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J uż po raz 14. do So po tu zja dą mi -
ło śni cy i twór cy te le wi zyj ne go te -
atru i ra dio wej sce ny wy obraź ni.
Ich kon dy cja jest róż na. Te atr Te -
le wi zji wal czy o prze trwa nie

i utrzy ma nie do tych cza so wej po zy cji. Mi -
mo że mniej pro du ku je się dziś spek ta kli
i mniej ich bę dzie w kon kur sie, jak za pew -
nia Krzysz tof Do ma ga lik, dy rek tor ar ty -
stycz ny fe sti wa lu ze stro ny TVP, nie ucier pi
na tym ja kość kon kur su: – Pro po zy cje są
bar dzo róż no rod ne – i to za rów no je śli
idzie o te ma ty kę, jak i ga tun ki czy tech no -
lo gię po wsta wa nia spek ta kli. Tak wła śnie
wy glą da dzi siej szy te atr te le wi zji: są w nim
ory gi nal ne spek ta kle, ta kie jak „Skut ki
ubocz ne” Pe tra Ze len ki czy „Brancz” Ju liu -
sza Ma chul skie go. Kla sy kę re pre zen tu je
„Wi śnio wy sad” Cze cho wa. Są też re je stra -
cje wy bit nych al bo gło śnych przed sta wień
te atru ży we go pla nu. W tym przy pad ku
jest to: i te le wi zyj na wer sja „Mi ło ści na Kry -
mie” Mroż ka, i za re je stro wa na „Udrę ka ży -
cia” Le vi na.

In na jest kon dy cja Te atru Pol skie go
Ra dia. Tu wzro sła nie tyl ko licz ba słu -
cho wisk wal czą cych o fe sti wa lo we
lau ry, ale też ska la ra dio wej pro duk cji. 

– W tym ro ku wy pro du ku je my 120
słu cho wisk, w ubie głym zre ali zo wa li -
śmy ich 103 – po twier dza Ja nusz
Ku ku ła, dy rek tor ar ty stycz ny fe sti wa lu
ze stro ny Pol skie go Ra dia, i do da je: -
Bar dzo waż ne, że znów po wsta ją,
po prze rwie, słu cho wi ska dla dzie ci. Był
czas, kie dy ta twór czość za mar ła, a te -
raz się od ra dza. Po ja wi li się part ne rzy,
któ rym za le ży na pro duk cji waż nych
utwo rów edu ka cyj nych.”

Efekt tej ak tyw no ści jest ta ki, że
w kon kur sie wy star tu ją czte ry słu cho -
wi ska wię cej niż w mi nio nych la tach,
bo – jak twier dzi Ja nusz Ku ku ła – trud -
no był wy brać.

Dwa Te atry od da ją hołd Sła wo mi ro wi
Mroż ko wi. Śmierć wiel kie go dra ma tur -
ga by ła cio sem nie tyl ko dla pol skiej, ale
i świa to wej kul tu ry. W trak cie prze glą du
spek ta kli i słu cho wisk bę dzie my się
mo gli prze ko nać, jak traf nie opi sy wał
ludz ką kon dy cję i pol skie kom plek sy. 

W So po cie, jak to jest w zwy cza ju
ostat nich lat, uho no ro wa na zo sta nie
wy bit na ak tor ska pa ra – Na gro dę Wiel -
ką otrzy ma ją Te re sa
Bu dzisz -Krzy ża now ska i Woj ciech Pszo -
niak. To wzor ce pro fe sjo na li zmu
po łą czo ne go z nie zwy kłą wraż li wo ścią.

Do brze, że mi mo pro ble mów fi nan -
so wych kon ty nu owa ny jest cykl
pre zen ta cji za gra nicz nych pro duk cji te -
atral nych. W tym ro ku obej rzy my trzy
spek ta kle re no mo wa nej Te le wi zji ARTE.
To pro duk cje z po gra ni cza fil mu i te -
atru, ale są do wo dem naż y wot ność
ga tun ku.

Ale kto wie, czy sprawą kluczową dla
przyszłości Teatru Telewizji nie są nowe
media i umiejętność ich wykorzystania.
Swego rodzaju preludium tegorocznego
festiwalu będzie piątkowy pokaz Teatru
Internetowego. Skalę tego
nowatorskiego przedsięwzięcia
uświadamia Zbigniew Jasiewicz,
dyrektor festiwalu, szef gdańskiego
ośrodka TVP: „Do czerwca 2014 roku
przeprowadzonych zostało 25
internetowych transmisji granych
naż ywo na deskach teatru
przedstawień. Obejrzało je
ponad 700 tysięcy widzów.”

