


41-500 Chorzów, ul. M. Konopnickiej 1 

centr. tel./fax +48 32 346 19 30 

e-mail: info@teatr-rozrywki.pl 

www.teatr-rozrywk i. pl 

Dyrektor naczelny i artystyczny - Dariusz Miłkowski 

Kierownik muzyczny- Jerzy Jarosik 

Kierownik literacki - Jolanta Król 

-

DZIWOWISKO KABARETOWE 

teksty scen i piosenek - Rafał Kmita 
muzyka - Bolesław Rawski 
synchroniczna ścieżka dźwiękowa 
do sceny „Koniec świata" - Marek Wagner 

reżyseria - Rafał Kmita 
choreografia - Jarosław Staniek 
scenografia - Natalia Horak 
kierownictwo muzyczne - Bolesław Rawski 

asystent reżysera - Wojciech Stolorz 
asystent choreografa - Natalia Gajewska 

inspicjent - Iwona Bruch 

światło - Marek Mroczkowski 
dźwięk - Krzysztof Wolfard 
realizacja dźwięku - Łukasz Uzarek 

prapremiera: 3 marca 2012 

Rejestracja audiowizualna oraz fotografowanie spektaklu jest zabronione 

WYSTĘPUJĄ: 

Barbara Ducka 

Wioleta Malchar 

Wojciech Stolarz 

GRUPA RAFAŁA KMITY w składzie: 

Katarzyna Chlebny I Agata Myśliwiec 

Arkadiusz Lipnicki 

Piotr Plewa 

Andrzej Róg 

Dariusz Starczewski 

Jacek Stefanik 

Karol Wolski 

oraz 

J[Jl[l[ 
Nlr rOKA 
NAM JrA[ 

Katarzyna Buczkowska, Aleksandra Dyjas, Natalia Gaj1ewska, Katarzyna 
Hołub, Beata Jabłońska-Rakoczy, Natalia Kurzawa, Małgorzata Mazurkiewicz, 
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i orkiestra Teatru Rozrywki pod dyrekcją Jerzego Jarosika w składzie: 
Daniel Ruttar - instrumenty klawiszowe 
Michał Karbowski - gitara 
Grzegorz Wanatowicz - gitara 
Janusz Berezowski - gitara basowa 
Piotr Gec - I perkusja 
Bartłomiej Herman - II perkusja 
Agata Brachman-Szymczyk - flet flet piccolo 
Olgierd Komorowski - klarnet. klarnet basowy 
Jacek Owsianka- saksofon altowy, flet 
Kamil Kułach - saksofon sopranowy, saksofon altowy 
Marek Kuc I Grzegorz Zioła - waltornia 
Marek Malisz - trąbka. flugelhorn 
Krzysztof Świtała- trąbka. flugelhorn 
Karol Ogrodnik - puzon 
Sławomir Rosiak - puzon 
Jacek Gros - I skrzypce 
Aleksandra Cieślak - I I skrzypce 
Joanna Mizera-Zalejska - altówka 
Ewa Wieczorek-Baran-wiolonczela 

dyrygenci: Wojciech Gwiszcz, Jerzy Jarosik 

W scenie „Koniec świata" głosów użyczyli: Krzysztof Pluskota, Roch Siemianowski, 
Marek Ślosarski i Marek Wagner. 
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.. Więc wejdźmy w tę noc, panowie; 

Idźmy do ludzi, by żyć. 

Pofruńmy gdzieś tam - w rozmowę, 

Jeszcze się dusza w nas tli. 

Więc wejdźmy w tę noc, chłopaki; 

Nasza ta noc jest, psiamać! 

Więc chodźmy się życia napić, 

Jeszcze nie pora nam spać. 
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Kompozytor muzyki teatralnej, aranżer, reży
ser nagrań, absolwent Akademii Muzycznej 
im. F .Chopina w Warszawie, współzałożyciel 
działającego w latach 1992-1999 Studia Muzyki 
Przestrzennej w Teatrze im. J. Słowackiego 
w Krakowie, w latach 1982-1999 związany również 
etatowo z tym teatrem (od 1985 jako kierownik 
muzyczny a następnie jako konsultant muzycz
ny). Od roku 2003 współpracuje z krakowskim 
zespołem teat ralno-kabaretowym Grupa Rafała 
Kmity jako kompozytor muzyki do powstających 
tam spektakli. 
Bolesław Rawski jest autorem muzyki do ponad 
150 spektakli teatralnych. Teatru Telewizji. muzyki 
baletowej, a także muzyki do piosenek i pieśni 
(m.in. do tekstów w jidysz i jęz. greckim). 
Współpracuje z polskimi i zagraniczny-
mi scenami (m. in. Teatr Powszechny, Teatr 
Dramatyczny. Ateneum w Warszawie, Teatr 
Polski we Wrocławiu, Teatr Śląski w Katowicach, 
Teatr Wybrzeże w Gdańsku, Teatr Współczesny 
w Szczecinie, Teatr im. Słowackiego, STU, 
Narodowy Stary Teatr, Bagatela i Ludowy 
w Krakowie. Contemporary Theatre of Athens 
(Ateny). Theatre COCOON (Tokio). Theatre Arcola 
(Londyn), Theatre Belgrade (Birmingham). 
Do najważniejszych realizacji ostatnich lat należą: 
Noc Helvera I. Villqista w jego reżyserii (Teatr 
Bagatela, Kraków). Wujaszek Wania A. Czechowa, 
reż. H. Kaut-Howson (Theatre Arcola, Londyn), 
Moja córeczka T. Różewicza. reż. M. Fiedor (Teatr 
Ateneum, Warszawa), Hamlet W. Szekspira, 
reż. M. Sobociński (Teatr Bagatela, Kraków), 
Dość!... dobry wyrób kabaretopodobny R. Kmity 
w jego reżyserii (Krakowski Teatr Scena STU), 
Beatrix Cenci J. Słowackiego, reż. M. Sobociński 
(Teatr im. J. Słowackiego, Kraków), Aj waj! czy-
li historie z cynamonem R. Kmity w jego re
żyserii (Krakowski Teatr Scena STU), Wesele 
S. Wyspiańskiego, reż. R. Zioło (Teatr Śląski 
im. S. Wyspiańskiego, Katowice), Dżuma 
A. Camusa, reż. M. Fiedor (Teatr im. S. Jaracza, 
Łódź), Otello W. Szekspira. reż. M. Sobociński 
(Teatr Bagatela. Kraków), Proces F. Kafki, reż. 
T. Obara (Teatr Ludowy, Kraków). Don Juan 
T. de Maliny, reż. M. Fiedor (Narodowy Teatr 
Stary im. H. Modrzejewskiej, Kraków), Tryptyk 
Wyspiański, reż. M. Fiedor, (Narodowy Teatr 
Stary im. H. Modrzejewskiej, Kraków). Samobójca 
N. Erdmana, reż. M. Fiedor (Teatr Dramatyczny, 
Warszawa). Kaligula A. Camusa, reż. A. Duda-Gracz 

