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Reporter, absolwent Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskie
go . Pracę zaczął zaraz po maturze w tygodniku „Na przełaj". Od 1990 roku 
pracuje w „Gazecie Wyborczej". W latach 1995-2001 prowadził talk-show 

„Na każdy temat" w TV Polsat. 
Wydał sześć książek : Niedziela, która zdarzyła się w środę (1996, 2011). 

Gott/and (2006, 2010), antologię 20 lat nowej Polski w reportażach według 
Mariusza Szczygla (2009, 2011), Kaprysik. Damskie historie (2010), Zrób 

sobie raj (2010) oraz Laska nebeska (2012) . 

Książka Gott/and, poświęcona Czechom, została przełożona na dziesięć 
języków, a obecnie trwają prace na kolejnymi czterema przekładami. 
Autor otrzymał za Gott/and m.in. NIKE Czytelników oraz European Book 
Prize 2009 - nagrodę Unii Europejskiej za najlepszą europejską książkę roku. 
W Czechach książka doczekała się dwóch inscenizacji teatralnych: 
w Pradze (Śvandovo divadlo Praha) i Ostrawie (Ostravske divadlo). 
Mariusz Szczygieł, wraz z Wojciechem Tochmanem i Pawłem Goźlińskim, 
założył Instytut Reportażu (www.instytutR.pl) oraz księgarnię reporterów 
Wrzenie Świata. 
www.mariuszszczygiel.com.pl 

Reżyser teatralny, dramaturg. Absolwentka Vysokej Skoty Muzickych Umeni 
w Bratysławie - kierunek reżyseria teatralna i dramaturgia (licencjat) oraz reżyseria 
teatralna (magister). Odbyta półroczne stypendium w Drama Department of Gold
smiths University of London. Stypendystka Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
RP, Rządu Rzeczpospolitej Polski i Visegrad Fund. Współpracuje z teatrami w Pol
sce, na Słowacji i w Czechach. Debiutowała w Teatrze A-ha w Bratysławie, w roku 
2007, sztuką Desdemona P. Vogel. Wyreżyserowała ponadto spektakle: Świadkowie 
albo Nasza mała stabilizacja T. Różewicza (teatr A4, Bratysława, 2008), Emigranci 
na podst. Na dnie M. Gorkiego oraz Naprawiacz świata T. Bernharda (Mała Scena 
VŚMU, Bratysława, 2008-09), Wilczek W. Sigariewa (Śtatne divadlo Kosice, 2010), 

Ślubne koszule K. J. Erbena (Studio 1, VŚMU, Bratysława, 2010), Białe małżeństwo 

T. Różewicza (Komorni scena Arena, Ostrawa, 2010), Płacz L. Lagronovej (Diva-
dlo J. G. Tajovskeho, Zvolen, 2011), Jakobi i Leidental H. Levina (Teatr Śląski im. 
S. Wyspiańskiego, Katowice, 2011), Przed sklepem jubilera K. Wojtyły (węgierski 
teatr Thólia szinhóz, Koszyce, 2011/2012), Sprzedawcy gumek H. Levina (Teatr 
im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, 2012) oraz Siła przyzwyczajenia T. Bernhar-
da (Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego, Katowice, 2012). Jej spektakle były grane 
podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bliscy Nieznajomi w Poznaniu, 
festiwalu Nova Drama w Bratysławie oraz Dotyky a spojenia w Martinie. Jest au
torką adaptacji teatralnej zbioru opowiadań Sylwii Siedleckiej Szczeniaki (W.A.B.), 
prezentowanej w formie inscenizowanego czytania w warszawskiej Zachęcie 
(2010). Tłumaczy z języka słowackiego i czeskiego. Za rolę Jakobiego w spektaklu 
Jakobi i Leidental w katowickiej realizacji, Artur Święs otrzymał Nagrodę Artystycz
ną ZŁ.OTA MASKA 2012. Spektakl był pokazywany na Festiwalu Teatrów Europy 
Środkowej w Koszycach oraz w teatrach Duren i Zielonej Góry. 

Kulturoznawca, teatrolog, krytyk teatralny, menedżer kultury. Absol
wentka filologii polskiej oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim 
oraz podyplomowych studiów dla managerów kultury w stołecznej Szkole 
Głównej Handlowej . Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Kryty
ków Teatralnych l.A.T.C. Pracownik naukowy Zakładu Teatru i Dramatu 
Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego , gdzie przygotowuje 
rozprawę doktorską, poświęconą estetyce popkultury w teatrze polskim 
po 1989 roku . 
Na Uniwersytecie Śląskim prowadzi zajęcia z teatru XX wieku, antropologii 
teatru, historii teatru polskiego, analizy przedstawienia teatralnego i orga
nizacji życia teatralnego. 
Redaktorka „Opcji". Współpracuje z „Teatrem", „Notatnikiem Teatralnym" 
i „Śląskiem", gdzie publikuje teksty naukowe i krytyczne, recenzje oraz 
rozmowy z twórcami . 
W Teatrze Rozrywki zajmuje się organizacją przeglądów i festiwali teatral 
nych, koncertów, a także gościnnych występów Teatru Rozrywki w te
atrach w kraju i za granicą . 

Muzyk, kompozytor. Od lat osiemdziesiątych związany z grupą „Kormorany". 
Skomponował z nimi muzykę do około trzydziestu spektakli teatralnych, 
z których najważniejsze to: Historyja a Chwalebnym Zmartwychwstaniu 
Pańskim Mikołaja z Wilkowiecka (Wrocławski Teatr Współczesny i Teatr 
Dramatyczny w Warszawie), Historia Jakuba W. Wyspiańskiego (Akademia 
Teatralna, Warszawa), Wspólny pokój Z. Uniłowskiego (kooperacja Teatru im. 
H. Modrzejewskiej w Legnicy i Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego 
w Wałbrzychu), Kario/an, Hamlet, Otello W. Szekspira oraz Portowa opowieść 
wg W. Szekspira, a także Sami K. Dworak i P. Wolaka (wszystkie w Teatrze 
im. H. Modrzejewskiej w Legnicy), Księżna d'Amalfi J. Webstera (Teatr Studio, 
Warszawa) i in . Jest też współautorem muzyki do dwóch Teatrów Telewizji: 
Historyja o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim oraz Człowieka, który 
był Czwartkiem w reżyserii Piotra Cieplaka. Razem z „Kormoranami" nagrał 
cztery płyty: „Teraz", „Miasto" oraz „Wspólny pokój" i „Historyja o Chwaleb
nym Zmartwychwstaniu Pańskim" z albumu „La Musica Teatrale". Ma rów
nież w dorobku role teatralne: w legnickim Hamlecie W. Szekspira zagrał 
Żołnierza; wystąpił również w Kario/anie i Portowej opowieści. Od roku 2011 

komponuje dla teatru samodzielnie. Ma w dorobku muzykę do sztuk: Płacz 
(reż . Joanna Zdrada, Teatr im. J.G. Tajowskeho, Zvolen). Jakobi i Leidental 
H. Levina (reż . Joanna Zdrada, Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego, Katowice), 
Hamlet W. Szekspira (reż. Attila Keresztes, Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego , 
Katowice), Przed sklepem jubilera (reż. Joanna Zdrada, Divadlo Thalia, Koszy
ce), Sprzedawcy gumek H. Levina (reż . Joanna Zdrada, Teatr im. W. Siemasz
kowej, Rzeszów) oraz Siła przyzwyczajenia T. Bernharda (Teatr Śląski 
im. S. Wyspiańskiego, Katowice). 



MÓWI MARIUSZ SZCZYGIEŁ: 

Pocztówka z Gottlandu ... 
mogłaby mieć na drugiej stronie fragment wiersza czeskiego poety Vladi
mira Holana: „Nie wiem, kto bogom robi pranie, ale brudy z niego pijemy 
my". 

Mieszkańcy Gottlandu ... 
to ludzie, którymi coś lub ktoś porusza. Jakaś niewidzialna siła, Bóg lub 
system zamienia ludzi w robaki. Tak naprawdę to nie jest książka o Cze
chach - to książka o tym, że każdy system jest źródłem cierpień. 

Dzięki tej książce ... 
poczułem, że nie jestem już „panem z telewizji". Jest to pierwsza moja 
książka po odejściu z telewizji po sześciu latach pracy. Przeniosła mnie 
ona w inne rejony. Coraz częściej ludzie zagadują mnie na ulicach z po
wodu moich książek a nie dlatego, że prowadziłem talk-show. Dzięki 
tej książce zwiedziłem wiele miast Europy, do których sam z siebie bym 
nigdy nie pojechał. W tych miastach, na spotkaniach autorskich pu
bliczność reaguje tak samo na te same fragmenty. W Hiszpanii, Francji, 
na Ukrainie czy w Niemczech - śmieją się z mojego tekstu w tych sa
mych miejscach, co w Polsce. Dla mnie to znaczy, że udało mi się napisać 
książkę dla Europejczyków o Europie, że jest w niej coś uniwersalnego. 

Czesi po przeczytaniu ... 
przysyłają mi mnóstwo emaili (były nawet dwie propozycje matrymonial
ne) . Starsi ludzie piszą, że w tak niewielkiej objętościowo książce podsu-

mowałem ich życie . Że ktoś postawił im zwierciadło, którego nie potrafili 
sami przed sobą postawić. Że to nie książka, tylko zdjęcia rentgenowskie. 
Ajeden czytelnik już po pięćdziesiątce napisał, że się wstydzi, że nikt 
z jego pokolenia nie napisał tej książki, a zrobił to cudzoziemiec i to młod
szy ... Bo my, Czesi - dodał - produkujemy piwo od kilkuset lat, ale zapo
mnieliśmy, że jego smak jest gorzki. Pan nam o tym przypomniał". Teraz 
na podstawie Gott/ondu powstaje w Czechach aż sześć filmów - fabula
ryzowanych dokumentów. Od 2007 roku książka miała tam .. . i6 wydań. 
A obawiałem się, że wydając ją w Czechach, przywożę im drzewo do lasu ... 

Polacy po przeczytaniu ... 
przysyłają mi mnóstwo emaili, w których piszą, że zaczynają szanować 
Czechów, o których wcześniej myśleli jako o narodzie bez charakteru. Że 
są zaskoczeni nieobecnością piwa i różnych piwnych historyjek. „Nadał 
Pan tym swoim Czechom wreszcie powagi". Czytelnik z Sopotu napisał, 
że „po przeczytaniu Gottlondu umarł mu krecik". Najciekawsze jest to, że 
Czesi często piszą, że nieźle się przy tej zabawnej książce bawili, a Polacy, 
że czytali ją ze ściśniętym gardłem. 

Gdybym pisał to jeszcze raz ... 
napisałbym inaczej. Jestem jak matka w depresji poporodowej - nie zno
szę swoich książek po napisaniu. 

Kiedy usłyszałem, że Gott/and znów wchodzi na scenę ... 
to się bardzo ucieszyłem, bo chorzowskie przedstawienie, to trzecie z ko
lei, ale pierwsze polskie. Moja reakcja na wszystkie propozycje teatralne 
(dotyczy to też Zrób sobie raj czy Niedzieli, która zdarzyła się w środę) jest 
zawsze jednakowa. Piszę teatrowi, że bardzo proszę, aby nic ode mnie nie 
chciał. Żadnej adaptacji tekstu na scenę, żadnego dopisywania, żadnych 
konsultacji, żadnego uczestnictwa w próbach. Uważam, że najlepszy 
dla teatru jest martwy autor. Ponieważ jednak żyję, lepiej, abym się nie 
wtrącał. Bardzo mnie ciekawi, co teatry robią z moimi książkami. Dla mnie 
to jest przygoda, kiedy nagle się okazuje, że reżyser i scenarzysta akcen
tują coś, czego ja nie akcentowałem albo okazuje się dla nich ważne coś, 
co dla mnie było zupełnie nieważne . Teatr jest więc dla mnie po to, żebym 
dowiedział się czegoś nowego o swoich książkach. 

Aneta Głowacka: Kiedy po raz pierwszy rozmawiałyśmy o adoptacji książki 
Mariusza Szczygła Gott/and, doszłyśmy do wniosku, że przeniesienie no sce
nę zbioru reportaży wcale nie jest proste. Wręcz przeciwnie, wielość wątków 
i postaci jest prawdziwym wyzwaniem. 
Joanna Zdrada: Książka Szczygła wymyka się klasycznym podziałom 
gatunkowym. 
W różnych krajach klasyfikowana była bardzo różnie. We Francji określo
no ją jako zbiór esejów, w Niemczech - jako zbiór opowiadań. Dla mnie 
to książka mocno dramatyczna. 
A.G.: W czym tkwi jej potencjał teatralny? 
J.Z.: Ten potencjał zaznacza się na wielu płaszczyznach . Myślę, że 

Szczygieł w swojej pracy dziennikarskiej ucieka się do formy quasi teatral
nej. Inscenizując spotkania z bohaterami swoich opowieści, motywuje ich 
do dialogu. Na podstawie przeprowadzonych przez siebie rozmów buduje 
dramatyczną narrację, której największym walorem jest konfrontacja róż
nych punktów widzenia, pełna napięć dynamika opisywanych zdarzeń oraz 
lakoniczne, błyskotliwe puenty. 
A.G.: Czym zatem kierowałaś się, myśląc o tym tekście jak o materiale 
no scenę? 
J.Z.: Przed przystąpieniem do dramatyzacji Gottlandu przyjęłam kilka 
zasadniczych kryteriów realizacyjnych. Po pierwsze postanowiłam zrezy
gnować z epickiej formy narracyjnej, tworząc spektakl w formie collage'u, 
składającego się z krótkich dialogów, elementów muzycznych, ruchowych 
i plastycznych. Nie bez wpływu na tę decyzję była również specyfika 
Teatru Rozrywki, który jest teatrem muzycznym. Chciałam pobudzić 

ROZMOWA Z JOANNĄ ZDRADĄ 

percepcję widza poprzez zestawienie skrajnych napięć, zbudować narrację 
w skrótowej formie, generując bodźce działające na zasadzie skojarzeń . 