A więc do zo ba cze nia na mo lo, w te -
atrze i w sie ci.
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ZBIGNIEW JASIEWICZ 
dyrektor Festiwalu Dwa Teatry –
Sopot 2014, 
dyrektor – redaktor naczelny
Oddziału TVP SA w Gdańsku 

Jak co ro ku, mi ło śni ków te -
atru cze ka wiel kie świę  to,
ja kim jest Fe sti wal Te atru

Pol skie go Ra dia i Te atru 
Te le wi zji Pol skiej Dwa Te atry. 
W So po cie spo tka my się ju ż
po raz 14. I bę dzie to spo tka nie
wy jąt ko we, gdyż te go rocz na
edy cja Fe sti wa lu Dwa Te atry -
So pot 2014 r. zo sta ła wy róż nio -
na Ho no ro wym Pa tro na tem
Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko -
mo row skie go. Swo im pa tro na -
tem ob ję ła to uni ka to we przed -
się wzię cie rów nież Kra jo wa Ra -
da Ra dio fo nii iTe le wi zji oraz Mi -
ni ster Kul tu ry i Dzie dzic twa Na -
ro do we go. 

To dla nas ogrom ny za szczyt
imo bi li za cja, by stwo rzyć wspa -
nia ły kli mat Fe sti wa lu i do star -
czyć pań stwu nie za po mnia nych
wra żeń. Mam wiel ką na dzie ję, że

nie za tar te wspo mnie nia po -
wsta ną rów nież dzię ki ko lej ne -
mu no wa tor skie mu po my sło wi,
ja kim jest włą cze nie do Fe sti wa -
lu Dwa Te atry pro jek tu in ter ne -
to we go te atru dla szkół. 

Ideą in ter ne to we go Te atru
TVP dla szkół re ali zo wa ne go
od paź dzier ni ka 2012 r. jest
do tar cie z kul tu rą i sztu ką
do szkol nej wi dow ni przy wy -
ko rzy sta niu sze ro ko pa smo -
we go in ter ne tu. Od bior cy te -
atral nych wy da rzeń to ucznio -
wie szkół od da lo nych od wiel -
ko miej skich ośrod ków kul tu -
ral nych i ar ty stycz nych. Gra ny
naż y wo spek takl jest w tym
sa mym cza sie od bie ra ny
przez kil ku dzie się cio ty sięcz -
ną spo łecz ność uczniow ską
w ca łej Pol sce za po śred nic -
twem ko do wa nej trans mi sji
in ter ne to wej.

Od po cząt ku pro jek tu
do czerwca 2014 ro ku prze pro -
wa dzo nych zo sta ło25 in ter ne to -
wych trans mi sji gra nych naż y -
wo na de skach te atru przed sta -
wień. Obej rza ło je po nad700 ty -
się cy wi dzów. Dowspół pra cy za -
pra sza ne są naj lep sze pol skie
te atry, are per tu ar jest tak do bie -
ra ny, aby zjed nej stro ny po ka zać
róż no rod ność ga tun ków, z dru -
giej zaś stro ny uczyć iba wić mło -
dą wi dow nię.

13 czerw ca, wpią tek, wstu diu
Te le wi zji Gdańsk Te atr Mi nia tu -
ra z Gdań ska wy sta wi spek takl
„Fah ren he it”. Jest to sce nicz na
ada pta cja książ ki An ny Czer -
wiń skiej -Ry del „Cie pło -zim no.
Za gad ka Fah ren he ita”, któ ra ma
przy bli żyć wi dzom po stać Da -
nie la Fah ren he ita, słyn ne go na -
ukow ca i wy na laz cy ter mo me -
tru rtę cio we go, któ re go ży cio -

wym ce lem by ło roz wi kła nie fi -
zycz nej za gad ki cie pła -zim na.
Dzię ki no wo cze snej tech no lo gii
kul tu ra wy so ka mo że do trzeć
do mło dej szkol nej wi dow ni
i po móc jej po ko chać te atr. 

Po ka zy fe sti wa lo we, po za
kon kur sem,  uświet nią trzy pro -
gra my ARTE Fran ce. Ofer ta fe sti -
wa lo wa jest więc bar dzo bo ga ta
i uroz ma ico na. Wi dzo wie bę d ą
mo gli się za po znać znaj lep szy mi
pro jek ta mi ar ty stycz ny mi, gdyż
fe sti wal nie ustan nie się roz wi ja
izro ku narok pre zen tu je wyż szy
po ziom. TVP Gdańsk ja ko or ga -
ni za tor wy ko naw czy i pro du -
cent Fe sti wa lu Dwa Te atry – So -
pot 2014 r. za pew ni je go nie po -
wta rzal ny cha rak ter. A nie zwy -
kle uro kli wy So pot jak za wsze
go ścin nie po dej mie mi ło śni ków
sztu ki te atral nej. 