(Teatr im. J. Słowackiego, Kraków), Dziady: 
Gustaw-Konrad A. Mickiewicza, reż. M. Sobociński 
(Teatr im. J. Słowackiego, Kraków). Mewa 
A. Czechowa, reż. G. Wiśniewski (Teatr 
Wybrzeże, Gdańsk), Kubuś Fatalista i jego pan 
D. Diderota, reż. R. Zioło (Teatr Polski, Wrocław). 
Prezydentki W. Schwaba, reż. G. Wiśniewski (Teatr 
Powszechny; Warszawa), Biesy F. Dostojewskiego. 
reż. R. Zioło (Teatr Powszechny, Warszawa), 
Płatonow A. Czechowa, reż. G. Wiśniewski 
(Teatr im. J. Słowackiego, Kraków), 
Dziady A. Mickiewicza, reż. M. Sobociński 
(Teatr im. W. Bogusławskiego, Kalisz). 
Wiśniowy sad A. Czechowa, reż. P. Miśkiewicz 
(Teatr Polski, Wrocław), Bzik tropikal-
ny S. I. Witkiewicza, reż. G. Jarzyna (Teatr 
Rozmaitości, Warszawa), Krawiec S. Mrożka, 
reż. M. Kwieciński (Teatr TV. Kraków). Historia 
W. Gombrowicza, reż. G. Jarzyna-Horst Leszczuk 
(Teatr TV. Warszawa), Inne rozkosze J. Pilcha, 
reż. R. Zioło (Teatr TV. Kraków), Sen nocy letniej 
W. Szekspira, reż. R. Zioło (Theatre COCOON, Tokio), 
Ham letS.Szekspira,reż.A. Wiśniewski(TheatroPorta, 
Ateny), Król Lear W. Szekspira, reż. H. Kaut-Howson 
(Haymarket Theatre, Leicester oraz The Young 
Vie Theatre, Londyn), Cienie wielkiego mia-
sta, balet B. Rawskiego, char. P. Śliwa (Opera 
i Operetka Krakowska), Andergrant - nagrodzona 
Fryderykiem płyta Renaty Przemyk (piosenki Aż 
po grób i Każdy trochę jest potrzebny). 
NAGRODY: 
Festiwal Komedii Talia 2005 w Tarnowie - nagroda za mu
zykę do spektaklu Aj waj! czyli historie z cynamonem; XXII 
Konfrontacje Teatralne - Klasyka Polska Opole 1997-wyróż
nienie za muzykę do przedstawienia Bzik tropikalny w reż. 
Grzegorza Jarzyny; IV Konkurs Polskiej Sztuki Współczesnej 
w I998r - nagroda Ministra Kultury i Sztuki. Prezesa 
ZASP-u oraz Prezesa TVP SA za muzykę do spektaklu Teatru 
TV Krawiec w reż. Michała Kwiecińskiego; XXVI Ogólnopolskie 
Konfrontacje Teatralne Opole 2001- wyróżnienie za muzykę do 
Dziadów w reż. Macieja Sobocińskiego. 

DYSKOGRAFIA: 
Hamlet - muzyka z przedstawienia wraz z fragmentami 
monologów i pieśni, wyd. EMI Ateny, 1998; Bzik tropikalny
muzyka z przedstawień G. Jarzyny Bzik tropikalny, Historia 
i Penthesilea. wyd. Luna, 2000; Aj waj! czyli piosenki z cynamo
nem - muzyka 2 przedstawienia wraz z fragmentami monolo
gów, wyd. OKO-ART, 2010. 

ŻEBY POLSKA 
~ -

BYł.A POLSKĄ 
czyli subiektywne wyimki 
z historii rodzimego 
kabaretu literackiego 
Zaczęło się oczywiście w Paryżu. W dziel
nicy Montmartre (wówczas kojarzonej 
wyłącznie z prostytutkami, złodziejami 
i bezrobotnymi), w ponury listopadowy 
wieczór 1881 roku, artysta Rodolphe Salis 
otwarł podwoje lokalu rozrywkowego, 
który niebawem otrzymał miano „Chat 
Noir" („Czarny kot"). Przez kilkanaście lat 
(zamknięto go w 1896 r.) zdołał nie tylko 
zmienić Montmartre w dzielnicę bohemy, 
ale i - a może przede wszystkim - stworzyć 

podwaliny nowego gatunku kultury popu
larnej, jakim do dziś jest kabaret. 

Jak wyglądały wieczory w „Chat Noir"? 
Debatowano, recytowano wiersze, śpiewano 
piosenki i stare pieśni ludowe( ... ) Charles 
de Sivry, szwagier Verlaine'a, siedział przy 
pianinie, Claude Debussy dyrygował przy 
pomocy blaszanego widelca. Na wieczorze 
inauguracyjnym ( .... ) Rodolphe Salis wygło
sił manifest, z którego wynikało, że celem 
twórców kabaretu będzie podejmowanie te
matów politycznych i ich krytyczna analiza, 
pouczanie „ludzkości" o jej głupocie, wpra
wianie w dobry humor melancholików, uka
zywanie filistrom słonecznej strony życia, 
demaskowanie hipochondryków. A materiał 
do tych wszystkich przedsięwzięć? Będzie 
się go brało podsłuchując, co czynią nocą 
koty na dachach.1 

1 Tomasz Weiss, Legenda i prawda Zielonego Balonika, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987, s.171-172 

Trzy lata później, również w stolicy 
Francji powstał najsłynniejszy bodaj w hi
storii kabaretu (i istniejący do dziś!) „Moulin 
Rouge" („Czerwony Młyn"), rozsławiony 
przez bulwersujący wówczas nogami i bieli
zną tancerek plakat Toulouse-Lautreca. 

Mniej więcej w tym samym czasie, 
w surowo i kategorycznie rządzonych 
Niemczech, zainspirowany wizytą 
w „Moulin Rouge" dramatopisarz Frank 
Wedekind założył satyryczne czasopismo 
literackie „Simplicissimus", w którym opu
blikował m.in. poemat W Ziemi Świętej, 
szydzący z wizyty cesarza Wilhelma II 
w Palestynie. Nie opłaciło się. Ceną było pół 
roku ciężkiego więzienia. Ale chęci tworze
nia przedstawień, które łączyłyby humor, 
lirykę i erotykę, a w dodatku kpinę z polity
ków, nie dało się już stłamsić. Mimo represji 
ze strony policji i cenzury, artyści - ku ucie
sze publiczności- otwierali kolejne scenki. 
Jedną z najsłynniejszych stał się kabaret 
„Die E]f Scharfrichter" (..Jedenastu Katów"), 
w którym z wielkimi sukcesami występo
wał wspomniany wcześniej Wedenkind -
śpiewał, recytował własne wiersze i ballady. 
Kabaret ten - choć istniał zaledwie dwa 
lata - wywarł znaczący wpływ na historię 
gatunku. Znawcy tematu podkreślają, że ze
spół artystyczny „Jedenastu Katów" nigdy 
nie poszedl na ustępstwa na rzecz gustów 
publiczności i mimo kłopotów finansowych 
utrzymał do końca najwyższy poziom. 
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Tymczasem w Polsce ... 

Kto się 
w Michalikowej 
Jamie ongiś 
chował, 
przywykł tam 
razem z Boyem 
mówić grube 
słowa 

... W Polsce trwała rozbiorowa noc. 
Z jednej strony terror zaborców, z drugiej 
- konspiracja i romantyczne marzenia 
o wolnej Ojczyźnie. ( ... ) Gdy w Warszawie 
wrzała walko około pozytywizmu i postępu, 
w Krakowie terenemjej były retrospektyw
ne spory o rok 1863. Na obchody jedni kładli 
kontusze, drudzy przeciwstawiali im czama
ry. Gdy w kościele ci intonowali „Boże, coś 
Polskę'', tamci przekrzykiwali ich śpiewem 
„Z dymem pożarów".( ... ) Nagle Kraków stał 
się miastem, na które zwróciły się oczy całej 
Polski. Teatr, malarstwo, rzeźba, literatura, 
polityka, cyganeria ... Szczęśliwym zbiegiem 
zeszło się kilka faktów, spotkało się kilka 
indywidualności. Otwarcie nowego teatru. 
Pawlikowski. Przemiany w szkole sztuk 
pięknych i napływ nowych sił (zwłaszcza 
Stanisławski); przyjazd Przybyszewskiego 
w momencie przesilenia w założonym 
przez Ludwika Szczepańskiego i Gabrielę 
Zapolską „Życiu"; wreszcie Wyspiański. 
Z drugiej strony, na innej płaszczyźnie, dzia
ły się znamienne rzeczy: pierwsze procesy 
polityczne młodzieży o socjalizm (a także 
„o symbolizm i dekadentyzm i inne prądy 
wywrotowe", jak brzmiał w jednym takim 
procesie prokuratorski akt oskarżenia), 
potem Daszyński. młody walczący socja-