A.G.: Mariusz Szczygieł na przeszło dwustu stronach swojej książki kreśli 
dzieje Czechów ad końca XIX wieku da czasów współczesnych. To niemały 
wycinek historii. 
J.Z.: To rzeczywiście trudne ująć w jednym przedstawieniu ponad stuletnią 
historię narodu. Myślę, że ani Szczygieł, ani ja nie mieliśmy ambicji stwo
rzenia historii obiektywnej ani wyczerpującej. Starałam się zogniskować 
uwagę widza na jednostkowych losach ludzi, widzianych oczami świadków 
doby: dziennikarzy, przechodniów; w obiegowych opiniach na temat bieżą
cych wydarzeń wyrażanych przy kuflu z piwem. 
A.G.: Nie podążasz jednak wiernie za książką Szczygła. Wprowadzasz 
w spektaklu sceny i postaci, których w niej nie ma. Pojawia się współczesna 
perspektywa. 
J.Z.: Starałam się wprowadzić polską perspektywę, szczególnie w drugiej 
części spektaklu, gdzie w chronologii wydarzeń pojawiają się zwiastuny 
kultury popularnej. Szkielet drugiej części stanowi karaoke, w której Polacy 
śpiewają czeskie przeboje. Forma ta stała się pretekstem do opowieści 
o nieznanym, chociaż bliskim sąsiedzie. 
A.G.: Nie bałaś się pracy nad książką, która przez czeskich krytyków zastała 
uznano za ważną pozycję? „Haspadófske naviny" napisały wręcz, że jest 
lustrem, którego Czesi nie potrafiliby sobie sami podstawić, ca oznacza, że 
Szczygieł dotknął ważnych, o maże nawet wypieranych tematów. 
J.Z: Nie bałam się. Moje spojrzenie na czeskie społeczeństwo jest subiek
tywne. Nie roszczę sobie prawa do wyrażania jedynie słusznych poglądów, 



nie osądzam . Moje prywatne doświadczenia z kulturą nazwijmy to „cze
chosłowacką" oraz poświęcona jej refleksja stały się dla mnie impulsem 
do włączenia się w dyskusję na ten temat. W takich kategoriach po
strzegam swój spektakl. Każdy naród ma w swojej historii punkty sporne. 
Gotowość, by poddać je weryfikacji, świadczy o dojrzałości społecznej. 
Z niecierpliwością czekam, aż ktoś zajmie się Słowakami. To dopiero kopal
nia wątków i tematów. Przez cały okres powojenny Słowacy funkcjonowali 
w cieniu Czechów. Pasterski naród, którego język został skodyfikowany 
dopiero w połowie XIX wieku, przez stulecia czerpał z kultury krajów 
ościennych: Węgrów, Austriaków, Czechów i Polaków. Uwarunkowania 
historyczne często sytuowały Słowaków w kontekście, który z dzisiejszej 
perspektywy wydaje się bardzo kontrowersyjny. Gdy w Europie szalała 
wojenna zawierucha, Słowacy po raz pierwszy w historii dostali szansę 
kształtowania swojej tożsamości narodowej. Słowacja zyskała wtedy mia
no Pierwszej Republiki Słowackiej. Najej czele stanął katolicki ksiądz Jozef 
Tiso, postać, z którą - ze względu najej antysemickie poglądy - Słowacy 

nie potrafią uporać się do dziś. Niepodległość, którą wówczas zachłysnęli 
się Słowacy, była pozorna, gdyż kraj w rzeczywistości był uzależniony od Ili 

Rzeszy. 
A.G.: W związku z tym, że kilka lat mieszkałaś na Słowacji, masz znajomych 
Czechów i Słowaków, Gattlandjest chyba również dla ciebie okazją da zwe
ryfikowania asabistych doświadczeń? 
J.Z.: Przez kilka lat funkcjonowałam na styku kultur. Mieszkałam 
w Bratysławie, gdzie studiowałam reżyserię teatralną. Zarówno w Polsce, 
jak i na Słowacji, czy w Czechach często pytano mnie o światopoglądo
we i mentalne różnice między Polakami, Czechami i Słowakami. Przede 
wszystkim należy pamiętać, że na „czechosłowacki" fenomen składa 
się szerszy kontekst kulturowy, że to nie jest żaden słowiański monolit. 
Niemieckie wpływy w Czechach czy węgierskie na Słowacji głęboko wryty 
się w mentalność obu narodów. To kraje wielonarodowościowe . Kiedyś, 

gdy realizowałam w Ostrawie w Czechach Białe małżeństwo Tadeusza 
Różewicza, ktoś zapytał mnie: jak tekst, który dotyka przecież typowo 
polskich mitów przenosi się na grunt czeski i czy w ten sam sposób inter
pretowałabym go w Polsce. Odpowiedziałam wówczas, że pewnie nigdy 
nie podjęłabym się realizacji Białego małżeństwa w Polsce, ponieważ 
jesteśmy u nas zbyt uwikłani w typowo polski dyskurs. Podobnie jest 
z książką Szczygła, której pewnie nigdy by nie napisał, gdyby był Czechem. 
W oddaleniu, w dystansie do rzeczy tkwi - jak sądzę - prawdziwa wartość 
obserwacji. Uczymy się siebie przez kogoś innego. 
A.G.: Ta książko rewiduje stereotypowe postrzeganie Czechów. O południo
wych sąsiadach wciąż niewiele wiemy. Myślisz, że twój spektakl może coś 
zmienić w polskich widzach? 
J.Z: Myślę, że funkcję popularyzatorską spełniła już książka Szczygła . I data 
coś ponad to - trafną a zarazem nie nachalną refleksję Chciałabym, żeby 
spektakl pobudził w polskich widzach impuls do poszukiwań w polskim 
i czeskim doświadczeniu historii najnowszej pewnych analogii i zwró-
cił uwagę na różnice w podejściu do podobnych zagadnień i moralnych 

dylematów. Myślę, że my, Polacy traktujemy czasem siebie zbyt poważ
nie. Mamy tendencje do mitologizacji zjawisk społecznych - wikłamy się 

w zacięte boje o racje, które wynoszone są na poziomy ołtarzy. Czeskie, 
pragmatyczne podejście do tych samych spraw czasem wydaje mi się 
bardziej ludzkie. Zdjęcie czegoś z piedestału wcale nie musi oznaczać, że 
odbieramy temu wartość. 
A.G.: W tym miejscu warto przywołać naszą wyprawę do Pragi z książką 
Szczygło w dłoniach, która miało nam pomóc w zmierzeniu się z tym mate
riałem. Co było dla ciebie największym zaskoczeniem podczas tego pobytu? 
J.Z.: W Pradze byłam już wcześniej wiele razy, prywatnie u moich czeskich 
lub słowackich przyjaciół . Były to wyjazdy, w których nie zajmowałam 
się Pragą w sposób metodyczny. Nastawiona byłam wówczas bardziej 
na kontakty z ludźmi aniżeli na studiowanie historii czy zwiedzanie zabyt
ków. Podczas naszego wyjazdu po raz pierwszy poczułam się jak turystka. 
I to była dla mnie nowa po-znawcza perspektywa. 
A.G.: Dla mnie odkryciem był Żiżkov - dzielnica Pragi znajdująca się zale
dwie dwa przystanki tramwajowe od Placu Wacława, a jednak w niczym 
nie przypominająca pełnego turystów, gwarnego i komercyjnego centrum. 
Żiżkov ma swój urok, spokój i czeskie knajpki, do których zaglądają miejsco
wi. Udało nam się zresztą trafić do takiego miejsca. 
J.Z. : Już nawet nie pamiętam jak nazywał się ten bar. Czego tam nie było : 

trofea z polowań na jelenie, amatorskie akty wyuzdanych dziewic, dzbanki, 
figurki, ozdóbki wszelkiej maści niewiadomego pochodzenia, pocztówki 
z całego świata i płyty analogowe z lamusa ... 
A.G.: ... w tym płyta Karela Gotta na stoliku przy wejściu ... 
J.Z.: ... prawdziwa rupieciarnia. Ten postmodernistyczny bałagan dopeł-
niał miniaturowy karawan z trumną zaprzęgnięty w kasztankę, który stał 
najednej z półek . Pomyślałam wtedy, że u Czechów rzeczywiście zaciera 
się granica między sacrum i profanum, jak opisuje to Szczygieł w Zrób sobie 
raj. 
A.G.: To miejsce przypominało składowisko zbiorowej pamięci i indywidu
alnych wspomnień, bardzo przyjazne i swojskie. Otwarte na każdego. Przez 
przypadek trafiłyśmy przecież na imprezę urodzinową, z której nie tylko nas 
nie wyproszono, ale również pocżęstowano Fernetem. Na Żiżkovie niespo
dzianką dla turysty może być również maszt telewizyjny ozdobiony rzeźba
mi Davida Cernego: pełzającymi wzdłuż masztu bobasami, które zamiast 
twarzy mają wejścia na dyskietki. Patrząc no to, pomyślałam, że Czesi mają 
wyjątkowe poczucie humoru na temat przestrzeni, w której żyją. 
J.Z. : Myślę, że w ogóle Czesi mają dystans do samych siebie. To zresz-
tą świetnie widać na przykładzie czeskich „blaznfvych komedii". Prace 
Ćernego rewidują stan świadomości Czechów, wywracają go do góry 
nogami jak Czerny swojego Konia, słynną rzeźbę parodiującą pomnik 
Wacława, która znajduje się w Lucernie. Prace Ćernego, a jest ich w Pradze 
kilka, na każdym rogu rzucają przechodniom krytyczny komentarz do rze
czywistości, wystawiają Czechom przewrotną wizytówkę . Nam również 
w Polsce przydałby się ktoś taki. Nieraz sobie myślę, że w polskiej sztuce 
czasem za daleko wybiegamy w świat, ignorując własne podwórko. 

A.G.: Kluczowym elementem w twoim spektaklu, który przeniosłaś z pra
skiego krajobrazu, jest metronom. Dla turysty przemierzającego ulice Pragi 
to nieoczywisty obiekt, usytuowany pozo ścisłym centrum miasta, trochę 
zapomniany. Chętnie za to odwiedzany przez skote'ów, zakochanych i pew
nie wagarowiczów ... 
J.Z. : .„również ćpunów, dealerów i prostytutki„. 
A.G.: Jaką rolę odgrywa u ciebie? 
J.Z. : Metronom, stojący na wzgórzu Letna nad Wełtawą, wzniesiony zo
stał w miejscu stojącego tam kiedyś Pomnika Stalina. Metronom jest 
dla mnie buforem czasów. Taki trochę zegar, taktomierz nadający cezurę 
zmieniającym się epokom, stały element porządkujący mozaikę rzeczywi
stości. To coś, co stanowi jakiś punkt odniesienia pomiędzy wczoraj i dziś. 
Uproszczony obraz współczesnego „boga" w zlaicyzowanym kraju. „Boga", 
którego kierunkowskaz czasem zamiera, bo wierni nie płacą za prąd . 