Dozo ba cze nia wSo po cie!

Spotkania z twórcami spektakli
konkursowych Teatru TV i Teatru PR

bezpośrednio po projekcjach 
i przesłuchaniach.

Teatr PR – Sala VIP MULTIKINO, 
Teatr TV – klub VANITY – Sopot

Prowadzenie części radiowej: Hanna
Wilczyńska-Toczko (Radio Gdańsk),

Wojciech Markiewicz (Polskie Radio)
Prowadzenie części telewizyjnej:

Joanna Puzyna-Chojka 
i Barbara Świąder-Puchowska

Na pokazy i przesłuchania
konkursowe oraz imprezy

towarzyszące – wstęp wolny.
Na spektakle 

„BELFER”, „OLEANNA” 
oraz „ŚWIATŁO W NOCY” 

obowiązują bezpłatne wejściówki,
które odbierać można w miejscu

spektaklu w dniu poprzedzającym
imprezę i na godzinę przed jej

rozpoczęciem (w miarę wolnych
miejsc). Liczba miejsc ograniczona.

UROCZYSTE OTWARCIE FESTIWALU
połączone z wręczeniem 

Wielkiej Nagrody Festiwalu 
Dwa Teatry – Sopot 2014 

TERESIE BUDZISZ -
KRZYŻANOWSKIEJ 

i WOJCIECHOWI PSZONIAKOWI.
Scenariusz i reżyseria 

– Artur Burchacki.
Prowadzenie 

– Grażyna Torbicka 
i Artur Orzech

W części artystycznej: 
Koncert AGI ZARYAN z Zespołem

14.06. SOBOTA, 
godz. 18.45 

– Scena na Skwerze Kuracyjnym
(przed wejściem na Molo), SOPOT

Transmisja telewizyjna całości 
w Programie TVP Kultura i TVP

Gdańsk – godzina 19.00
Skrócona wersja 15 czerwca, 

w Programie TVP 2 – godzina 8.50 
i w TV Polonia – godzina 14.20

GALA WRĘCZENIA NAGRÓD 
I ZAKOŃCZENIE FESTIWALU

(impreza zamknięta)
Sheraton Hotel Sopot, 

ul. Powstańców Warszawy 10 
16.06. PONIEDZIAŁEK, 

godz. 18.45
Transmisja całości w TVP Kultura 

i TVP Gdańsk – godzina 19.00
Skrócona wersja 17 czerwca 

w Programie 1 TVP – godzina 10.10
i TV POLONIA – godzina 14.50

Program XIV FESTIWALU TEATRU POLSKIEGO RADIA I TEATRU TELEWIZJI POLSKIEJ DWA TEATRY – SOPOT 2014 (14.-16.06.)

14 czerwca, sobota
godzina 10.00

Antoni Marianowicz/
Jerzy Wasowski
PAMIETNIK PANI

HANKI
(I część – 72’, 
II część – 81’)

Reż. Borys Lankosz

godzina 13.00
Antoni Czechow

WIŚNIOWY SAD (100’)
Reż. Izabella Cywińska

godzina 15.00
Roger Mortimer-Smith
DAWNE GRZECHY (73’)

Reż. Krzysztof Lang

godzina 16.30
PRZYJACIELE NA
SPRZEDAŻ (83’)

(na podst. sztuki

Gabora Rassova)
Reż. Gaetan
Bevernaege

ARTE 
Poza konkursem

15 czerwca, niedziela
godzina 10.00

Zbigniew Białas
KORZENIEC (90’)

Reż. Remigiusz Brzyk

godzina 12.00
Krzysztof Kopka
ORKIESTRA (83’)

Reż. Jacek Głomb

godzina 13.45
Hanoch Levin

UDRĘKA ŻYCIA (85’)
Reż. Jan Englert

godzina 15.30
Juliusz Machulski

BRANCZ (100’)
Reż. Juliusz Machulski

godzina 17.30
Sławomir Mrożek

MIŁOŚĆ NA KRYMIE
(122’)

Reż. Jerzy Jarocki

godzina 20.00
SYSTEM PONZIEGO

(83’)

(na podst. sztuki
Davida Lescota)