6 lizm, odświeżający stęchliznę galicyjskiej 

polityki. Zarazem coraz gęściej napływał 
do Krakowa element młodzieży zmuszony 
opuszczać Warszawę, co - zwłaszcza w roku 
1905 - stało się masowym zjawiskiem.2 

I wtedy właśnie powstał pierwszy pol
ski kabaret Uteracki- „Zielony Balonik". 
Cytowany powyżej Tadeusz Boy Żeleński 
powołał go do życia w październiku roku 
1905, w krakowskiej restauracji Jama 
Michalikowa. N ie było w nim biletów wstę
pu, nie było też aktorów. Autorzy sami 
interpretowali swoje utwory (często im
prowizując}, najczęściej stanowiące satyrę 

obyczajową, która wyśmiewała nie tylko 
kołtuństwo czy zakłamanie, ale też przeja
wy awangardy, modnej w niektórych kołach 
ówczesnych intelektualistów. Satyrycy nie 
stronili też od prztyczków, dawanych urado
wanej publiczności. 

Witaj motłochu! Siqdźmy więc pospołu, 

Niech ducha ziści się krwawa gehenna. 

Lecz wiedz, że każdy okruch tego stołu 

To jako perta przeczysta, bezcenna, 

Którą my, w męki ofiarnej godzinie, 

Wbrew słowom Pisma rzucamy przed świnie.J 

Kabaret rodzi się w pewnej sytuacji spo
łecznej, obyczajowej, a przede wszystkim 
politycznej. Jest gorącą, publicystyczną 
reakcją na tę sytuację, a zatem- reakcją 

ulotną. Jej geneza bardzo łatwo i stosun
kowo szybko ulega zatarciu. Niełatwo dziś 
odnaleźć teksty, które współczesnemu, XXI
wiecznemu czytelnikowi pozwalałyby zro
zumieć kpinę z tamtych czasów, obyczajów, 
problemów i dylematów. Przeciętny widz 
niewiele zapewne pojąłby z błyskotliwych 
aluzji i błyskawicznych ripost twórców 
tamtego kabaretu, a i znawca epoki mógłby 
mieć z tym problem. Ale ówczesna publicz
ność ,,łapała" te osobiste wycieczki bezbłęd
nie. Podobnie jak ci szczęściarze, którzy 
kilka dziesiątków lat później odwiedzali po
znański kabaret „Tey" czy stołeczną „Egidę". 

2 Tadeusz Boy Żeleński, Słów/w, Wstęp, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1953, s. 6-8 

3 Tadeusz Boy Żeleński, Powitanie 

Wróćmy jednak do początków wieku 
XX. Już trzy lata po debiucie „Zielonego 
Balonika", w stolicy powstał kabaret 
„Momus". Jego twórca, doktor filozofii (sic!) 
Arnold Szyfman, późniejszy założyciel i dłu
goletni dyrektor teatru Polskiego, a po woj
nie kierownik odbudowy Teatru Wielkiego 
w Warszawie, skupił wokół siebie prawdzi
wych mistrzów „małej formy", m.in. Adolfa 
Nowaczyńskiego, Wacława Grubińskiego, 

Or-Ota, Konrada Toma czy wspomnianego 
już Boya. 

Oczywiście stolica już wcześniej cieszyła 
się lokalami rozrywkowymi, ale - jak wspo
mina aktor Kazimierz Krukowski - tzw. 
Cafe Chantany nie gwarantowały wysokiej 
jakości artystycznej. W lokalach tych wystę
powały zagraniczne piosenkarki, iluzjoniści, 
tancerki, nieodłączny chór cygański, a także 
szmirowaci i trywialni kupleciści i monolo
giści krajowego chowu. Do tańca przygry
wała orkiestra dęta (ze względu na dobór 
instrumentów.jak i wykonawstwo). Stałymi 
gośćmi tych lokali byli „Gaspada oficery", 
przejezdni kupcy rosyjscy i zagraniczni 
(określenia turyści dewizowi jeszcze nie zna
no), dziedzice przyjeżdżający ze wsi „za in
teresami", w okresie zaś letnim warszawscy 
słomiani wdowcy. Goście ci, siedzący przy 
stolikach w towarzystwie nie występujących 
w danym momencie artystek lub miejsca~ 

wych etatowych kokot, popijali szampana 
(który był wówczas, mówiąc dzisiejszym sty
lem, konsumpcją obowiązkową) i oczywiście 
nie zwracali żadnej uwagi na to, co się dzia
ło na scenie, co można tłumaczyć również 
tym, że umilające gościom czas półświatowe 
damy od „Maksima" przeważnie sadowiły 
się im na kolanach. To były czasy. Co? ... 4 

Kabaret „Momus" miał zmienić ten obraz. 
Właśnie w nim zrodziła się kabaretowa pio
senka literacka, często jeszcze naiwna, melo
dramatyczna, wzorowana na paryskich szan
sonach, ale jednak nowa, odmienna, świeża ... 

Bywało, że Leon Schiller (znany dziś 
właściwie wyłącznie z nobliwej Pastorałki) 
zasiadał do pianina i śpiewał: 

4 Kazimierz Krukowski. Mała antologia kabaretu, 
Wydawnictwa Radia i Telewizji, Warszawa 1982, 
s.130-131 

Moja kochanka jest bardzo brzydka; 

Biała jak papier. usta zsiniałe, 

Ale że z dobrym sercem kobitka. 

Więc zamieszkałem u niej na stałe. 

(. .. ) 
Tak mi jest dobrze u mej brzyduli, 

Kiedy ją całą czuję przy sobie. 

Za to ją wezmę w jednej koszuli. 

Gdy tylko forsy trochę zarobię. 

Sprawimy sobie uczciwe gody, 

bez księdza, świadków i bez kościoła. 

I tylko panna, tylko pan młody 

Do biesiadnego zasiqdq stała. 

Kupię jej wino mocne, choć tanie. 

W jej biedne usta do krwi się wpiję. 

I nim jesienny zły dzień nastanie, 

Ja się z brzydulą na śmierć ... zapiję! 