A.G.: Szukając metronomu przeżyłyśmy naszą małą kafkórnę. 
J.Z.: Rzeczywiście. Nikt nie potrafił wskazać nam tej - jak by nie byto -
praskiej dominanty. Krążyłyśmy bez sensu, ulegając sprzecznym dyrekty
wom sprzedawców pamiątek, z których każdy niby wiedział, o co pytamy, 
ale nie bardzo potrafił zlokalizować to miejsce. Kierunkowskazy z informa
cją turystyczną prowadziły zaś w przedziwne miejsca, z których żadne nie 
byto tym, którego szukałyśmy. 
A.G.: Odwiedziłyśmy również Lucernę, kiedyś kultowe miejsce praskiej bohe
my artystycznej. 
J.Z.: Lucerna powstała w latach dwudziestych, zaprojektował ją dziadek 
Vaclava Havla, Vaclav Havel Senior. Nazwa Lucerna (co w tłumaczeniu 
na polski oznacza latarnia) była dla Czechów w czasach odrodzenia naro
dowego symbolem zmian. Sam budynek zachwycał postępową architektu
rą, w której dominowały wpływy secesji i modernizmu. Przez lata Lucerna 
skupiała lokalną inteligencję i była miejscem ważnych wydarzeń kultural
nych i społecznych. Dziś mieszczą się tam sale koncertowe, kino, kawiar
nia i pasaż handlowy. Nad wejściem góruje wspomniana rzeźba Ćernego. 
A.G.: W restauracji i w sali widowiskowej jeszcze można odnaleźć wspo
mnienie dawnej świetności. Jednak już pasaż handlowy, znajdujący się 
w tym samym budynku, jest mocno naznaczony przez współczesną, komer
cyjną rzeczywistość. Jaka twoim zdaniem jest współczesna Praga? 
J.Z.: Na pierwszy rzut oka Praga wydaje się otwarta: multikulturowa, 
eklektyczna. W Pradze życie zdaje się płynąć swobodnie, bez pośpiechu. 
Po tym, jakie kto odwiedza knajpy, z łatwością można odróżnić turystę czy 
biznesmena od rdzennego mieszkańca lub studenta. By zauważyć praw
dziwe oblicze miasta należy wejść głębiej. Jakiś czas temu w Czechach 
głośna była afera z konkursem na projekt nowego budynku Biblioteki 
Narodowej. Jak wiadomo, biblioteki od zawsze stanowiły dla narodów, po
dobnie zresztą jak Teatry Narodowe, symbol tożsamości. Konkurs wygrał 
projekt znanego na całym świecie czeskiego architekta Jana Kaplicky'ego, 
który od sześćdziesiątego ósmego roku przebywał na emigracji w Wielkiej 
Brytanii . Być może, gdyby pozostał w kraju, jego kariera nie potoczyłaby 
się tak spektakularnie. Kaplicky pracował dla Future Systems - jednego 

z najbardziej innowacyjnych biur architektonicznych na świecie. Budowa 
Biblioteki Narodowej miała być dla niego symbolicznym powrotem 
do ojczyzny. Okazało się jednak, że ta propozycja architektoniczna jest 
zbyt kontrowersyjna. Projekt zakładał realizację budynku o opływowym 
kształcie. Szybko również otrzymał powszechną nazwę Wielka Ośmiornica. 
W meandrach jej architektonicznych zakamarków i przeszklonych prze
strzeni miały załamywać się refleksy starej Pragi . W moim odczuciu była 
to przepiękna wizja, łącząca w sobie historię i nowoczesność . Projekt 
podzielił czeskie społeczeństwo na obrońców tradycyjnego modelu ar
chitektury oraz ludzi otwartych na innowacje. Niestety ci pierwsi podjęli 
działania, które udaremniły realizację projektu. W ramach protestu pozo
stała część społeczeństwa złożyła w miejscu niedoszłej budowy stos ksią
żek . Myślę, że ta opowieść w trafny sposób obrazuje oblicze współczesnej 
Pragi. Niedługo po tym zdarzeniu Kaplicky zmarł. 
A.G.: Ta opowieść pokazuje również, że mimo otwartości Czechów, o której 
mówi/oś, dla części społeczeństwa stara Praga jest rodzajem „świętości" 

... A jeśli już o świętościach mowa ... Postacią, która ma szczególne miejsce 
w tej kulturze jest Karel Gott. 
J.Z.: W Wiedniu mam przyjaciela, którym w dzieciństwie opiekowała się 
piastunka, rodowita Czeszka. Oprócz tradycyjnych czeskich kołysanek 
wrył mu się w pamięć ołtarzyk Karela Gotta, który pielęgnowała w swoim 
pokoju. 
A.G.: Nie udo/o nom się dotrzeć do Muzeum Gotta w Jevanach pod Pragą, 
ponieważ jest zamknięte dla turystów, ale w drodze powrotnej zatrzymały
śmy się w Zlfnie. To niesamowite, że sposób zagospodarowania przestrzeni 
miejskiej wymyślony przez Bafę został zachowany. „Pierwsze funkcjo
nalistyczne miasto na świecie" nie odeszło od narzuconego sto lot temu 
wizerunku. 
J.Z.: Zlfn to fenomen. Myślę, że to w ogóle była bardzo przyszłościowa wi
zja nie tylko samego miasta, ale przede wszystkim społeczeństwa. Wręcz 
futurystyczna. Pamiętam, jak stałyśmy na tarasie wielkiego wieżowca 
Baty w Zlfnie i spoglądałyśmy z góry na okolicę. Miałam wrażenie, że 
rozpościera się przede mną niekończąca się multiplikacja komputerowa. 
Atmosferę świetności tego miejsca dobrze oddają filmy dokumental-
ne, które oglądałyśmy w muzeum Baty. Miasto dziś wydaje się smutne 
i przygnębiające. Ot szare, prowincjonalne miasteczko, z którego uciekają 
młodzi ludzie w poszukiwaniu lepszej perspektywy na życie. Niewiele po
zostało z blichtru tamtych lat. Przedziwne, jak historia szybko odchodzi 
w zapomnienie. 
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- Igor, kochany, powiedz mi, co wy o nas myślicie? - zaczepiłam mojego 
przyjaciela Słowaka, który od lat mieszka i pracuje w Pradze. 

- My? Czesi? O was? Polakach? - Igor zmarszczył czoło, podniósł wysoko 
prawą brew i zajrzał mi w oczy przenikliwie. 

- No ... tak .. . Wy Czesi, o nas, Polakach .. . - odparłam, pod presją tego wzro
ku trochę niepewnie. 

- Naprawdę chcesz wiedzieć?! - zapytał Igor, kładąc mocny akcent 
na „ naprawdę" . 

„ Przecież nie mogą mieć gorszego zdania o nos, niż my o nich! ", przeleciało 
mi szybko przez myśl, wręc odparłam zdecydowanie: 

- Tak! 
Igor wziął głęboki oddech, pokiwał w zamyśleniu głową, spojrzał jeszcze 
na mnie z ukosa i zaczął pisać . 

/Ju,,oj-;. /!'Ą,.-,'t/ /~ · / ' Moi mili Polacy! M!- //,. r; ud..( 2 Jak was postrzegamy? 
""" U<-( · Polacy - to dla nas tanie, przygraniczne targowiska, Bolek i Lolek, film 

/):, f ~~i/ ~ ~ '~~ ~ r ~ / Seksmisja, Żubrówka i Fiacik zwany Maluchem, Maryla Rodowicz i Na szkle 
~ c_,.-~ 1~ ~hlq__ ~~ malowane. W sumie nie jest tego dużo, ale za to sporo o was myślimy .. . 

,Ń iJ ~~ cz:;:l ~, Ile jest prawdy w tych czeskich stereotypach? A skąd mam wiedzieć? 
tJv f ~~ ~ Ir ~ Jestem Słowakiem! 
a. ~ M ~ {hu..u ' · ~ ~ ~~ Ale z Polską, nas - dawnych Czechosłowaków, bo tam się urodziłem - łą-
~y P. at?e ~ f \I ttJ //Li~ ~c._ ~ • , • czy chociażby święty Wojciech, Jan Nepomucen, księżniczka Dąbrówka, 

[!:; ul;._ J-r{,/:łr/J ~~u c.$ ? dynastia Jagiellonów, czy wreszcie Janosik. U was kradł, a nam, biedakom 
_;,tł ~ I a . o z ( d d( .(!eJ ( ( ( . rozdawał . No więc musimy mieć dużo wspólnego. I mamy - skoro jeżdżę 
(I u I~ IP b e.t..i.t_ ;;· J{p et_ IL( ( U1jfvf e~ - do was od tak dawna, że dorobiłem się tu przyjaciół, możecie mi wierzyć -

( 7 '-" (' V~ f'l-CU... I ~.; / ~ - ; . <(I nie jesteście inni. Chociaż ... Pardon, nie potraficie pić . 
~ hC ~ / ~ ~ i4i 4-<. ft-- jt-d/vok ~ 9 Mówi się u nas, że wódki używacie z pasją . A przecież to my jesteśmy 
~.r ~-;,), r //rjl.eJ r ~, r ~ ~t;._,.._1/ ~ światowym supermocarstwem, bo średnie roczne spożycie alkoholu 
~lC;;" Vk.L & ~ {d___.,_ ~ r ~ -~tLe,• 1 12-t. • w Republice Czeskiej - to ponad 160 litrów na osobę! „Złoto" bierzemy 
/} IC..ct......-o J/ { _ 
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V'~ _ f?Jj.(;:' ~ fV ~ ~ ~ p.,__~ 4-o ~ ~ t, ,tl'.rawki. Tak więc pić potrafimy. Kiedy obliczono, ilu ludzi umiera z powodu 

1 
/ ' / ' alkoholu, okazało się, że wy jesteście na trzecim miejscu, a my aż na dzie-

f <J ~'--LA-u · więtnastym! No więc, czy to naprawdę taki problem, żeby się nauczyć 
pić?! 

- Sądzisz, że ktoś to przeczyta? - zapytałam, zaglądając mu przez ramię. 
- Dlaczego wy wszyscy tak bazgrzecie? Każdy Czech i Słowak pisze tak 
samo. I tak samo nieczytelnie. 

- Really? - Igor użył języka obcego. - A wy jak piszecie? Każdy inaczej, co? 
Indywidualiści, myślałby kto! - zaśmiał się szyderczo i dodał : 

- W takim razie ty piszesz, aja dyktuję . 

Widzicie, że wam słodzę . 

Kiedy w szkole musiałem czytać Sienkiewicza, wyobrażałem sobie Polskę 
tak ... romantycznie: gęste lasy, falista kraina, gdzieniegdzie - góra, przy 
każdym brzozowym zagajniku szlacheckie siedlisko, w którym grają na for-
tepianie, hodują konie, a przy oknie ha~uje jakaś Skłodowska. Ta, która 
później z czeskich skał wyrąbie rad i dostanie za to Nobla . Wtedy, kiedy 
jeszcze Nobel miał sens. 
Nie, jest inaczej. 
Macie morze, ale na tej nieskończonej równinie musieliście się całe stule
cia bić - a to z Ruskimi, a to znowu z Niemcami. A my jesteśmy zabezpie
czeni . Porządnymi górami. Mamy Góry Palawskie, Beskidy, Białe Karpaty, 

Jeseniki, Góry Orlickie, Karkonosze, Góry Izerskie, Góry Łużyckie, Góry 
Kruszne, Szumawę - góry otaczają nas ze wszystkich stron! A w środku 
jeszcze Czeskie Śródgórze, Czeski Raj i Góry Żelazne . Wszystko jest takie 
zielone - jak mówi moja ukochana Elka Okupska. 
A Słowacja? To nie tylko Tatry, ale aż 45 szczytów wyższych , niż tysiąc 

metrów! Żeby zaglądnąć do sąsiadów, musieliśmy podskakiwać . Jak długie 
może być spojrzenie podczas podskoku? Zawsze pobieżne . I to w każdą 
stronę . Zresztą, kto by ciągle podskakiwał?! I tak się jakoś stało, że zaczę
liśmy się sami z siebie śmiać, że w nic nie wierzyliśmy, a wszystko relaty
wizowaliśmy. Nawet Jan Hus zaczął krytykować i zmieniać, za co go spalili 
w 1415 roku, na cerkiewnym synodzie w Konstancji. 
Jesteśmy większymi indywidualistami. Kiedy jakiś polityk mówi, że bia
łe jest białe, wtedy nabieramy bystrości i mówimy: „Aha, to białe takie 
całkiem białe nie jest". Nauczyliśmy się bardziej polegać na własnych 
poglądach? 

Mówi się u nas, że jesteście najbardziej konserwatywnym narodem 
w Europie. Coś w tym jest. Większość z was jest za karą śmierci, cho
ciaż Jan Paweł li był jej kategorycznie przeciwny. Kochacie go, ale nie 
słuchacie!!! 

Za to słuchacie innych - że swoich zmarłych zostawiamy w proszku i pu
dełku w krematoriach i myślicie, że to jest u nas normalne. Nie jest! Jak 
pojedziecie w Zaduszki koło cmentarza, nie będzie wiadomo, czy to u was, 
czy u nas. Nie wierzcie we wszystko. Myślcie . Podskoczcie! Zapytajcie. 
Powiedziałem kiedyś do mojego najdroższego Talarczyka: „Czytałem 
w naszej prasie, że do jednego chorego w Polsce pojechała karetka, lekarz 
stwierdził zgon, więc przyjechali z zakładu pogrzebowego i wyobraź sobie, 
że ten chory ożył . Wy to macie służbę zdrowia! "A Robercik obruszony 
na to: „A co? Myślisz, że takie rzeczy dzieją się tylko w Polsce? " No, 
więc nie jeżdżę po świecie i nie opowiadam o polskiej służbie zdrowia, że 
wszystkich chorych pochowała . Nie myślę też w ten sposób. 
Mówi się u nas, że jak się coś stanie, od razu idziecie się bić. My z kolei 
natychmiast wymyślimy żart, sposób, jak obejść problem albo jak go 
przechytrzyć. 

