki Teatr Tańca 

Joanna Lichorowicz 

Swo;ą przygodę z tańcem rozpoczęła w wieku 

lat 6 'N Studiu Baletowym przy Operze 

Krakowskiej. Edukaqę kontynuowała 

w Krakows ie1 Akademii Tańca .L'art de la 

Danse· , będąc również członkrem szkolnego 

zespołu baletowego. Po pomyśln ie przebytych 

audyqach zostala przyjęta do Laban School 

w Londynie 1 Rotterdamse Dansacademie -

Codarts w Rotterdamie. Decydu1ąc się na 

studia w Rotterdamre, rozpoczęła czteroletnią 

edukaqę współpracując z wieloma 

pedagogami i choreografami z całego świata . 

W 2008 roku ukończyła studia, otnymując 

dyplom dokumentujący je1 wyzsze 
wykształcen ie w dziedzinie tańca . Od początku 

sezonu artystycznego 2008/2009 

wspólpracuie z Państwową Operq Bałtycką 

jako solistka Bałtyckiego Teatru Tańca , 

jest takze student ą Prawa na Wydziale Prawa 

i Admrnistracji Unl\I> ersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie. 
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Bałtycki Teatr Tańca 

kierownik: Roman Komassa 

glówny choreograf: lzadora Weiss 

asystent choreografa i pedagog: Marzena Socha 

inspektor baletu i inspicjent: Piotr Borowy 

Opera Bałtycka w Gdańsku 

al. Zwycięstwa I 5 

80-2 I 9·Gdańsk 

proiect@operabaltycka.pl 

www.operabaltycka.pl 

www.baltyckiteatrtanca.pl 

Organizatorem instytucji jest 
Samorząd Województwa Pomorskiego GDAŃSK 

patroni medialn i 

t~sto.pl RaJ;„ Gdańsk 
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