Gdy zobaczysz 
ciotkę mą, 
to jej się kłaniaj 

„Momus" ustanowił i zapoczątkował 
„dynastię" miłościwie panujących i do dziś 
pamiętanych kabaretów. Było to: „Miraż'', 
„Sfinks", „Czarny kot'', „Stańczyk", „Pikad!or", 
„Qui Pro Quo" czy wreszcie „Morskie Oko". 
I jeszcze „Banda", „Cyrulik Warszawski", 
i jeszcze „13 Rzędów". Prawdziwe legendy 
tzw. przed- i międzywojnia. Złote lata dfa 
piosenek rzewnych, smętnych, tęsknych 
i rozpaczliwych. Ale i dla żartobliwych, by
wało że dosyć odważnych, czasem wręcz 
sprośnych kupletów. Złote lata dla szmon
cesu i „egzotycznych" tancerek. Uwielbienie 
publiczności dla artystów, od Wertyńskiego 
począwszy, na Ordonce skończywszy. N o 
i plajty. To chyba najbardziej charaktery
styczny znak tamtych kabaretowych ist~ 
nień. W światku kabaretowym panowało 
ogromne ożywienie. Zatrzęsienie premier, 
zmiany nazw i adresów, ustawiczne wę
drówki gwiazd. Te pozory ruchu pokrywały 
inercję i bezwład. Ilość premier świadczyła 
o spadku frekwencji. Zmiany nazw i lokali 
były wynikiem kłopotów finansowych. ( .. .) 
W sytuacji, gdy publiczność nie dopisa-
ła i program nie chwycił - pojawienie się 7 
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komornika oznaczało ruinę. Między dyrek
torami teatrzyków funkcjonowała gorąca li
nia. - „Był w »Rexiecc. Zabrał tysiąc złotych" -
taki telefon oznaczał postawienie całego ze
społu w stan alarmu. Znikała książka kaso
wa, pieniądze, dyrektor ... Do legend teatrzy
ków należy opowieść o tym, jak to Majde 
z »Qui Pro Quo11 wyłudził od komornika pie
niądze, zabrane Włastowi w >iPerskim Oku11. 
( ... )Jarosy, groteskowo podkreślając zasłu-
gi Krukowskiego-wspominał, iż Lopek 
zwolnił „starą budę" od świadczeń na rzecz 
miasta. Oto bowiem urzędnik magistratu 
przyszedł akurat w czasie próby. Słysząc pio
senkę w interpretacji Lopka wpadł w szał:
„To jest widowisko? To jest hańba, nie wido
wisko! " - zawołał. „A że od hańby jak dotąd 
nie ma podatku - żartował Jarosy- nasza 
dyrekcja przestała płacić magistratowi..."5 

Teatrzyki upadały, zmieniały locum, ko
lejne programy spadały z afisza - bywało 
że nazajutrz po premierze. A legenda pozo
stała. Ale też trudno się dziwić - piosenki 
kabaretowe pisali wówczas wybitni poeci, 
literaci, znakomici muzycy: Julian Tuwim, 
Antoni Słonimski, Tadeusz Boy Żeleński, 
Marian Hemar, Jerzy Jurandot, Andrzej 
Włast, Jerzy Petersburski, Henryk Wars, 
Franciszek Konarski i wielu, wielu innych. 

Gdy cudzoziemiec pozostaje w obcej ziemi 

I do języka chce się wziąć, 

Dwóch go rzeczy uczą zwykle przed innemi: 

Mówić: „kocham" i ... dobrze kląć. 

Mnie starczyła jedna doba, 

Żebym umiał kląć „choroba", 

Wtrącać „psiakrew" i „cholera" tu i tam. 

A ponieważ mnie w tych słowach 

Powitała polska mowa, 

Dotąd dla nich sentymencik mam. 

Ta „cholera" to, choroba, miłe słowo, 

A „choroba" ma, cholera jakiś wdzięk. 

Zwłaszczajeśli człowiek klnie już nałogowo, 

Taki kwiatek ma soczystość, jędrność, dźwięk! 

5 Ryszard Marek Groński, Jak w przedwojennym 
kabarecie, Wydawnictwa Artystyczne i rnmowe, 
Warszawa 1987, s.15-17 

Jest, co komu się podoba, 

Tak że tylko brać - wybierać, 

Powiedzonka jak ta lala, wprost ef-ef: 

Dla spokojnych jest „choroba", 

Dla nerwowych jest „cholera", 

A dla chorych na żołądek jest „psiakrew" ( ... )6 

Pewnie dzięki tak znakomitym au
torom piosenki Hanki Ordonówny, Toli 
Mankiewiczówny, Zuli Pogorzelskiej, 
Miry Zimińskiej, Eugeniusza Bodo czy 
Mieczysława Fogga, skecze i monologi 
Kazimierza Krukowskiego, Adolfa Dymszy 
i Fryderyka Jarosy'ego do dziś stanowią 
bogate źródło inspiracji, nie tylko dla śpie
wających aktorów. Zdarza się wciąż, że 
sięgają po nie młodzi, „zbuntowani" wokali
ści, udowadniając (być może ku własnemu 
zdumieniu), że są to utwory ponadczasowe. 
Bo przepis na dobrą piosenkę jest bardzo 
prosty: znakomity tekst plus świetna melo
dia. I tę właśnie receptę w tamtych czasach 
stosowano bardzo często. 

Przywykło się uważać. że siłą kabaretów 
dwudziestolecia międzywojennego była 
satyra polityczna. Nie do końca to prawda, 
chociaż rzeczywiście tekstów „politycz
nych" w każdym kolejnym programie było 
sporo. Ale żarty i aluzje, plotki personalne 
i cytowanie autentycznych powiedzonek 
rządzących, raczej bawiły, niż poruszały. 
Zwłaszcza, że w większości przypadków 
wydarzenia poważne, ba! dramatyczne, ko
mentowano w konwencji, która - jak pisze 
Ryszard Marek Groński- usypiała czujność 

sumień sugestią. że nic się takiego właści
wie nie stało, skoro można o tym usłyszeć 
w kabarecie. Inaczej mówiąc - kabaret nie 
był systemem alarmowym. nie ostrzegał 
przed nadciągającą katastrofą. Była to ra
czej parodia, niż krytyka. A często zdarzało 
się, że parodiowany polityk, zasiadający 
w jednym z pierwszych rzędów. śmiał się 
serdecznie z dowcipów na własny temat. 
Po wojnie - nie do pomyślenia. Z drugiej 
strony jednak, słynny Ten wąsik Mariana 
Hemara, w genialnym wykonaniu Ludwika 
Sempolińskiego dosłownie rozwście-

czył hitlerowców i wywołał interwencję 

6 Jerzy Jurandot. Piosenka wytworna 

ambasadora Niemiec w Warszawie, ponie
waż piosenkę uznano za „ośmieszającą gło
wę państwa". We wrześniu 1939 roku Hemar 
i Sempoliński musieli uciekać z Warszawy, 
bo szukało ich Gestapo. 

Pięć lat okupacji nie zniszczyło polskich 
tradycji kabaretowych. W każdym razie -
nie całkiem. Teatrzyki, scenki i kina, objęte 
bojkotem ruchu oporu, zamieniono na ulice 
- tam właśnie można było usłyszeć satyrę 
na jakże ponurą rzeczywistość. 

Siekiera, motyka, piłka, szklanka, 

W nocy nalot, w dzień łapanka. 

Siekiera, motyka, piłka, gaz, 

Uciekajmy póki czas. 

( ... ) 

Siekiera, motyka, gaz i prąd 

Kiedyż oni pójdą stąd. 

Siekiera, motyka, prąd i gaz, 

a żeby w was piorun trzasł. 

Piosenki kpiące, drwiące z Niemców, 
budzące uśmiech i otuchę śpiewali artyści 
i amatorzy. Zwykli, szarzy ludzie. Ale też i ci 
„naznaczeni", ci z getta. 

Warszawo ma, o Warszawo ma 

Wciąż płaczę gdy ciebie zobaczę, 

Warszawo, Warszawo ma! 

Przez mur przekradam się 

I biegnę tu jak zgoniony pies! 

Choć tropi mnie pan władza, 

Żandarm, Gestapo i SS. 

Warszawo ma!, tak w oku mym łza, 

Bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę 

Cię jutro Warszawo ma! 

Trzeba było nie lada odwagi, by pod 
okiem patroli niemieckich śpiewać takie 
rzeczy. I chociaż nie można tej determi
nacji porównać z niczym innym, dała ona 
chyba początek nurtowi, który stał się tak 
charakterystyczny dla polskiego kabaretu 
powojennego. To co bowiem najcenniejsze 
w kabarecie czasów PRL, to właśnie te - wy
wołujące dreszcze i chwytające za gardło 
- piosenki o Polsce. Dzisiaj brzmi to być 
może nieco śmiesznie, trąci niepotrzebnym 

patosem, ale prawdą jest, że właśnie te małe 
utwory literackie stawały się spoiwem, któ
re łączyło publiczność we wspólnym prze
żywaniu trudnej rzeczywistości. 