Mówi się u nas, że nie potraficie się śmiać i stale narzekacie. Widzę 
to na ulicach - coś w tym jest. Nie możecie częściej tych ust trochę roz
ciągnąć i przyjaźniej spojrzeć na mijanych ludzi? To nic nie kosztuje! Fakt, 
że my tego też się ciągle uczymy. Za to dowcipy macie fajne, całkiem jak 
my. Ale dlaczego podczas wojny hitlerowcy to nas nazywali „śmiejące się 
bestie"? 
Mówi się u nas, że okradacie turystów. Aja chciałbym złożyć spóźnione, 
ale serdecznie podziękowania, że w roku 162B przychylnie potraktowaliście 
naszego Jana Amosa Komeńskiego, reformatora i pedagoga. W Lesznie, 
w którym było centrum zgromadzenia braci czeskich. Mógł tam żyć, two
rzyć, pisać, stamtąd podróżować i uczyć w całej Europie, a z Torunia przy
wiózł trzecią żonę . A że się u was kradnie? U nas też. Czescy taksówkarze 
są znani z tego na całym świecie . 

No i na koniec - mówi się u nas, że jesteście złymi kierowcami. To jest 

prawda. Znalazłem informację, że na waszych drogach ginie o jedną trzecią 
więcej (na milion ludzi) osób, niż u nas. Ale nasze szczęście polega na tym, 
że ja nie mam prawa jazdy, a wasz pech na tym, że wasze drogi są drogami 
„szybkiego ruchu". 
Jesteśmy tacy sami! I nie zmieni tego fakt, że Polska to kraj z największą 
liczbą wierzących, a Czechy - najbardziej laicki . Grzeszymy tak samo. 
Wiem to; odwiedzam was już dziesięć lat. 

Post scriptum I 

Wasz 
IGOR SEBO 

Chcę was jeszcze o coś poprosić : kiedy spotkacie jakiegoś czeskiego 
albo słowackiego cepa, nie myślcie od razu, że wszyscy tacy jesteśmy! 
O to samo proszę zawsze w waszym imieniu u nas, w Czechach. 

Postscriptum li 

li rr-
1/ ti V Fµ 

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o nas i o was, przyjdźcie na Intercity. 

Notowała : JOLANTA KRÓL 



DASA MATEJCIKOVA 

W „AKSAMITNEJ" BRAŁAM UDZIAŁ 
ZA SIEBIE I ZA TATĘ 

Latem 1988 roku, w praskim szpitalu wojskowym, poznałam bratanka pisa
rza Ladislava Pechacka. Całymi dniami rozmawialiśmy o książkach i polity
ce. Po raz pierwszy ktoś - tak blisko związany z podziemiem - opowiadał 

mi o działalności i praktykach Bezpieki. Ten straszny świat wydawał mi się 
tak odległy, jak opowieść o narkomanach, którą wtedy czytałam. 
Pewnego popołudnia do Pechacka przyjechał kolega; długo rozmawiali 
szeptem. Pobladły nagle Pechacek dowiedział się, że ktoś na niego doniósł 
o antypaństwowych dokumentach, przechowywanych na jego strychu. A on 
je tam rzeczywiście schował. Niewiele myśląc, uciekł przez dziurę w płocie 
i czekającym na niego pod płotem samochodem, na kilka godzin opuścił 
szpital. Zdążył spalić wszystko i wrócić do szpitala, tak, że podczas wizyty 
lekarskiej leżał spokojnie w łóżku . Ale jego łobuzerski uśmiech gdzieś zniknął. 
Rok później podróżowałam autostopem po jednym z czeskich regionów. 
Autostop był wtedy popularny, uchodził za bezpieczny, ciekawy i nic 
nie kosztował. Swoją wędrówkę rozpoczęłam tuż za Pragą, w kierunku 
na Karlowe Vary. Prawie natychmiast zabrał mnie młody, może trzydziesto
letni kierowca tira - jechał na Zachód, a nasza rozmowa toczyła się wokół 
polityki. Opowiadał mi o Karcie 77 i o petycji Nekolik vet (w czerwcu 1989 r. 

dysydenci, skupieni wokół Vaclava Havla, przygotowali petycję do władz 
komunistycznych o zaprzestanie polityki, ograniczającej wolność obywateli . 
Petycja Nekolik vet uznawana jest za początek schyłku komunizmu - przyp. 
JotKa). Nagle zaproponował, że też mogę się podpisać i źe da mi ten doku
ment do podpisu. Do dzisiaj nie wiem, co się stało, ale do końca wspólnej 
podróży nic mi do podpisania nie dał. Z upływem czasu mówił coraz mniej. 
Być może chciał mi z początku zaufać, ale strach okazał się silniejszy. 

Od czasu do czasu wracam myślami do tego wydarzenia i zastanawiam się, 
czy bym ten dokument wtedy podpisała. 
Chyba tak. 
Byłam na miesięcznej praktyce w Twardoszynie (Tvrdosin - miasto 
na Orawie, dzisiaj w Republice Słowacji - przyp. JotKa), kiedy nastąpiły wy
padki 17 i 18 listopada 1989 roku. Dzwonili do mnie koledzy z uczelni i opo
wiadali o tym, co dzieje się w Bańskiej Bystrzycy (Banska Bystrica - miasto 
w Kotlinie Bańskobystrzyckiej, dzisiaj w Republice Słowacji - przyp. JotKa). 
Byli zachwyceni. Bez wahania spakowałam swoje rzeczy - bo praktyka prak
tyką, ale ja po prostu musiałam ruszyć tam, gdzie „działa się Historia". Mama 
wykrzykiwała: „dziecko nieszczęsne, przecież wyrzucą cię ze szkoły! ", a tata 
mnie wspierał. W oczach miał wyraz, którego nie zapomnę - pełen blasku 
i zapału. Wyraz szczęścia. Tata należał do pokolenia, które z młodzieńczą 
gorliwością uwierzyło komunistom, ale w roku 68. wypadło z gry. Muszę 
jednak podkreślić, że na swoje życzenie i zgodnie z przekonaniami. Mój tata 
został po prostu usunięty z partii z powodu zbyt „dużego zapału", z jakim 
reagował na przybycie Rosjan do Słowacji, zamienił się on bowiem w jawny 
protest przeciwko „braterskiej pomocy". Codziennie zdawałam tacie relacje 
przez telefon, a on, w rewanżu, posyłał mi gazety z 1968 roku. Przez dwa
dzieścia lat ukrywał je, z nadzieją, w swojej pracy. 
Oczywiście natychmiast znalazłam się w studenckim centrum koordy
nacyjnym, które działało w naszym akademiku. Przypadła mi w udziale 
dystrybucja ulotek. W trzaskającym mrozie, na piechotę, po rozległych 
bańska-bystrzyckich wzgórzach chodziliśmy od jednego do drugiego osie
dla i rozwieszaliśmy ulotki. Zawsze w parach: dziewczyna i chłopak. Milicja 
chwytała nas jak muchy; kogoś spoliczkowali, nad innymi znęcali się psy
chicznie (tu chcę podziękować mojemu koledze i „partnerowi", Robertowi 

„Miselowi" Vanekowi, który nie dopuścił, bym ze stresu, bezradności i zmę
czenia rozpłakała się na posterunku milicji. „O to im chodzi, w ten sposób 
osiągną swój cel" - szeptał mi do ucha). 
Nie wszyscy milicjanci byli tacy sami. Warto wspomnieć tych (a było ich 
wielu), którzy udawali, że nic nie widzą i nic nie słyszą. W centrum miasta, 
tuż nad posterunkiem milicji zorganizowaliśmy małą drukarnię. Pracujący 
na posterunku funkcjonariusze, nawet jeśli nic nie zauważyli, to przecież 
musieli przynajmniej słyszeć odgłosy naszej obecności, a przez wszystkie 
te dni i noce nie reagowali! 
Ci, którzy jako studenci uczestniczyli w Listopadzie 1989 roku, na pew
no potwierdzą, że był to najwspanialszy okres w życiu studenckim. Tego 
uczucia wolności i wspólnoty nie można porównać nawet do najgorętszej 
i najbardziej szalonej prywatki. Były to czasy nieustających manifestacji, 
godzinami trwających rozmów, gorących polemik i wzruszających koncer
tów. Pomysłów. Doświadczeń. Wielkiej odpowiedzialności. I szczęścia. 

Dasa Matejcikova - dziennikarka, zajmuje się publicystyką polityczną 
i doradztwem medialnym; w czasie aksamitnej rewolucji odpowiadała 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bańskiej Bystrzycy za przygotowanie 
i dystrybucję ulotek. 





Urzędnika rozdającego narzędzia w scenie 
zdegradowanych intelektualistów 
oraz Krzysztofa 
z PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE 
zagrał Cezary Dróżdż . 

Zdjęcia wykonano podczas I próby generalnej . 

JOLANTA KRÓL 

Jestjesień 1939 roku. Czeska Praga. W klini-
ce chirurgicznej profesora Jiraska umiera 24-let
ni student medycyny, Jan Opletal. Rany, które 
odniósł w zamieszkach 28 października, są zbyt 
ciężkie, by móc utrzymać Opletala przy życiu. 

n listopada wieść o jego śmierci lotem błyskawicy obiega Pragę, wywołując 
falę głębokich emocji, zwłaszcza wśród studentów. Wyższe uczelnie zostają 
wprost zasypane antyfaszystowskimi ulotkami. Brać studencka postanawia 
wziąć na siebie ciężar przygotowań do pogrzebu kolegi, który zgodnie z życze
niem rodziców zmarłego ma się odbyć we wsi Nakel, a więc poza granicami 
stolicy. Zapada decyzja przeprowadzenia pożegnalnej ceremonii w Pradze. 
Studenci rozlepiają w mieście poetycki nekrolog Jirego Walkera: 

... który w imię słuszności 
wyruszyłeś do walki, 
zanim mogłeś swym sercem 
wymachiwać w boju -
leżysz zabity, dwudziestoczteroletni ... 

14 listopada, Kwatera Główna praskiej policji wzywa dyrektora osiedla stu
denckiego, w celu przekazania instrukcji co do mającego się odbyć pogrzebu. 
Ze swej strony gwarantuje zachowanie prawa. 
Drugi akt dramatu rozgrywa się nazajutrz. Tysiące studentów wylegają na uli 
ce, by pożegnać Jana Opletala. Atmosfera jest podniosła, hymn narodowy 
dodaje jej patosu, emocje zebranych żaków lada chwila wybuchną . I nagle, 
z naprzeciwka - SS i niemieckie siły bezpieczeństwa! W pobliżu Wydziału 
Prawa dochodzi do ataku niemieckiej policji, zakończonego aresztowaniami 
demonstrantów. Jest to pierwszy przypadek zaaresztowania większej grupy 
studentów. Już niedługo okaże się, że nie ostatni. 

Tymczasem radio podaje wiadomości o antyfaszystowskich demonstracjach 
i zapowiada ukaranie winnych temu zajściu . 

Raporty o przebiegu wydarzeń docierają do Berlina w ciągu kilku godzin. 
Równie szybko, bo w przeciągu doby, nadchodzi odpowiedź od samego 
Wodza. Hitler jest, jak zwykle zresztą, stanowczy i nakazuje użyć wszelkich 
możliwych, drastycznych nawet środków przeciw studentom. Nazistowska 
machina policyjna działa sprawnie - nazajutrz rozpocznie się „Sonderaktion 
Prag vom 17. November 1939", czyli dramatu akt trzeci. 
Wspomina jeden z bezpośrednich uczestników wydarzeń : 17 listopada, około 
czwartej nad ranem, obudziły nas strzały w okna naszego akademika, które 
to okna były dokładnie badane przez promienie szperaczy. Trwało to kilka 
minut. Wkrótce potem odgłosy wystrzałów i brzęk tłuczonego szkła uci
chły, a po chwili wszystko zaczęło się od nowa, tylko, że tym razem odgłosy 
dobiegały nas z korytarza, wreszcie spod drzwi. Uzbrojeni po zęby żołnierze 
niemieccy wpadli do naszych sypialni i tłukąc nas kolbami wygonili z kory
tarza. Potem, wciąż kopiąc i bijąc, przegonili nas do biblioteki i ustawili pod 
ścianami. Usłyszeliśmy szczęk zamków w karabinach - myśleliśmy, że to już 
koniec. Tymczasem oni przeszukiwali nasze rzeczy. Wreszcie załadowali nas 
do wagonów towarowych i przewieźli do ujeżdżalni w Ruzynie, poza Pragą . 

Tam znowu bito nas i kopano ... Po tej „dobrej zabawie" Niemcy przewiozą 
część aresztowanych do więzienia Pankrac, zaś reszta, tzn . 1200 studentów, 
spędzi noc w tutejszych barakach, by nazajutrz rozpocząć kolejową podróż 
prosto do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. 
Tymczasem w Pradze jest już wieczór. Mury i parkany zalepione są nowym 
obwieszczeniem, przed którym zatrzymują się grupki ludzi: 

MIMO POWTARZAJĄCYCH SIĘ OSTRZEŻEŃ Z NASZEJ STRONY, GRUPA CZESKICH 

INTELEKTUALISTÓW, BĘDĄCA W KOLABORACJI Z KOŁAMI EMIGRACYJNYMI, 

ZAATAKOWAŁA I ZŁAMAŁA, W MNIEJSZYCH I WIĘKSZYCH AKCJACH, ŁAD I PRAWORZĄDNOŚĆ 

W PRADZE. 