Jaki jeszcze numer mi wytniesz, 

W którą ślepą skierujesz ulicę? 

Ile razy palce sobie przytnę, 

Nim się wreszcie klamki uchwycę, 

By otworzyć drzwi do twego serca, 

Które przeszło już tyle zawałów ... ? 

Czy nikogo więcej nie obudzą 

W twym imieniu oddane wystrzały? 

Nie pragnę wcale byś była wielka, 

Zbrojna po zęby, od morza do morza 

I nie chcę także, by cię uważano 

Za perłę świata i wybrankę Boga. 

Chcę tylko domu w twoich granicach, 

Bez lokatorów stukających w ściany, 

Gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać 

O sprawach, które wszyscy znamy. ( .. .) 7 

Zanim jednak krakowski artysta w 1980 

roku wyśpiewał swą poruszającą litanię 
do ojczyzny, w dużych miastach kraju za
częły powstawać zupełnie nowe, często sku
pione wokół ośrodków akademickich scenki 
kabaretowe. 

Niejedną 
• jeszcze 

• 
paranoję 

prze~rzymać 
przy1dz1e, 
robiąc swoje 

Pierwszy był bodaj „Kabaret Siedem 
Kotów", który powołał do życia w Krakowie 
już rok po wyzwoleniu Konstanty Ildefons 
Gałczyński wraz z Marianem Eile. Istniał za
ledwie jeden sezon, ale pojawiały się w nim 

----------
7 Leszek Wójtowicz, Moja litania 9 



nie lada nazwiska: Irena Kwiatkowska, 
Tadeusz Olsza, Ludwik Sempoliński, a na
wet sam Mistrz Konstanty. Konferansjerem 
był Jerzy Waldorff. .. 

I tutaj kończy się chronologia. Nie spo
sób na kilku kartkach tekstu opowiedzieć 
o bogactwie formy i treści, o talentach au
torów i kunszcie aktorskim, które składają 
się na kilkadziesiąt lat istnienia i wielkiej 
popularności polskiego kabaretu literac
kiego. Można tylko wspomnieć niektóre 
z nich. W Krakowie - legendarna "Piwnica 
Pod Baranami" i tylko odrobinę w jej cieniu 
pozostający „Loch Camelot". W Poznaniu 
- mała, oblegana przez widzów piwniczka 
z Zenonem Laskowikiem, Krzysztofem 
Jaślarem i ich ,;Teyem". W Gdańsku -
poetycki „Bim Bom" i „Cyrk Rodziny 
Afanasjew", w ł.odzi „Pstrąg", we Wrocławiu 
.,Dymek z papierosa" Wojciecha hrabie-
go Dzieduszyckiego oraz „Elita" z Janem 
Kaczmarkiem na czele, w Warszawie 
- „Studencki Teatr Satyryków", „Owca" 
Jerzego Dobrowolskiego ze swą jedyną pre
mierą, „Dudek" Edwarda Dziewońskiego, 

„Pod Egidą" Jana Pietrzaka czy „Salon 
Niezależnych" pod wodzą Jacka Kleyffa. 
Do tego telewizyjne: „Kabaret Starszych 
Panów" Jerzego Wasowskiego i Jeremiego 
Przybory oraz ,,Właśnie leci kabarecik" Olgi 
Lipińskiej. A ,,Wagabunda"? A „Loża 44"? 
A wszystkie kabarety studenckie lat 80. 
i go., zwłaszcza te z Zielonej Góry? A Rudi 
Schuberth, Grzegorz Bukała i ich ,,Wały 
Jagiellońskie"? A powstały w Gliwicach ka-
b Dł ""? aret „ ug1 . 

Nie sposób ustalić hierarchii, nie sposób 
ocenić, który lepszy, który gorszy, który 
ważniejszy od innych. Wszystkie mądre, 
dowcipne i „zaangażowane" (w najlepszym 
tego słowa znaczeniu!). Wszystkie - sto
sujące przedwojenny przepis na dobrą 
piosenkę (przypomnijmy: znakomity tekst 
plus świetna melodia). Czasami tylko, jak 
w przypadku „Piwnicy Pod Baranami", 
sięgano po teksty „amatorów", z całą prze
wrotnością osiągając porażający efekt. 
Przykładem słynne Światełko w tunelu albo 
dekret o stanie wojennym, czy też Marszałek 
Koniew, podobnie jak Światełko, śpiewany 

10 przez Jacka Wójcickiego (do obu wspaniałą 

muzykę napisał wielki Zbigniew Preisner, 
zaś słowa wzięto z przemówień generała 
Jaruzelskiego, dekretu o stanie wojennym 
oraz wywiadu z twórcą pomnika Koniewa 
w Krakowie). 

Większość tekstów pisali jednak wybit
ni poeci i satyrycy, jak Agnieszka Osiecka, 
Ziemowit Fedecki, Andrzej Jarecki, Jarosław 
Abramow-Newerly, Stanisław Tym, Andrzej 
Drawicz, Jonasz Kofta. Krzysztof Jaślar, 
Jan Tadeusz Stanisławski, Jan Kaczmarek. 
Jeremi Przybora, Wojciech Młynarski, 
Andrzej Waligórski. Muzykę kompono-
wali: Maciej Małecki, Jerzy Derfel. Jerzy 
Wasowski. Tadeusz Suchocki, Włodzimierz 
Plaskota, Bogusław Klimsa i in. 

Zna lazłem wreszcie i na ciebie sposób, 

już więcej nad tym głowić się n ie muszę: 

bądź dla mnie zawsze paczką papierosów. 

Biletem trzeciej k lasy do Koluszek. 

Bądź moja kurtką z welwetu jedynq, 

Bądź pumperniklem, bądź polopiryną. 

Ale już nigdy więcej nie bądź blizną. 

Nasza kochana, bezcenna Ojczyzno. 

Piekło nam wychłodło, niebo nam dopiekło -

Zachowaj nas, ucałuj, reguluj nam ciepło. 

Słuchaj nas uchem. nie brzuchem. dwa złote wsuń 

za pazuchę. 

przedłuż nam polską wizę. nie każ pakować 
walizek. 

Przez lufcik nie wygłaszaj spiczów i nie pisz 

do nas na Berdyczów. 

Dobrej nocy życz nam, bądź sympatyczna, jak 

my tobie - ty nam. ( ... ) 

Oczywiście ten ironiczno-gorzki ton nie 
dominował. Podstawą były zabawne skecze, 
wykpiwające absurdy życia codziennego, 
przeplatane dowcipnymi piosenkami. I tyl
ko genialny „Kabaret Starszych Panów" 
działał według własnego schematu. Więcej 
tu było liryzmu, więcej uczuć, a inteligentna 
aluzja ubrana była w zwiewny płaszczyk 
poezji. Bo finezyjna zabawa językiem i po
czucie humoru najwyższej próby-to znak 
firmowy tego kabaretu. A jeśli cytat -
to znowu na ten sam temat: 

( ... ) Dobranoc, dobranoc ojczyzno 
Już księżyc na czarnej lśni tacy. 

Dobranoc, i niech ci się przyśnią 
Pogodni, zamożni Polacy. 

Że luźnym zdążają tramwajem 

Wytworną konfekcją okryci. 

I darzą uśmiechem się wzajem 

I wszyscy do czysta wymyci. 
I wszyscy uczciwi od rana, 

Od morza po góry aż hen! 

Dobranoc, ojczyzno kochana, 

Już czas na sen.8 

Kabaret czasów PRL był inteligentny, 
bo inteligentni byli jego twórcy; bo też in
teligentna publiczność spragniona była 
błyskotliwej aluzji. Najchętniej do Związku 
Radzieckiego. 

( ... ) W naszym małym domku tak przytulnie i tak 

swojsko, 

Czasem w trawie coś zapiszczy, a tu już dokoła: 

wojsko. 