NATYCHMIASTOWE ŚLEDZTWO WYKAZAŁO, IŻ SPRAWCY TYCH DZIAŁAŃ WYWODZĄ SIĘ 

GŁÓWNIE ZE ŚRODOWISKA STUDENCKIEGO. MAJĄC NA UWADZE ZAANGAŻOWANIE MŁODZIEŻY 

AKADEMICKIEJ W AKCJACH DYWERSYJNYCH PRZECIW NARODOWI NIEMIECKIEMU 

(28 PAŻDZIERNIKA I 15 LISTOPADA) - ZAWIESZA SIĘ DZIAŁALNOŚĆ CZESKICH SZKÓŁ 

WYŻSZYCH NA OKRES TRZECH LAT. 

WSZYSCY ARESZTOWANI DZISIAJ, TJ . 17 LISTOPADA, POZOSTANĄ W WIĘZIENIACH 

LUB OBOZACH KONCENTRACYJNYCH, ZAŚ DZIEWIĘCIU WYBRANYCH WINOWAJCÓW 

ZOSTANIE STRACONYCH PRZEZ ROZSTRZELANIE. 

Zginęli : Josef Adamec, Jan Cerny, Marek Frauwirth, dr Jaroslaw Klima, Bedrich 
Koula, prof. Josef Matusek, dr Frantisek Skorkovsky, Vaclav Safranek i Jan 
Weinert. Już po wojnie, podczas Kongresu Studentów w Pradze (1946), nowo 
powstała Międzynarodowa Organizacyjna Studencka, głosami swoich de 
legatów zdecydowała, że właśnie 17 listopada będzie odtąd święcony, jako 
Międzynarodowy Dzień Studenta. 
Tego epizodu nie znajdą Państwo w spektaklu Gott/and. Ale chyba warto znać 
kolejny przykład, który opiera się stereotypom, tak głęboko zakorzenionym 
w świadomości Polaka. 



BOHATEROWIE GOTTLANDU 

Tomas Bata 
Czeski przemysłowiec (1976-1932), założyciel firmy Bata, znanej również 
w Polsce. Urodził się w rodzinie, która tradycyjnie zajmowała się szewstwem. 
W wieku 14 lat, wbrew woli ojca opuścił dom i zatrudnił się w firmie Faber, 
produkującej maszyny szewskie. Wkrótce, wspólnie z rodzeństwem założył 
przedsiębiorstwo, współpracujące z dziesięc i oma chałupnikami, produkują

cymi oczywiście obuwie. W ciągu kilku następnych lat firma sukcesywnie się 
rozrastała, a Tomas Bata powoli przejmował kontrolę nad przedsiębiorstwem . 

W szczególny sposób pomogła mu w tym podróż do Stanów Zjednoczonych 
(1904), w których zwiedził m.in. zakłady Forda i poznał nowe technologie. 
W 1910 roku firma zatrudniała już 350 pracowników do produkcji 3 tysięcy 
par butów dziennie! Tomas Bata zdecydował o budowie domów pracowni
czych dla swoich robotników, których ściągał z różnych zakątków kraju - tak 
powstało wybudowane od podstaw, miasto idealne, czyli Zlin. 
W czasie I wojny światowej, firma stała się potęgą (10 tysięcy par obuwia 
dziennie), a to dzięki dużym zamówieniom austriackiej armii cesarskiej . 
Po wojnie bez większych problemów Tomas Bata wszedł na rynki międzyna
rodowe. W Zlinie utworzono szkoty dla pracowników na różnych poziomach 
oraz studio filmowe, które produkowało wyjątkowe w tamtych czasach, 
a i dziś budzące podziw reklamy butów Baty. 
Fenomen przemysłowca polega na jego determinacji we wdrażaniu idei „ka
pitalizmu z ludzką twarzą" - tanich i wysokogatunkowych towarów, wytwa
rzanych w godziwych warunkach socjalnych i płacowych . Z drugiej jednak 
strony - „ urządzanie " życia swoim podwładnym i dyskretna, lecz skuteczna 
inwigilacja, zwłaszcza w sferze prywatności - muszą wywoływać zdumienie 

i opór. A działo się to wszystko na wiele lat przed orwellowskimi „proroc
twami" o Wielkim Bracie. 
Tomas Bata zginął w wypadku prywatnego samolotu w rejsie do Zurichu. 
Dzisiaj jest to marka rozpoznawalna na całym świecie . Od 1894 roku, na obu 
półkulach powstało kilkanaście m iejscowości , założonych przez rodzinę Bata. 
Ktoś obliczył , że w historii firmy sprzedano 14 miliardów par butów. 

Uda Baarova 
Aktorka czeska (1914- 2000), która zagrała w ponad sześćdziesięciu filmach 
fabularnych, ale jej stawa opiera się przede wszystkim na głośnym romansie 
z Josephem Giibbelsem, ministrem propagandy i oświecenia publicznego 
w rządzie Adolfa Hitlera. 
Jako dwudziestolatka opuściła Pragę i wyjechała do Berlina na pierwszy 
kontrakt filmowy ze studiem UFA. Tam poznała niemieckiego aktora Gusta
va Friihlicha, z którym zagrała w kilku filmach, zaręczyła się i zamieszkała 
na wyspie Schwanenwerder w Berlinie. Wtedy właśnie poznała Josepha 
Giibbelsa. Ponad rok trwał jej płomienny romans z ministrem, który zamie
rzał nawet rozwieść się dla Lidy z żoną Magdą i zrezygnować ze stanowiska 
w administracj i, a nawet opuścić Niemcy! Warto dodać, że Giibbels znany 
byt z licznych romansów (zwłaszcza z aktorkami), którymi leczył kompleksy, 
wynikające z niedostatków urody. W tym kontekście jego zamiary nabierają 
innego wymiaru. Uda Baarova musiała znaczyć dla niego naprawdę wiele. 
Adolf Hitler, zaalarmowany przez zdesperowaną Magdę Giibbels, nie okazał 
jednak wyrozumiałości wobec uczuć ministra, nie przyjął jego rezygnacji, 
a aktorka już niebawem odczuta wyraźnie, że jest w Niemczech persono non 
groto. Wyjechała więc do Pragi. 
W kwietniu 1945 roku postanowiła spotkać się w Niemczech z dawnym przy
jacielem, niemieckim aktorem. W trakcie podróży aresztowała ją żandarmeria 
amerykańska . Osadzono ją w Monachium, po czym dokonano ekstradycji. 
Czechosłowacki sąd, za kolaborację z Niemcami, skazał Lidę Baarovą na karę 
śmierci! Później zamieniono ten wyrok na karę długoletniego więzienia, ale jej 
przyszły mąż, spokrewniony z jednym z prominentów, „załatwił" zwolnienie 
z więzienia . Po rozwodzie z Janem Kopeckim, wyszła za Szweda Kurta Lun
dwalla . Ostatnie dwadzieścia lat życia spędziła jako wdowa. W osamotnieniu, 
nękana chorobą Parkinsona. 

Otokar Svec 
1 maja 1955 roku, na wysokim wzgórzu nad Wełtawą, w stolicy Czecho- ' 
stowacji, odsłonięto największy na świecie tego typu obiekt: gigantycz-
ny pomnik Józefa Stalina. Pomnik, nieoficjalnie i ironicznie zwany „ kolejką 
po mięso", przedstawiał rząd ludzi, na czele których stał sowiecki przywód
ca. Po wschodniej stronie, tuż za Stalinem, znaleźli się reprezentanci ludu 
radzieckiego: robotnik ze sztandarem, agrobiolog, kołchoźnica i żołnierz . 

Po zachodniej umieszczono Czechosłowaków: robotnika (również ze sztan
darem), wiejską kobietę, dziennikarza (reprezentanta tzw. inteligencji pra
cującej) oraz drugiego żołnierza . Twórcą monumentalnej budowli (15,5 m 
wysokości z 37-metrowym cokołem, 12 m szerokości, 22 m długości!) byt 

Otokar śvec , syn cukiernika, specjalizującego się w rz eźbach z cukru. śvec 
to rzeźbiarz w średnim wieku, który miał już za sobą szczyt formy. A jednak 
wygrał w konkursie, w którym udziału nie mógł odmówić, podobnie jak pół 
setki innych, nieszczęsnych rzeźbiarzy . Rozpoczęta się kilkuletnia praca nad 
pomnikiem, kontrolowana przez władze partyjne, pełna upokorzeń i stresów. 
Otokar śvec nie doczekał odsłonięcia dzieła, które zapewnić miało mu nie
śmiertelność . Na dwa miesiące przed uroczystością zdesperowany artysta 
popełnił samobójstwo. Nie wytrzymał presji psychicznej i ostracyzmu śro
dowiska artystycznego i - z drugiej strony - permanentnej inwigilacji przez 
tajną policję . Wcześniej samobójstwo popełniła jego żona . 

A pomnik? Podczas jego budowy zg i nęło sześciu robotników, a kiedy go 
odsłonięto, Józef Stalin nie żyt już od dwóch lat. Monument przetrwał aż 
do listopada 1962 roku, kiedy to w efekcie skomplikowanej akcji likwidacyjnej, 
przy użyciu materiałów wybuchowych, ale i dłuta (głowy Stalina nie odwa
żono się wysadzić, więc likwidowano ją ręcznie), przestał istnieć . 

Eduard Kirchberger/Karel Fabian 
Pisarz czeski (1912 1983), który wobec bezwzględnej polityki władzy ko 
munistycznej zdecydował się - używając stów Mariusza Szczygła - wy
kluczyć i zastąpić samego siebie. Eduard Kirchberger, autor mrocznych 
i pełnych duchów opowieści, w ciągu trzech lat przeistoczył się w Karela 
Fabiana, literata zajmującego się robotnikami, komunistami i wrogami 
ludu. Nowy pseudonim, nowy charakter pisma i enigmatyczne odpowiedzi 
na pytania dziennikarzy o przeszłość zapewniły mu bezpieczeństwo . Ku
riozalny przypadek dostosowan ia się do drastycznej polityki reżimu? Nie
wiarygodna gra, prowadzona z pełną świadomością przez obydwie strony? 
Trudno rozstrzygnąć . Ale ten gorliwy piewca komunizmu wydaje się być 
jednym z najciekawszych bohaterów książki Gott/and. 

Marta Kubisova 
Piosenkarka czeska (ur. 1942), wielokrotna zdobywczyni Złotego Słowika . 

Sygnatariuszka KARTY n. Ze względu na inteligenckie pochodzenie nie 
dopuszczono jej do studiów medycznych, przez wiele lat pracowała więc 
przy produkcji szkła . W 1964 roku wygrała konkurs wokalny w Pardubicach 
i zajęta się karierą estradową . Wraz z Heleną Vondrackovą i Vaclavem Nec
karem założyli ogromnie popularne, istniejące do 1970 roku trio GOLDEN 
KIDS . Poważne kłopoty zaczęty się w 1968 roku . Kubisova została popro
szona o nagranie piosenki do serialu telewizyjnego Piosenki dla Rudolfa Ili. 
Nagrała . Niech pokój zostanie z tą ziemią; złość, zawiść, zazdrość, kłótnie 

i strach niech przeminą, niech już przeminą ... 
Piosenka, zwana Modlitwą dla Marty, stała się hymnem końca Praskiej 
Wiosny, a władze państwowe natychmiast zdecydowały o cywilnej śmier

ci piosenkarki. Została odsunięta od występów publicznych, zmieniono 
zasady przyznawania nagrody Złotego Słowika, zniszczono część kartek 
z głosami na Kubisovą, w końcu - spreparowano pornograficzne pisemko 
ze zdjęciami artystki. Udało się . Marta Kubisova zniknęła ze świadomości 
społecznej na dwadzieścia lat. Przez ten czas w radiu i telewizji nie nada-

no ani jednej jej piosenki; bezskutecznie szukała pracy, zasypywana była 
plugawymi anon imami. Ale przetrwała. Podczas Aksamitnej Rewolucj i, 
w grudniu 1989, znowu zaśpiewała Modlitwę dla Marty z balkonu do zgro
madzonego, praskiego tłumu, wywołując wzruszenie i radość . 

Vaclav Neckar 
Czeski piosenkarz i aktor (u r. 1943L członek zespołu GOLDEN KIDS. Kiedy 
czechosłowackie władze rozpoczęty nagonkę na Martę Kubisovą , on utrzy
mywał z nią kontakty i starał się jej pomóc. Ale według dziennika „Lidove 
noviny", Vaclav Neckar byt informatorem służby bezp ieczeństwa przez 
prawie dziesięć lat. 
Najgłośniejszą jego rolą filmową byt Milos Hrma w Pociągach pod specjal
nym nadzorem wg Bohumila Hrabala w reżyserii Ji rigo Menzela. 
W roku 1978 Neckar wygrał Festiwal Piosenki w Sopocie jako wykonawca 
utworu Ten chleb je tvuj i muj. Piosenka została przez polską publiczność 
potraktowana jako pieśń patriotyczna, podczas gdy w Czechach odebrano 
ją jako wyraz poparcia dla władzy komunistycznej . Artysta „podzielił się " 

piosenką z Januszem Gn iatkowskim, którego wykonanie zyskało wielką 
popularność . W 2004 roku, bez zgody autorów i wykonawców, przebój ten 
wykorzystała Samoobrona RP, przekształcając go w swój hymn, jednak 
bardzo szybko - po odkryciu plagiatu przez dziennikarzy radiowej Trójki -
wycofała s i ę z tej decyzj i. 