Żadna nam się krzywda tutaj stać nie może, bo i 

Rękę trzyma ktoś na pulsie, a na niej ktoś jeszcze 

stoi...9 

- śpiewały Wały Jagiellońskie w klubach 
studenckich. A wraz z nimi cała publicz
ność. Nie tylko dlatego, że jej się podobało. 
Również po to, by dobrze zapamiętać tekst 
i później, na imprezach w akademiku, raj
dach, w chatkach studenckich śpiewać 
to przy akompaniamencie gitary. Zaraz po
tem śpiewało się Laskowikowe: 

Co to będzie, gdy Słoneczko zajdzie za daleko? 

Wiernych sobie pozasmuca, radość sprawi 

Grekom. 

Co to będzie, kiedy zgaśnie. gdy rano nie wstanie? 

Albo będzie koniec świata, albo 

Zmartwychwstanie. Lo 

Stąd już tylko krok do Wysockiego, 
Okudżawy i Kaczmarskiego. N o ale to już 
zupełnie inny „kabaret".„ 

8 Jeremi Przybora. Już czas na sen 
9 Rudi Schuberth, Berek 
10 Zenon Laskowik, Rudi Schuberth, Co to będzie 

Nie przechodzi mi i na pewno nigdy nie przej

dzie fascynacja Wojtkiem Młynarskim. Nie w tym 

rzecz, że napisał mnóstwo wspaniałych tekstów, 

lecz w tym, że nie napisał złego tekstu. W ogóle. ( .. .) 
Chyba Staś Dygat powiedział, że teksty Wojtka to 

wielka literatura. To też się sprawdziło. " 

I właśnie Wojciech Młynarski uchwycił 
tzw. „sedno sprawy", które - mimo zmienia~ 
jących się mód, władz i stylów rządzenia -
wciąż jest niezmienne. 

Oto jest koncept, proszę publiki 
Godzien specjalnych braw. 

Jeszcze na szczęście prócz polityki 

Jest kilka innych spraw: 

Jest jeszcze panna Hela, co ślicznym oczkiem 
strzela. 

saksofon na dancingu i z kumplem śpiew przy 

winku, 

wiosenne gwiazd obroty, księżyc bezczelnie złoty, 

poety świt maz urski i Koncert Brandenburski. 

Więc ty się nie strosz jak tygrys dziki. 

Bo Sejm głosował źle. 

odpoczywając od polityki 

Przypomnij sobie, że : 

Jest jeszcze śledź w śmietanie - metafizyczne 

danie. 

I jabłoń w twym ogródku sadzona w chwili 
smutku. 

Są spacery nad rzeką, wiosenny chór słowików, 

A jabłoń w twym ogrodzie lekko przetrzyma 

polityków ... " 

Nic dodać, nic ująć. Jak zwykle 
u Wojciecha Młynarskiego. Na koniec tego 
stronniczego wyboru tekstów jeszcze jedna 
refleksja. 

( ... )Popularność kabaretowych idoli spra
wiła, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat 
diametralnie zmieniły się warunki „odgrywa
nia" kabaretowych spektakli. Z kameralnych 
salek, kawiarni itp. -wyszedł kabaret na 
estrady hal i amfiteatrów. Grono słuchaczy 
zwielokrotniło się. Instytucja tzw. kabareto
nu( ... ) stała się czymś oczywistym. Do tego 

11 Edward Dziewioński, W życiu jak w teatrze, Czytelnik, 
Warszawa 1989, s.151-152 

12 Wojciech Młymrski, Jest jeszcze panna Hela 11 



stopnia, że jakby zapomniano o szczególnej 
atmosferze „nadscenki", o charakterystycz
nym dla tradycyjnego kabaretu braku ram
py, oddzielającej artystów od widowni... Gdy 
kabaret ogląda się z rzędów wielotysięczne
go amfiteatru - niektórych jego elementów 
po prostu nie widać. Nie liczy się więc sub
telność gry aktorskiej (n p. mimika), wręcz 
denerwują pauzy. inaczej biegnie czas. Nie 
ma pożytku z półcieni, zawodzą klasyczne 
reguły drama turgii. Z wielkiej estrady na 
wielką widownię przedostają się tylko żarty. 
Im grubsze - tym skuteczniejsze. O ile bo
wiem do „k lasycznego" kameralnego kabare
tu chodziła elita (wyznacznikiem przynależ

ności do elity może być poczucie humoru), to 
widownię podanego tu za przykład amfite
atru trzeba było.jak to się mówi, „zapełnić". 
Dochodzimy do paradoksalnego wniosku: to 
dostępność do tego dobra kulturalnego, ja
kim jest kabaret. stała się przyczyną owego 
kabaretowego zwyrodnienia. Przyczyną re
zygnacji z subtelności. To ona porodziła „sie
kiery" dowcipu, to ona skłoniła artystów do 
penetrowania sfery asocjacji automatycz
nych „masowego widza". Dowcip oparty na 
skojarzeniu stał się w tej sytuacji „elitarny". 
Udział dramaturgii, plastyki, wysublimowa
nej muzyki - zbędny ... 13 

I pomyśleć, że cytowany tekst powstał 
dwadzieścia dwa lata temu! Podpisując się 
pod powyższą - jakże aktualną - wypowie
dzią obiema rękami, muszę jednak dodać, 
że ani Rafał Kmita ani Bolesław Rawski 
z tak pojmowanym kabaretem nie mają nic 
wspólnego. Na szczęście. 

JOLANTA KRÓL 

13 Jan Poprawa, Wstęp, w : Kabaret DWGI, Studencka 
Oficyna Wydawnicza ZSP Almapress, Czeladź 1989 
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BARBARA DUCKA 

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej, w Poznaniu. 
Solistka zespołu baletowego chorzowskiej sceny. Brała 
udział m. in. w Kramie z piosenkami, Słowiku cesarza, 
Czarodzieju z krainy Oz, Cabarecie. Karnawale zwierząt. 
Evicie, Gershwinie oraz The Rocky Horror Show. Grała 
Panią Umney w koncertowej wersji Canterville Ghost 
oraz Audę w W Bo dni dookoła świata po stu latach. Dziś 
występuje w musicalach: Skrzypek na dachu, Jesus Christ 
Superstar. West Side Story. Jekyll & Hyde, Oliver! oraz 
w spektaklu Dyzma - musical. W musicalu Producenci gra 
rolę Ulli. Przejmująco kreuje rolę Baby Monster w spekta
klu Położnice szpitala św. Zofii. Bierze udział w koncertach 
sylwestrowych i rozrywkowych Teatru Rozrywki jako 
tancerka i ... wokalistka. Pełni również funkcję asystenta 
choreografa w przedstawieniu Dyzma - musical. 