Helena Vondrackova 
Czeska piosenkarka (ur. 1947L aktorka, prezenterka telewizyjna, reżyser, 
najbardziej znana w świecie - obok Karela Gotta - postać czeskiej es
trady. Jej popularność można mierzyć nakładami płyt: łączna dyskografia 
osiągnęła ponad 200 milionów sprzedanych albumów, wielokrotnie nagra
dzanych mianem srebrnych, złotych i platynowych płyt . W repertuarze -
prawie dwa tysiące piosenek. Pierwszego Złotego Słowika zdobyta w 1965 
roku i od tego czasu rozpoczęta oszałamiającą, jak na „demoludy" karierę . 

Podbijała serca widzów w Japonii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Bra
zylii, Australii i we wszystkich krajach Europy. Śpiewa po czesku, angielsku, 
niemiecku, polsku, rosyjsku, francusku i japońsku . 

Podczas kiedy koleżanka z GOLDEN KIDS, Marta Kubisova zniknęła 
na dwie dekady z życia estradowego, Helena Vondrackova występowała 
na estradach i w telewizji. Jedni nazywali to kompromisem, inni - kolabo
racją . I choć Czesi wciąż nie potrafią o tym zapomnieć, jedno jest pewne: 
Vondrackova to swoisty fenomen popularności . 

Karel Gott 
Czeski piosenkarz (ur. 1939). Ikona czeskiej popkultury potowy XX wie
ku. W początkach kariery śpiewak kawiarniany, członek legendarnego 
praskiego kabaretu Semafor, synkopujący wokalista Jazzowej Orkiestry 
Czechosłowackiego Radia . Szybko stał się najpopularniejszym artystą, 
nagrywającym kolejne płyty. Sprzedano ich kilkadziesiąt milionów. Śpiewa 
wszystko: od klasycznych pieśni i arii operowych, przez narodowe i luda-



we (folkowe) piosenki, musicalowe songi i swingowe evergreeny. Przede 
wszystkim jednak wykonuje i adaptuje w czeskim języku światowe przebo
je, jak chociażby El Condor Pasa czy Lady Carnival. Koncertował w Izraelu, 
Rosji, niemal wszystkich krajach Europy, Ameryce Północnej i Południowej, 
Japonii i Australii. 
W roku 1977 stał się jednym z sygnatariuszy ANTY KARTY, deklarując w ten 
sposób poparcie dla ówczesnej władzy. Jednocześnie jest jedynym w Cze
chach, żyjącym artystą, który ma sobie poświęcone muzeum. Otwarto 
je w 2006 roku w Jevanach pod Pragą . 

Zdenek Adamec 
Miał 19 lat. Podpalił się i zmarł 6 marca 2003 roku w tym samym miej
scu, co Jan Palach (czeski student, który w proteście przeciwko agresji 
na Czechosłowację, 16 stycznia 1969 roku dokonał aktu samospalenia), 
a potem Jan Zajic (który napisał „Wierzę, że w ten sposób poprawię życie 
innych! "i oblat się benzyną 25 lutego 1969 r.): przed Muzeum Narodowym 
na praskim Placu Wacława. Zdenek Adamec - alterglobalista i pasjonat 
internetu - zostawił list. Protestował w nim przeciw współczesnemu 
światu, korupcji, zanieczyszczeniu środowiska. Na koniec napisał: „nie 
róbcie ze mnie wariata". 

KARTA 77 
Czechosłowacka inicjatywa społeczna, działająca w latach 1977-1992 
na rzecz przestrzegania praw człowieka. Deklarację KARTY n. podpisaną 
przez 242 sygnatariuszy, ogłoszono 6 stycznia 1977 roku. Sygnatariusze 
ustanowili swoich pierwszych rzeczników - zostali nimi Vaclav Havel 
(pisarz, dramaturg, dysydent, późniejszy prezydent, wielki autorytet). Jan 
Patocka (jeden z największych plozofów XX wieku) i Jifi Hajek (minister, 
który ostro skrytykował politykę ZSRR i podał się do dymisji). 
KARTA 77 głosiła, że jest wolną, nieformalną i otwartą inicjatywą ludzi 
o różnych przekonaniach, różnej wiary i profesji, których łączy pragnienie 
poszanowania praw człowieka. 
Władze komunistyczne zareagowały natychmiast, stosując akcje represyj
ne i siejąc dezinformację. Aresztowały, zamykały w więzieniach, pozba
wiały pracy dysydentów. Ogłosiły dokument nazwany ANTYKARTĄ, de
klarującą z kolei poparcie dla reżimu. Pod presją utraty pracy ANTYKARTĘ 
podpisało wiele znanych postaci ze świata kultury i nauki. 
Mimo to, KARTA 77 ogłosiła do listopada 1989 roku aż 572 dokumenty 
z postulatami m.in. wycofania obcych wojsk z Europy, zjednoczenia Nie
miec i in. Sygnatariusze aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach Aksamit
nej Rewolucji, a po opcjalnym zakończeniu działalności KARTY n. wielu 
z nich zostało na scenie politycznej i społecznej Czech. 

GOLDEN KIDS 
ZŁOTE DZIECI to popularna czeska grupa, grająca muzykę pop w latach 60. 
i 70. XX wieku. Reaktywowana bez powodzenia w latach go. Składała się 
z trojga wokalistów (Marta Kubisova, Helena Vondrackova i Vaclav Neckar) 

oraz pięcioosobowego zespołu muzycznego. GOLDEN KIDS nagrali cztery 
płyty, a rozpadli się z powodu represji wobec Marta Kubisovej. 

THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE 
Czeski zespół undergroundowy, grający rocka symfonicznego i psychode
licznego. Zespół jest symbolem opozycji wobec władzy komunistycznej. 
Założyli go: Milan Hlavsa, Josef Jan icek, Jifi Kabes i Jan Brabec, a byto 
to jesienią 1969 roku. Przyjęli nazwę zaczerpniętą z piosenek Franka Zappy, 
inspirując się dodatkowo twórczością Andy Warhola . 
Od początku oczywiście mieli kłopoty, których apogeum przypadło na rok 
1976, kiedy to zespół został aresztowany. Władze spreparowały pokazowy 
proces „długowłosych chuliganów". Groteskowy, ale i przerażający proces 
stal się impulsem dla całej czeskiej opozycji, która pod wodzą Vaclava 
Havla rozpoczęła przygotowania do KARTY n. 
Milana Hlavsę zwolniono pod naciskiem opinii społecznej jeszcze przed 
procesem, a pozostałym muzykom złagodzono kary. 
Od tego czasu zespół zaczął występować w prywatnych posesjach (m.in. 
u Vaclava Havla w Hradecku) i wydawać płyty za granic Czechosłowacji. 
Władze jednak nie zaprzestały represji - palono, lub nawet wysadzano 
w powietrze posesje, w których występowali. Członkowie zespoły byli 
wielokrotnie przesłuchiwani i bici. W końcu zrezygnowali z działalności 
i w 1986 roku PLASTIC PEOPLE przestali istnieć. Reaktywowali się w roku 
1997. niestety na krótko. 

opracowała JotKa 

Jeden z najbardziej wytrawnych aktorów województwa śląskiego i wielka 
osobowość chorzowskiej sceny. Z równą swobodą porusza się po materiale 
musicalowym, dramatycznym jak i komediowym. W „Rozrywce" stworzył 
kilka naprawdę wybitnych kreacji i ogromną liczbę znakomitych ról, w tym 
również drugoplanowych „smaczków", jak chociażby rozkoszny Arderiu 
w Przygodzie fryzjera damskiego czy mrożący cynizmem Schrank w West 

Side Story. 
Zanim jednak Jacenty Jędrusik odnalazł swoje miejsce w musicalu, ukoń
czył łódzką „Filmówkę" (Państwowa Wyższa Szkota Filmowa, Telewizyjna 
i Teatralna im. L. Schillera) i jako aktor dramatyczny zaangażował się 
do Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, by po dwóch sezonach pod
jąć pracę w Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego. Na katowickiej scenie 
sukcesy odnosił w formach groteskowych, w rolach magów i szarlatanów, 
aranżujących wyimaginowaną rzeczywistość teatralną. Przez osiem se
zonów zagrał kilka bardzo ważnych ról, m.in.: Don Antonia w Zielonym 
gilu T. de Maliny, Andrzeja w Kolonii wyzwolenia S. Brejdyganta, Strażnika 
w Szewcach S. I. Witkiewicza, Pieniążka w Popiele i diamencie J. Andrze
jewskiego, Hrabiego Szarma w Operetce W. Gombrowicza, Diabła w Panu 
Twardowskim I. Szczepańskiej, Kucharza w Amadeuszu P. Shaffera, Nauczy
ciela tańca w Cydzie S. Wyspiańskiego, Hołysza w Wyzwoleniu S. Wyspiań
skiego, Cyryla w Iwonie, księżniczce Burgunda W. Gombrowicza, Nepom
mucka w Pigmalionie G. B. Shawa oraz Helikona w Kaliguli A. Camusa. 
W Teatrze Rozrywki zadebiutował w spektaklu Dzisiaj wielki bal w Ope-
rze (1988). Od tego czasu zagrał wiele znaczących ról, do których nale-
żą: Konferansjer i Generał Haig w Rozkosznej wojnie, Mistrz Ceremonii 

w Caba recie, Lejzor Wolf w Skrzypku na dachu, Stary w Śladach, Peron 
w Evicie, Służący-Sancho Pansa w Człowieku z La Manchy, Król Herod 
w Jesus Christ Superstar, Francis Otis w Canterville Ghost i Ksiądz Piórko 
w Terapii Jonasza, Gabriel John Utterson w musicalu Jekyll & Hyde", Niko
dem Dyzma w spektaklu Dyzma - musical oraz Mąż 2 w Położnicach szpi

tala św. Zofii. 
Poruszająca interpretował „Opowieść pewnego emigranta" w KRZYKU we
dług Jacka Kaczmarskiego, a jego talenty komediowe obserwować można 
byto z przyjemnością w Na szkle malowane, gdzie kreował rolę poczciwego 
i pociesznego Anioła, w ulubionej przez widzów farsie Okno na Parlament 
(Richard Willey), komedii Dzieła wszystkie Szekspira w nieco skróconej formie 
(w której wcielał się w wiele postaci), czy w farsie O co biega? (Biskup Laxu). 
Ostatnie, wyśmienite role komediowe Jacentego Jędrusika to Pan Bumble 
w musicalu Oliver! i Pan Ford w spektaklu Wesołe kumoszki. Musical, mi
strzowsko zagrany Maks Białystok w Producentach oraz rozkoszny Góral 
w kameralnej Historii filozofii po góralsku. 
Tytułowy Sweeney Todd - to wielka, wybitna rola aktora, który perfekcyj
nie przedstawia widzom dramat zamkniętego w sobie mruka, owładnięte
go obsesją zemsty. 
Jacenty Jędrusik jest laureatem trzech ZŁOTYCH MASEK (za Diabła w Panu 
Twardowskim, Konferansjera-Generała Haiga w Rozkosznej wojnie i Mistrza 
Ceremonii w Cabarecie - specjalna ZŁOTA MASKA im. red. Barbary Sośnierz) 
oraz Nagrody Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury (2000). 
W grudniu 2012 r. aktor otrzymał z rąk Marszałka Województwa Śląskiego 
„Złotą Honorową Odznakę Zasłużony dla Województwa Śląskiego". 
Imponującą listę znakomitych kreacji w Teatrze Rozrywki uzupełniają role 
w kilkunastu plmach fabularnych (debiut w Gorączce mleka w reż. Juliusza 
Machulskiego). takich jak: Wojna i miłość w reż. Mos he Mizrahiego, Magma 
w reż. L. Staronia, Na straży swej stać będę w reż. K. Kutza, Rodzina Kan
derów w reż. Z. Chmielewskiego, Angelus w reż. L. Majewskiego, Przygody 
dobrego wojaka Szwejka w reż. W. Gawrońskiego, Los Chłopacos w reż. 
G. Reguły, Co słonko widziało w reż. M. Rosy, Laura w reż. R. Dunaszew
skiego - produkcja TVN), udział w spektaklach Teatru Telewizji (chociażby 
w kultowym Fryzjerze M. Pieprzycy czy Pakamerze J. Matuli), serialach Tv 
(Daleko od szosy, Blisko, coraz bliżej, Sensacje XX wieku, Zdaniem obrany 
i in.) i wreszcie - do perfekcji opanowana rola konferansjera na koncertach 
i balach. 



Zadebiutowała w Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie w roku 1977. Zagrała m.in. 
Biankę w Białym małżeństwie, Inez w Zielonym Gilu, Klarę w Ślubach Pa
nieńskich. W 1981 roku wygrała Przegląd Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu . 