WIOLETA MALCHAR 

Absolwentka Studium Aktorskiego przy Teatrze 
Śląskim im. S. Wyspiańskiego w Katowicach. Jest 
uczennicą Barbary Bielaczyc (sopranistki. solistki i ka
meralistki, reżyser i pedagog). Przebudzenie wiosny 
i rola Wendli była jej spektaklem dyplomowym. Drugi 
dyplom to spektakl Achilles i panny K. Swinarskiego 
(Teatr im. $.Wyspiańskiego) , w którym gra rolę Deidamii. 
Uzyskała dyplom aktora dramatycznego, przyznawany 
przez Związek Artystów Scen Polskich, oficjalnie honoro
wany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Do tej pory brała udział w trzech przedstawieniach: 
High School Musical on stage (Cathy) w reż. Tomasza 
Dutkiewicza oraz Hair (Murzynka Mary) w reż. Wojciecha 
Kościelniaka (obydwa musicale w Gliwickim Teatrze 
Muzycznym oraz w spektaklu muzycznym Summertime 
(Linka) w reż. Wojciecha Kościelniaka, wystawionym w ka
liskim Teatrze im. W. Bogusławskiego. 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 
zdobyłam.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 II. Wzięła 
również udział w programie TVS Gorączka sylwestrowej 
nocy.jako modelka. Wioleta Malchar jest stypendystką 
w dziedzinie kultury i sztuki. a stypendium ufundowało 
Miasto Czechowice-Dziedzice. 
Od października 2011 jest członkiem zespołu aktorskiego 
Teatru Rozrywki. Gra w Przebudzeniu wiosny (Wendla), 
w Położnicach szpitala św. Zofii i musicalu Oliver! (Nancy). 
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Aktorka. absolwentka Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. 
Zadebiutowała na deskach krakowskiego Teatru 
Nowego w sztuce Griga obchodzi imieniny 
wg A. Czechowa (Sonia). W teatrze tym zagrała 
także Jenę w Historiach Petra Zelenki (spek-
takl nagrodzony na Ogólnopolskim Festiwalu 
Komedii TALIA w Tarnowie) oraz Żonę w Lękach 
porannych wg S. Grochowiaka. Występuje też 
w przedstawieniu muzycznym Moskwa Pietuszki 
wg W. Jerofiejewa. 
Zagrała również Kasandrę w spektaklu 
Trojanki - Rewizje -Antyk (Narodowy Stary 
Teatr w Krakowie). Goplanę/Matkę w Malinach 
wg J. Słowackiego (Teatr im. J. Słowackiego 

w Krakowie). Monikę w Bolerze P. Kohouta (Teatr 
im. S. Żeromskiego w Kielcach) oraz Oną w sztuce 
Kryzysy albo historia miłosna M. !gnata (Teatr 
KOREZ w Katowicach). 
Zagrała w filmie telewizyjnym Tysiąc zaka
zanych krzaków (Aśka) w reż. P. Kielara. fil
mie fabularnym Mistyfikacja (prostytutka) 
w reż. J. Koprowicza oraz serialach Julia oraz 
Układ Warszawski. 
Katarzyna Chlebny występuje na scenach i es
tradach jako parodystka i konferansjerka. Ma 
w dorobku płytę CD, nagraną z zespołem „Canto" 
oraz recital piosenek żydowskich Ucisz serce. 

19 
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WOJCIECH STOLORZ 

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej 
Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi 
(Wydział Aktorski). Jeszcze na t rzecim roku stu
diów zagrał rolę Konrada oraz Maski w Wyzwoleniu 
S. Wyspiańskiego. Spektakl zrealizowany w Teatrze 
im. S. Jaracza w Łodzi zdobył ZŁOTĄ MASKĘ jako 
najlepsze przedstawienie w sezonie 2008/2009. 

W Teatrze Nowym im. K. Dejmka w Łodzi grał Piotra 
w spektaklu Horror Vacui. Współpracował również 

z Teatrem Muzycznym w Łodzi. gdzie śpiewał w spek
taklu Broadway róg Północnej.Od września 2009 r. 
jest członkiem zespołu aktorskiego Teatru Rozrywki. 
Zadebiutował rolą Noego w spektaklu Oliver! Gra 
w musicalach Skrzypek na dachu (Motel Kamzoil). Jesus 
Christ Superstar oraz Jekyll & Hyde. Od czerwca 2010 r. 
gra również główną rolę (Tony) w musicalu West Side 
Story, a od grudnia 2010 r. - Fentona w przedstawie-
niu Wesołe kumoszki. Musical. W spektaklu Położnice 
szpitala św. Zofzi gra Doktora Wieczorka. Bierze udział 
w koncertach sylwestrowych i rozrywkowych Teatru 
Rozrywki, w przestawieniu Jeszcze nie pora nam spać 
pełni dodatkowo rolę asystenta reżysera. 

21 



22 

ANDRZEJ RÓG 

Aktor, piosenkarz i reżyser, twórca spektakli zna- Camelot). Historia o doktorze Johannie Fauście, wie/-
nych publiczności Krakowa i Tarnowa; artysta kaba- ce znakomitym czarnoksiężniku i magu, Takie więk
retu Loch Camelot. sze wesele wg Tadeusza Nowaka. Współpracował 
W dorobku teatralnym ma liczne role w Krakowskim również z Teatrem Ludowym w Krakowie (Śmierć 
Teatrze STU, m. in. Dr. Griina w Wariacie i zakon
nicy S. I. Witkiewicza, Boruttę i Koffela w Panu 
Twardowskim W. Jasińskiego i J. Grzywacza, 
Matyjasa w Markietankach B. Brechta i K. Weilla, 
Vladimira w Czekając na Godota S. Becketta, 
Rejenta Milczka w Zemście A Fredry, Tichona 
w Biesach F. Dostojewskiego, Cienia Ciotuchny 
w Romeo i Julii W. Szekspira. Gloucestera w Królu 
Learze W. Szekspira, Spencera w Kogucie w rosole 
S. Jokica oraz w sztukach: Cudowny naszyjnik W. 
Jasińskiego i A Lipnickiego, Śleboda, czyli powaby 
życia K. Przerwy-Tetmajera, Stary słoń J. Kawalca 
oraz O psychiatrach, psychologach i innych psycho
lach R. M. Avii. Zagrał również w takich przedsta
wieniach, jak Kochajmy się wg A Mickiewicza (Loch 

w Betlejem - misterium na Boże Narodzenie, Peter 
Karpati w Arabskiej nocy R. Schimmelpfenniga). 
W Teatrze Bagatela im. T. Boya Żeleńskiego zagrał 
Wędrowca w Sztukmistrzu z Lublina I. Singera. 
Andrzej Róg jest reżyserem spektaklu muzycz
nego Pieśń o złotej krainie, sztuki Targaniejabłek 
wg T. Nowaka i monodramu Kamień na kamieniu 
wg W. Myśliwskiego. 
Współpracuje z Teatrem Telewizji, w którym zagrał 
Gościa w Sądzie ostatecznym O. von Horvatha, 
Jurę Dorina w Balu błaznów A I. Szargorodskich 
oraz Artura w Dziecku J. Fosse'a. Zagrał w seria
lach Majka, Zaginiona, Bulionerzy, Świat według 
Kiepskich, Przeprowadzki, Więzy krwi, Sukces i Boża 
podszewka II. 
W filmie fabularnym Kochankowie z Marony 

reż. I. Cywińskiej zagrał Gruźlika, zaś w obrazie 
Krzysztofa Zanussiego Brat naszego Boga kre
ował Żebraka. Ponadto grał w filmach: Kroniki 
domowe w reż. L. Wosiewicza (Szmul), Boże skraw
ki w reż. J. Bogajewicza (Żyd), Nieupoważnionym 
wstęp wzbroniony w reż. D. Montean, Letnia 
miłość w reż. P. Uklańskiego (Meksykanin), 
Hrystus w reż. P. Matwiejczyka, Jan z drzewa 
w reż. Ł. Kasprzykowskiego (Psychoanalityk) oraz 
Śmierć w Będkowicach w reż. M. Głowackiego (Janek). 
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Studiował w Państwowej Wyższej Szkole 
Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. 
Muzyk, aktor, artysta kabaretowy. Z Grupą 
Rafała Kmity oraz Krakowskim Teatrem 
Scena STU związany od roku 1999 r. 
Ma w dorobku kilka ról teatral-
nych, m. in. Ricardo w Montserrat 
E. Roblesa i Jeszuę w Mistrzu 
i Małgorzacie M. Bułchakowa (oby-
dwie w Teatrze N owym w Łodzi) oraz 
Zbyszka Dulskiego w Moralności pani 
Dulskiej G. Zapolskiej w częstochowskim 
Teatrze im. A. Mickiewicza. 
W roku 2000 założył zespół LOS BOMBEROS, 
powstały z fascynacji muzyką Buena Vista 
Social Club oraz Gipsy Kings. Wraz z zespo
łem zagrał pół tysiąca koncertów. 
W październiku 2010 r. odbyła się premie
ra debiutanckiej płyty Jacka Stefanika pt. 
Ćma z własną muzyką do tekstów Wojtka 
Oleksiewicza i Jacka Suta. 
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Tancerz, choreograf. Na początku swojej kariery zajmo
wał się tańcem ulicznym i breakdance. W 1984 roku został 
pierwszym Mistrzem Polski w tej dyscyplinie, sięgając po 
ten tytuł jeszcze wielokrotnie. W 1986 roku Ministerstwo 
Kultury i Sztuki przyznało mu dyplom tancerza estrado
wego; w tym samym roku podjął pracę w Teatrze Syrena 
w Warszawie. W 1989 roku założył legendarną grupę P'89, 

która pod jego kierownictwem zdobyła liczne nagrody 
i wyróżnienia. 
Pierwszym większym osiągnięciem teatralnym artysty 
była choreografia do musicalu West Side Story (reż . Tomasz 
A. Dutkiewicz), wystawionego w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni w 1992 roku. Następnie pracował m.in. przy 
realizacjach przedstawień: Hair, Szachy, Jesus Christ 
Superstar i Dracula. Przygotowywał również choreografię 

do spektakli muzycznych i musicali: Chicago, Nieszpory 
Ludźmierskie i Sen nocy letniej oraz koncertów- Wei l 
2000 i Kombinat. Jest reżyserem i choreografem hip
-hopowego projektu 12 ławek dla Teatru Muzycznego 
w Gdyni. Jest także twórcą pierwszego polskiego show 
tanecznego Opentaniec, transmitowanego na żywo pod
czas koncertu Welcome Europe dla 300 milionów widzów 
w całej Europie oraz na specjalnych pokazach w Brukseli 
i Atenach. Stworzył choreografię do filmu fabularnego 
Ubu Król w reż . Piotra Szulkina, z którym współpracował 

wcześniej przy produkcji filmu Mięso. We wrześniu 2.005 
roku w Krakowie, w ramach festiwalu Sacrum-Profa num 
odbyła się premiera baletu Romeo i Julia S. Prokofiewa 
z choreografią Jarosława Stańka, a rok później - widowi
ska Carmen TV na podst. opery G. Bizeta. 
Współpracował z Gliwickim Teatrem Muzycznym, tworząc 
choreografię do musicalu Footloose, wrzuć luz oraz spek
taklu tanecznego Chodnik os. którego premiera teatralna 
odbyła się w gmachu GTM. a wersj,a specjalna - kilka
dziesiąt metrów pod ziemią, w opuszczonej kopalni Luiza 
w Zabrzu. W 2006 roku w Bratysławie, Pradze i Warszawie 
miały miejsce premierowe pokazy multimedialnego 
widowiska muzyczno-tanecznego Vichry, które oparte jest 

na podaniach i legendach trzech krajów z choreografią 
i muzyką inspirowaną folklorem Śląska Cieszyńskiego . 
W Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu Jarosław 
Staniek wyreżyserował i stworzył choreografię przedsta
wienia Swing!, z utworami Duke'a Ellingtona w aranża
cjach Stanisława Fijałkowskiego. Kolejny projekt artysty 
to Metropolish (2010), spektakl stworzony wraz z białostoc
ką grupą Fair Play Crew. 
Jarosfaw Staniek jest autorem choreografii pierwszego 
polskiego fi lmu tanecznego Kochaj i tańcz, a także do 
głośnego spektaklu Sprawa wg Samuela Zborowskiego 
J. Słowackiego, w rei. Jerzego Jarockiego (Teatr Narodowy, 
Warszawa). Do ostatnich realizacji artysty należą: spektakl 
muzyczny Tych lat nie odda nikt w reż. A. Strzeleckiego, 
Życie J. Jakubowskiego (Teatr Powszechny, Łódź), 
Obsługiwałem angielskiego króla B. Hrabala (Teatr Nowy, 
Poznań), Alicja w krainie czarów D. Czajkowskiego (Teatr 
Miniatura, Gdańsk) oraz Faza Delta R. Paczochy (Teatr 
Wybrzeże, Gdańsk). 

Jeszcze nie pora nam spać to piąta. po Jesus Christ 
Superstar. West Side Story, Terapii Jonasza oraz 
Przebudzeniu wiosny „zawodowa przygoda" Jarosława 
Stańka z chorzowską sceną. 
NAGRODY: 
Nagroda Dziennikarzy za koncert Debiuty w Opolu 1992 

dla grupy P '89, Nagrody Prezydenta miasta Gdyni za: 
choreografię do West Si de Story w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni, choreografię do trans-opery Sen Nocy Letniej 
w Teatrze Muzycznym w Gdyni. reżyserię spektaklu 12 

ławek w Teatrze Muzycznym w Gdyni. 
ZŁOTA MASKA w choreografię do spektaklu Footloose 
wrzuć luz w Gliwickim Teatrze· Muzycznym, 
Pomorska Nagroda Artystyczna za spektakl roku dla wido
wiska Opentaniec, tytuł „najlepszej musicalowej realizacji 
roku 2000 w Niemczech" dla niemieckojęzycznej wersji 
musicalu Chess z choreografią Jarosława Stańka. 
Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białystok w kate-
gorii „Przedsięwzięcie roku" dla spektaklu Metropolish. 27 
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NATALIA HORAK 
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 
Wydziału Architektury Wnętrz oraz Katedry Scenografii. 
W roku akademickim 2005/2006 była stypendystką 

programu Socrates-Erazmus na Politecnico di Milano we 
Włoszech . 

Jest scenografem i kostiumologiem, choć nie tylko. 
Zajmuje się również projektowaniem wnętrz i mebli, 
wystaw scenariuszowych i plenerowych, projektowaniem 
na potrzeby poligrafii i wydruków wielkoformatowych 
oraz tworzeniem systemów identyfikacji wizualnej firm 
i instytucji. 
Pracę scenografa rozpoczęła współpracą z Pawłem 
Dobrzyckim przy produkcjach teatralnych i operowych we 
Wrocławiu. Katowicach, Chorzowie (Jekyll & Hyde), Gdyni, 
Regensburgu i Warszawie. 
Stworzyła projekty do spektakli: Krucjata C. Domagały 
wg Z. Kossak (Teatr Rampa w Warszawie), Dydona i Eneasz 
H. Purcella (Opera Nova w Bydgoszczy), Piękna Helena 
i inne J. Offenbacha (Opera Śląska w Bytomiu) oraz Śpiąca 
królewna P. Czajkowskiego (Krakowska Opera Kameralna). 
Zaprojektowała scenografię i kostiumy do filmu Nędza 
w reż. Filipa Rudnickiego oraz scenografię do filmu Losy 
Goetsów w reż. Andrzeja Celińskiego. 
Ma w dorobku również projekt scenografii i oświetlenia 
scenicznego koncertu Miasto bez Boga walczy o krzyż, 

scenografię do filmów krótkometrażowych Pick up 
w reż. Arkadiusza Biedrzyckiego oraz Tylko dla obłąka
nych w reż. Pawła Maślony, scenografię do programu 
telewizyjnego The Amazing Race (Australia), do etiudy 
operatorskiej Bracia w reż. Szymona Jakubowskiego. Jest 
też scenografem planowym firmy „Daul" na planie seriali 
Wn oraz Detektywi. 
Natalia Horak jest laureatką ogólnopolskiego konkur-
su scenograficznego, organizowanego przez Instytut 
Teatralny im. Z. Raszewskiego, a zakończonego realizację 
na Praskim Quadriennale Scenograficznym w maju 2007 r. 
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