Z Olsztyna przeniosła się do Teatru Śląskiego w Katowicach (1983), gdzie 
zagrała m.in. Albertynkę w Operetce W. Gombrowicza, Ofelię w Hamlecie W. 
Szekspira i Szimenę w Cydzie P. Corneille'a. W 198S roku wystąpiła gościnnie 
w Teatrze Rozrywki w Chorzowie jako Gizela w Huśtawce (Seesaw) Cy Co
lemana. Od 1988 roku związana jest etatowo ze sceną chorzowską . Do naj
bardziej znaczących ról należą: Anna w Dwa razy tak, Polly w Operze za trzy 
grosze, Helena w Firmie, Sally Bowles w Cabarecie, Diablica w autorskim 
spektaklu Józefa Szajny Ślady, Turandot w komedii Gozziego Księżniczka Tu
randot, Hudel w Skrzypku na dachu, Eva Peron w musicalu Evita, Siostra Mary 
Amnezja w widowisku muzycznym Nunsense, Aldonza-Dulcinea w Człowieku 
z La Manchy, Magenta w musicalu The Rocky Horror Show, Maria Magdalena 
w rock operze Jesus Christ Superstar, Maria Anioł w muzycznej tragifarsie 
Szwagierki, Mańka w spektaklu Dyzma - musical, tytułowa rola w mono
dramie Ja, Josephine, Marynia w Pomalu, a jeszcze raz! oraz Judy Garland 
w Na końcu tęczy. W Przebudzeniu wiosny została obsadzona nietypowo, bo
wiem ... nie śpiewa. Prezentuje za to z powodzeniem dramatyczne możliwości . 

Maria Meyer stosunkowo niedawno ujawniła talent komediowy; wcześniej 
raczej podziwiano jej wyjątkowy głos, umiejętność łączenia liryki z drama
tyzmem, siłę przekonywania. Dopiero w sztuce Igora Śebo Pomalu, a jeszcze 
raz! okazało się, że aktorka znakomicie czuje się w klimatach komediowych. 
Potwierdziła to zresztą w Przygodzie fryzjera damskiego (Rei nona), Terapii 
Jonasza (Pani Doktor), musicalu Wesołe kumoszki. Musical (Pani Page) oraz 

Historii filozofii po góralsku (Gaździna). Wspaniałą rolę stworzyła w musicalu 
Sweeney Todd, w którym uwodzi widzów swą gadatliwą, przebiegłą i cynicz
nie bezwzględną Nellie Lovett. 
Za rolę Evity otrzymała Specjalną Złotą Maskę, przypieczętowaną znakomi
tymi recenzjami. Po gościnnych prezentacjach Evity w warszawskim Teatrze 
Dramatycznym, okrzyknięto ją najlepszą aktorką musicalową . 

Zaproszona przez Jana Pietrzaka do stałej współpracy wiele lat występowała 
z Kabaretem Pod Egidą. Z tym zespołem brała udział w tournee po Szwajcarii, 
Niemczech i Włoszech, a także w USA i Kanadzie. W czerwcu 2000 roku 
gościła na scenie Polskiego Ośrodka Kultury w Londynie, zaś rok później 
reprezentowała nasz kraj podczas Międzynarodowego Festiwalu Piosenki 
Chansonfest 2001 w Zagrzebiu. Występowała również z Filharmonią Ślą-
ską w Katowicach oraz Zielonogórską i Zabrzańską . Współpracuje również 

z orkiestrą KWK „Staszic" w Katowicach. W sierpniu 2003 roku brała udz iał 

w Europejskim Festiwalu inf Jana Kiepury w Krynicy Górskiej z przedsta
wieniem Ordonka. Miłość ci wszystko wybaczy, a rok później - z przedsta
wieniem Ja, Josephine. W czerwcu 2004 r. Maria Meyer została zaproszona 
na Międzynarodowy Wieczór Pieśni, zorganizowany z okazji 10-lecia Cafe 
Teater w Lublianie (Słowenia) oraz na I Ogólnopolski Festiwal Pios'enki Retro 
im. Mieczysława Fogga w Krakowie, na którym otrzymała „Złoty Liść Retro". 
W styczniu 2005 roku Maria Meyer po raz pierwszy wystąpiła w Pradze, gdzie 
spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności . Zaowocowało to ko
lejnymi recitalami, m.in . na I Mezinarodnim Festivalu Śansonu czy podczas 
Dni Polskich w Maroku. 
Maria Meyer jest m.in. laureatką nagrody ZASP im. Leny Starke; nagrody 
Wojewody Katowickiego dla Młodych Twórców za wszechstronność sztuki 
aktorskiej, a także nagrody Prezydenta miasta Chorzowa w dziedzinie kultury 
(2000 r.) W 1996 roku została pierwszą laureatką Plebiscytu Publiczności 
na najpopularniejszą aktorkę, organizowanego przez „Gazetę Wyborczą -
Gazetę w Katowicach" i Wojewodę Katowickiego. Miesięcznik „Pani" zaś 
wyróżniłjąjakojedną ze stu kobiet w Polsce, które w roku 2001 szczególnie 
zaznaczyły się w życiu publicznym. Aktorka jest też laureatką statuetki „Nar
cyza" - nagrody przyznanej przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego za wybitne osiągnięcia zawodowe (kwiecień 2004). 
W grudniu 2008 roku Marszałek Województwa Śląskiego uhonorował aktorkę 
Nagrodą Artystyczną . 

W 1998 roku założyła własny teatr pod nazwą Ma Scala - Teatr Marii Meyer, 
którego pierwszą produkcją był spektakl Jestem znów. Maria Meyer śpiewa 
Brela. Druga propozycja Ma Scali, przygotowana wespół z Teatrem Rozrywki, 
to spektakl Ordonka. Miłość ci wszystko wybaczy. Warto dodać, że specjalny 
pokaz przedpremierowy spektaklu odbył się podczas Międzynarodowego 
Festiwalu Twórczości Kobiecej w Tel Awiwie (Izrael). Piosenki z powyższych 
spektakli utrwalone zostały na dwóch płytach, wydanych przez Marię Meyer 
w roku 2004. Kolejne spektakle Ma Scali to Graj dla nas graj. Wieczór pieśni 
żydowskich, Nie żałuję. Kobieta w polskim kabarecie, Tango lta/iano czyli pranie 
po włosku oraz najnowszy - Dietrich. Taka jestem. 

DARIUSZ NIEBUDEK 
Aktor dramatu-ekstern. Wszechstronny, 
obdarzony dobrymi warunkami wokalnymi, 
karierę zawodową rozpoczynał na deskach 
Teatru Rozrywki. W latach 1986-1992 
pracował tu jako adept - artysta chóru 
z prawami do solowych zadań aktorskich. 
Zagrał m.in . w Tra/a Tra/a Tra/a/ińskich, 
Huśtawce i spektaklu Dzisiaj wielki bal 
w Operze, Oceanie Niespokojnym (Federico), 
Betlejem Polskim, Lisie Przecherze (Królo
wa Lwica), Krainie 105 Tajemnicy (Struś), 
Operze za trzy grosze, Rozkosznej wojnie, 
Kramie z piosenkami oraz Firmie. Był Ojcem 
Miasta w musicalu Czarodziej z Krainy Oz 
oraz Jerzym w Monachomachii - przedsta-
wieniach cieszących się dużym powodzeniem. 
W 1992 roku, na osiem kolejnych sezonów, związał się z Teatrem Zagłębia 
w Sosnowcu, gdzie zagrał wiele ważnych ról, wśród których znalazły się: 
Kirkor w Balladynie J. Słowackiego, Jezus w Historyji o Chwalebnym Zmar
twychwstaniu Pańskim Mikołaja z Wilkowiecka, Ryszard Donnelly w Całym 
dniu bez kłamstwa J. Montgomery' ego, Ludmir w Panu Jowialskim A. Fredry, 
Rastignac w Ojcu Goriot H. Balzaca, Don Martin w Zielonym Gilu T. de Ma
liny, Edmund w Królu Learze W. Szekspira, Tristan i Rybałt w Tristanie i Izol
dzie J. Biediera, Tadeusz w Panu Tadeuszu A. Mickiewicza, Wituś w Skizie 
G. Zapolskiej, Sowizdrzał w Sowizdrzale z Sosnowie J. N. Kamińskiego , Artur 
w Tangu S. Mrożka, Gombrowicz/Innocenty/Cyprian w Iwonie, księżnicz-
ce Burgunda W. Gombrowicza, Mackie Majcher w Operze za trzy grosze 
B. Brechta, Andrzej w Porze zbiorów S. Bieniasza czy Malvolio w Wieczorze 
trzech króli W. Szekspira. 
W 1997 roku został on uhonorowany nagrodą ZASP dla Młodych Aktorów 
im. Leny Starke za rolę w Sowizdrzale z Sosnowie. Rok później otrzymał 
Nagrodę Wojewody Katowickiego dla Młodych Twórców. 
Od roku 2000 pracuje jako „wolny strzelec", grając m.in . w: Teatrze Roz
rywki (Piotr w Jesus Christ Superstar, Sasza w Odjeździe, Jacques Wszędo
bylski w musicalu W Bo dni dookoła świata po stu latach, w KRZYKU we
dług Jacka Kaczmarskiego, Jerzy Page w spektaklu Wesołe kumoszki. Musi
cal, a dziś - znakomity Roger de Bill i Max Białystok w Producentach, poru
szający Mąż 1 w Położnicach szpitala św. Zofii oraz wzruszający Tata/Duch 
Ojca w Our House); Teatrze Nowym w Zabrzu (Gucio w Ślubach panieńskich 
A. Fredry, Lars von Trier w Kto zabił Alonę lwanowną M. Kmiecika); Gliwic
kim Teatrze Muzycznym (Will Parker w musicalu Oklahoma R. Rodgersa 
i O. Hammersteina); Teatrze Polskim w Bielsku - Białej (Testosteron A. Sara
monowicza, Hotel Nowy Świat M. Piekarz); Teatrze KOREZ w Katowicach 
(Kwartet dla czterech aktorów B. Schaeffera). 
W 2006 roku zadebiutował nawet w klasycznej operetce Król 
walca na Zagłębiowskiej Scenie Muzycznej w Pałacu Kultury 

Zagłębia w Dąbrowie Górniczej . Potwierdza 
to jego wszechstronność zawodową i umiejętność 
transformacji. 
Śląska publiczność zna Dariusza Niebudka z niezliczo
nych występów estradowych - festynów z okazji „Dni 
Miast" czy Pikników Country w Dąbrowie Górniczej, 
regionalnych finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy i in. Ponad dwa lata współpracował z TVS. 
Zagrał w kilku popularnych serialach telewizyjnych, 
takich jak Klan, Święta wojna, Kryminalni, Wydział za
bójstw, Pitbull, Pierwsza miłość, Egzamin z życia i in., 
a także kilku filmach fabularnych, takich jak Drzazgi 
M. Pieprzycy czy Supremax W. Stupnickiego. 
Za dwie role, które kreuje w musicalu Producenci, został 
uhonorowany Nagrodą Artystyczną ZŁOTA MASKA 2010. 

JAROSŁAW CZARNECKI 
Absolwent PWST w Krakowie (Wydziały Zamiejscowe we Wrocławiu, Wy
dział Aktorski). Z Teatrem Rozrywki związał się we wrześniu 2007 roku, 
debiutując wyraziście rolą Stręczyciela/Kapłana w musicalu Jekyll & Hyde, 
którą gra do dziś. Kolejne role to Magnolio w Przygodzie fryzjera damskie
go, Benny w musicalu Rent, Jan Rugby w sztuce Wesołe kumoszki. Musi
cal, Bernardo w West Side Story oraz Właściciela lokalu w spektaklu Dyzma 

- musical. W kameralnym przedstawieniu Na końcu tęczy partnerował Marii 
Meyer jako przyszły mąż Judy Garland, Mickey Deans. Dziś gra Policjanta 
w Skrzypku na dachu, w musicalu Producenci kreuje postać Rogera de Billa, 
a w Położnicach szpitala św. Zofii - Księdza oraz Stręczyciela/Kapłana w mu
sicalu Jekyll & Hyde. W musicalu Our House gra Waldiego. 
Bierze udział w koncertach sylwestrowych i rozrywkowych Teatru Rozrywki. 



Absolwentka Studium Aktorskiego przy Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego 
w Katowicach. Jest uczennicą Barbary Bielaczyc (sopranistki, solistki i kame
ralistki, reżyser i pedagog). Przebudzenie wiosny i rola Wendli była jej spekta
klem dyplomowym. Drugi dyplom to spektakl Achilles i panny K. Swinarskiego 
(Teatr im. S. Wyspiańskiego), w którym grata rolę Deidamii. Uzyskała dyplom 
aktora dramatycznego, przyznawany przez Związek Artystów Scen Polskich, 
oficjalnie honorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Zagrała Cathy w High Schoal Musical on stage w reż . Tomasza Dutkiewicza, 
Murzynkę Mary w Hair w reż . Wojciecha Kościelniaka (obydwa w Gliwickim 
Teatrze Muzycznym) oraz Linkę w spektaklu muzycznym Summertime w reż . 

Wojciecha Kościelniaka, wystawionym w kaliskim Teatrze im. W. Bogusław
skiego. Statystowała też w przedstawieniach Teatru Śląskiego 
im. S. Wyspiańskiego w Katowicach. 
Uczestniczy w warsztatach pieśni gospel, ucząc się u Afroamerykanów, jest 
solistką w zespole gospelowym FREEDOM z Czechowic-Dziedzic, z którym 
zdobyła m.in. Grand Prix w XIX Podbeskidzkim Festiwalu Piosenki Religijnej 
w Andrychowie (2006) i I miejsce w ogólnopolskim XIII Hosanna Festiwal 
w Siedlcach. Śpiewała w uroczystym koncercie, zorganizowanym w pierwszą 
rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła li . Otrzymała stypendium w dziedzinie 
kultury i sztuki, ufundowane przez Miasto Czechowice-Dziedzice. 
Wioleta Malchar jest członkiem zespołu aktorskiego Teatru Rozrywki od paź

dziernika 2011 r. Gra Wendlę w Przebudzeniu wiosny, Nancy w musicalu 
Oliver! oraz Sarę w Our House. Występuje w Położnicach szpitala św. Zofii 
(w Białym Personelu i Dzieciach generała Franco) i w Skrzypku na dachu (Cha
wa/Szprynca). Śpiewa także w dziwowisku kabaretowym Jeszcze nie pora 
nom spać. Bierze udział w koncertach sylwestrowych Teatru jako solistka. 
Rola Wendli w Przebudzeniu wiosny przyniosła jej nominację do Nagrody 
Artystycznej ZŁOTA MASKA 2012. 

Absolwentka Studium Wokalno-Baletowego przy Gliwickim Teatrze Mu
zycznym, gdzie pracowała przez jeden sezon. W Teatrze Rozrywki zade
biutowała jako członek zespołu wokalnego w Cabarecie i od tego czasu 
bierze udział w większości przedsięwzięć muzycznych chorzowskiej sceny, 
a do najważniejszych jej ról należą : Diana w Ani z Zielonego Wzgórza, Ko
chanka Perona w Evicie (epizod ten przyniósł jej wiele pochlebnych opinii) 
oraz Janet w The Rocky Horror Shaw. 
Dziś gra Hudel w Skrzypku na dachu, Emmę Carew w przedstawieniu Jekyll 
& Hyde, Mleczarkę w musicalu Oliver!, Jurną Staruszkę w Producentach, 
Ducha położnej sprzed wojny w Położnicach szpitala św. Zofii. Występuje 
też w bajce Pan Plamka i jego kot, a jako członek zespołu wokalnego śpiewa 
w pozostałych produkcjach chorzowskiej sceny partie chóralne. 
Swoje umiejętności wokalne prezentuje we wszystkich koncertach roz
rywkowych i sylwestrowych Teatru Rozrywki, równie dobrze znajdując się 
w utworach lirycznych, jak i pastiszowych wykonaniach przebojów popo
wych. Współpracuje z katowickim Teatrem KOREZ, grając Młodą w Balla
dach kochanków i morderców oraz Michcię w kultowym już dziś Cholonku. 

Wokalista, prezenter, autor tekstów. Od roku 2004jest wokalistą zespołu 
rockowego Zero Procent, z którym zagrał kilkaset koncertów w całej Polsce. 
Szerszej publiczności zaprezentowali się w programie TVP 1 „ Śpiewaj i Walcz" 
oraz podczas koncertu „Debiuty" na 43 Krajowym Festiwalu Piosenki Pol
skiej w Opolu (2010), gdzie wykonywali znane polskie przeboje, w charak
terystycznych dla ich stylu aranżacjach . Dzięki głosom widzów, w każdej 
z tych telewizyjnych przygód, dołączali do grona laureatów. Mają na koncie 
wydaną w 2007 roku debiutancką płytę „lnevitable" oraz krążek „Nie
uniknione", który ukazał się w czerwcu 2012 r. Kamil Franczak brał udział 
w wielu programach tv, takich jak „Idol", czy „Tak to leciało! "; prowadził też 

młodzieżowy program „Poziom 2.0'', emitowany na antenie TVP 2, zdoby
wając doświadczenie, niezbędne do pracy prezentera telewizyjnego. 
Na deskach teatralnych zadebiutował w Teatrze Rozrywki rolą Moritza Stie-

fela w musicalu Przebudzenie wiosny (2011). Wystąpił w koncercie sylwestro
wym Muzyka z ekranu, a od lutego 2012 roku jest członkiem zespołu wokal
nego chorzowskiej sceny. W musicalu Sweeney Todd otrzymał kolejne zadanie 
aktorskie - rolę Anthonego. Gra również Wioślarza w Our House. Śpiewa jako 
solista w koncertach sylwestrowych i rozrywkowych. 

Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. J. Kiepury w So
snowcu oraz Prywatnej Artystycznej Szkoty Baletowej TERPSYCHO
RA w Katowicach. W zespole baletowym Teatru Rozrywki od roku 
2001 - jako solista bierze udział we wszystkich partiach baletowych 
musicali (Jekyll & Hyde, Jesus Christ Superstar, Oliver!, Our House, Po
łożn ice szpitala św. Zofii, Producenci, Skrzypek na dachu, Sweeney Todd), 
spektakli muzycznych (Jeszcze nie pora nam spać) oraz koncertach 
sylwestrowych. 
Tańczył w widowisku tańca współczesnego Katarzyny Aleksander
- Kmieć pt. Na krawędzi, powstałym na zamówienie VII Międzynaro
dowego Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych ZDARZENIA 
w Tczewie. Współpracował również z Operą Śląską w Bytomiu. 

Absolwent Studium Wokalno-Baletowego przy Gliwickim Teatrze Mu
zycznym. Tancerz, kierownik produkcji telewizyjnej, absolwent zarzą 

dzania przedsiębiorstwem europejskim, a obecnie student ostatniego 
roku organizacji produkcji filmowej i tv na Uniwersytecie Śląskim . 
W latach 2000-2006 tancerz sportowego tańca towarzyskiego. 
Współpracował z Gliwickim Teatrem Muzycznym, następnie był 
tancerzem Kieleckiego Teatru Tańca . Tańczył w spektaklach Elżbiety 
i Grzegorza Pańtak (Bolera, Zdarzyło się w Jeruzalem, Point of View), 
Billego Goodsona (Jazz back andforth), Jacka Tyskiego (Sny), Zofii Rud
nickiej (Rozkoszna lekkość bytu), Alaina Bernarta (Celebration), Nadii lry 
Kodiche (Metamorfozy). Jego ulubiony styl to jazz. 
Piotr Górski jest członkiem zespołu baletowego Teatru Rozrywki 
od października 2012 r. Chorzowskim debiutem byt Our House. Tańczy 
również w musicalach: Oliver!, Producenci, Skrzypek na dachu oraz Je
sus Christ Superstar. Występował też w koncercie sylwestrowym 2012. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~'--~---, 

Uczeń VI klasy szkoły podstawowej w Świerklańcu. Zade
biutował na scenie Teatru Rozrywki Smarkatym w musicalu 
Oliver! w kwietniu 2009 r. Od grudnia 2012 r.jest w tym 
spektaklu członkiem bandy Fagina. 

4 
Uczeń li klasy w Państwowej Szkole Ogólnokształcącej 
Muzycznej w Katowicach. Zadebiutował na scenie Teatru 
Rozrywki w musicalu Oliver! w marcu 2012 r. (jedno z dzie
ci w przytułku) . Od grudnia 2012 r. gra w tym spektaklu 
Smarkatego, a w musicalu Our House jest Małym Maksem. 



Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom na Wydziale 

Architektury Wnętrze w pracowni wystawiennictwa prof. Wiśniewskiego) . 

Studiowała architekturę wnętrz również w Moskiewskiej Szkole Sztuki 

Użytkowej im. Strogonowa. Zajmuje się projektowaniem wnętrz (biur, do

mów, mieszkań) , stylizacją (przez wiele lat była stylistką polskiej edycji 

„ Eile Deca"), scenografią filmową i malarstwem. 

Od roku 1992 projektuje dla teatrów: Nowego w lodzi (Śluby panieńskie 
A. Fredry - kostiumy), Powszechnego w Radomiu (Test P. Mossakowskiego 

- scenografia i kostiumy), Polskiego w Bydgoszczy (Kariera Nikodema 
Dyzmy wg T. Dołęgi-Mostowicza - scenografia i kostiumy), Kielde 

Teatret w Oslo (Policja S. Mrożka - scenografia i kostiumy). Studyjnego 

w Lodzi (Dziecinady R. Cousse'a - kostiumy). im. S. Żeromskiego 

w Kielcach (W małym dworku S. I. Witkiewicza - scenografia i kostiumy), 

im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie (Policja S. Mrożka - scenografia i ko

stiumy, Murzyn, może odejść R. Cabana - kostiumy, Ożenek M. Gogola 

- scenografia i kostiumy, Sprzedawcy gumek H. Levina - kostiumy, Hamlet 
W. Szekspira - kostiumy, Autor T. Croucha - scenografia i kostiumy), 

im. L. Solskiego w Tarnowie (W małym dworku S. I. Witkiewicza - sceno

grafia i kostiumy). Impresaryjnego we Włocławku (Marynarz z Amsterdamu 
T. Stelli - scenografia i kostiumy). Śląskiego im. S. Wyspiańskiego 
w Katowicach (Siła przyzwyczajenia T. Bernharda - kostiumy) . 

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej 

im. L. Schillera w Lodzi. Aktor, tancerz, choreograf. 

Debiutował w Eurazji - collage'u muzycznym w reżyserii lzadory Weiss 

(Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu). Na wrocławskiej scenie zagrał 

w Operetce W. Gombrowicza, spektaklu Swing! Duke Ellington Show 
J. Stańka, w Pewnym Małym Dniu W. Eicke, H. Niehausa i R. Zuckowskiego, 

musicalu A Chorus Line M. Hamlischa, Dziejach grzechu K. Dębskieg.o 

wg S. Żeromskiego , Hair G. MacDermota, Czarnoksiężniku z krainy 
Oz F. Bauma, w Ścigając zło K. Imieli oraz Frankensteinie P. Dziubka. 

W dorobku ma również układy choreograficzne do spektakli : 

O królewiczu, który niczego się nie bal B. Kierca (Krakowska PWST, 

Wydziały Zamiejscowe we Wrocławiu) i Hetery T. M. Plautusa (Teatr 

im. W Siemaszkowej), a także przygotowanie ruchu scenicznego w spek

taklach : Stój! Nie ruszaj się! P. Dorina, Tygrys Pietrek H. Januszewskiej oraz 

Gwiazda H. Kajzara (wszystkie trzy w Teatrze Lalek Banialuka w Bielsku

Białej) , Wnyk R. Jarosza (Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki 

w Opolu) oraz Sprzedawcy gumek H. Levina (Teatr im. W. Siemaszkowej 

w Rzeszowie) . 

Michał Pietrzak zagrał w serialu telewizyjnym „Tancerze", tańczył również 

w Gali Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu 2012. 

p.o. Zastępca dyrektora - Marek Myszkowski 
Główny księgowy - Dorota Borowy 

Dyrygenci - Wojciech Gwiszcz, Joseph Herter, Jerzy Jarosik 
Inspektor orkiestry - Sławomir Kmieć 

Kierownik zespołu wokalnego - Ewa Zug 
Inspektor zespołu wokalnego - Dagmara Żuchnicka 

Kierownik zespołu baletowego - Katarzyna Aleksander-Kmieć 
Inspektor zespołu baletowego - Natalia Gajewska 
Pedagog baletu - Bożena Sękala 

Konsultacje wokalne solistów - Ewa Mentel 
Korepetytorzy - Lena Minkacz, Radosław Michalik 

Kierownik techniczny - Damian Jasiak 
Kierownik sekcji akustycznej - Andrzej Bączyński 
Realizator światła - Marek Mroczkowski 

Kierownik działu administracji - Zofia Rycyk 

Biuro Obsługi Widzów - Justyna Górecka (kierownik), Sebastian Gronet, Mariusz Kierat, Zbigniew Mrukwa 

Koordynacja pracy artystycznej - Magdalena Szajda (kierownik). Monika Mroczkowska 
Konsultant programowy - Krzysztof Karwat 
Impresariat - Aneta Głowacka 
Promocja i marketing - Paweł Rozkrut 
Biblioteka muzyczna i archiwum teatru - Magdalena Dziembowska 
Koordynator projektów edukacyjnych - Magdalena Skorupa 

Dekoracje i kostiumy zostały wykonane w pracowniach Teatru Rozrywki 

pod kierunkiem: 
Haliny Mattheus (krawiecka damska), Andrzeja Pipera (krawiecka męska), Danuty Gniewek 
i Teresy Szelest (perukarska), Zofii Dziugieł (kapeluszy), Wincentego Turka (stolarska), 

Henryka Zająca (ślusarska) i Marka Olszewskiego (malarsko-dekoratorska) 

Brygadier sceny - Dariusz Szymański 
Starsza garderobiana - Katarzyna Zielińska 
Garderobiana Małej Sceny - Danuta Michlowicz 
Rekwizytorzy - Katarzyna Grad, Cezary Dróżdż, Krzysztof Szreter 

Redakcja i tłumaczenie tekstów do programu - Jolanta Król 
Projekt logotypu spektaklu, DTP - Ewa Satalecka 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 

Zdjęcia - o ile nie zaznaczono inaczej, autorem zdjęć jest Tomasz Zakrzewski 
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