Reż. Dante Desarthe
ARTE 

Poza konkursem

16 czerwca,
poniedziałek
godzina 10.00

Bernard Marie Koltés
SAMOTNOŚĆ PÓL

BAWEŁNIANYCH (70’)
Reż. Radosław

Rychcik

godzina 11.30
Kazimierz Kutz
PIĄTA STRONA
ŚWIATA (95’)

Reż. Robert Talarczyk

godzina 13.30
Petr Zelenka

SKUTKI UBOCZNE (94’)
Reż. Leszek Dawid

godzina 15.30
ILEŻ MIŁOŚCI! (72’)
(na podst. Igraszek

trafu i miłości Pierre
Marivaux)

Reżyseria: Valérie
Donzelli

ARTE 
Poza konkursem

Sobota, 14.06.
godzina 10:00

Mieczysław
Abramowicz: 

Bowiem 
jak śmierć potężna

jest pamięć
Reż. Mieczysław

Abramowicz
Radio Gdańsk S.A. (31’)

godzina 10:50
Ingmar Villqist:

Beztlenowce
Reż. Ingmar Villqist

Program III Polskiego
Radia (36’)

godzina 11:45
Andrzej Mularczyk:
Casting, czyli Długa
rozmowa o filmie,

którego nikt nie będzie
chciał oglądać

Reż. Janusz Kukuła
Program I Polskiego

Radia (45’)

godzina 12:45
Oscar Wilde: Salome
Reż. Darek Błaszczyk
Program II Polskiego

Radia (65’)

godzina 14:10
Sebastian Majewski:

Nietoty
Reż. Jan Klata

Radio Kraków (37’)

godzina 15:00
Krzysztof Czeczot:

Andy
Reż. Krzysztof Czeczot

Program II Polskiego

Radia (45’)
Przesłuchanie w

systemie dźwięku
przestrzennego

godzina 16:00
William Shakespeare:
Ryszard III. Gra o tron

Reż. Waldemar
Modestowicz

Teatr Polskiego Radia
(56’)

Przesłuchanie w
systemie dźwięku

przestrzennego

Niedziela, 15.06.
godzina 10:00

Pierre de Marivaux:
Próba

Reż. Edward
Wojtaszek

Program II 
Polskiego Radia (59’)

godzina 11:15
Ewa Lipska: Miłość,

droga pani Schubert
Reż. Maria Brzezińska
Polskie Radio Lublin

(25’)

godzina 12:00
Darek Błaszczyk:

Pasażer Luter
Reż. Darek Błaszczyk
Program III Polskiego

Radia (45’)

godzina 13:00
Esther Vilar: Królowa i

Szekspir
Reż. Janusz Kukuła

Program I Polskiego
Radia (45’) 

godzina 14:00
Zbigniew Wojnarowski:

Trylogia. Fuga alla
polacca

Reż. Jan Warenycia
Teatr Polskiego Radia

(43’)

godzina 15:00
William Shakespeare:

Poskromienie złośnicy
Reż. Adam Ferency

Program II Polskiego
Radia (87’)

Przesłuchanie w
systemie dźwięku

przestrzennego

godzina 16:45
Sławomir Rogowski:
Upadek z trzepaka

Reż. Waldemar

Modestowicz
Program I Polskiego

Radia (45’)

Poniedziałek, 16.06.
godzina 10:00

Jacek Dehnel: Lala
Reż. Waldemar
Modestowicz

Program II Polskiego
Radia (60’)

godzina 11:15
Marta Sokołowska:

Wciąż jesteśmy liczni
Reż. Dariusz Szada-

Borzyszkowski
Polskie Radio
Białystok (42’)

godzina 12:10
Marek Kochan: Trzej

panowie jadą autem
Reż. Adam Wojtyszko
Program III Polskiego

Radia (45’)

godzina 13:10
Katarzyna Bonda:

Morderczynie polskie.
Portret wielokrotny

Reż. Marta
Miłoszewska, Jaromir

Wroniszewski
Radio Olsztyn (39’)

godzina 14:00
Tomasz Maciej

Trojanowski:
Abrakadabra

Reż. Waldemar
Modestowicz

Program I Polskiego
Radia (45’) 

godzina 15:00
Artur Pałyga: 

W środku słońca
gromadzi się 

popiół
Reż. Paweł Łysak

Polskie Radio Pomorza
i Kujaw (74’)

Przesłuchanie w
systemie dźwięku

przestrzennego

godzina 16:30
legenda

rumuńska: 
Mistrz Manole

reż. Darek Błaszczyk
Teatr Polskiego Radia

(30’)
Przesłuchanie w

systemie dźwięku
przestrzennego

SPEKTAKLE TEATRU TELEWIZJI

SŁUCHOWISKA TEATRU RADIOWEGO

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
INTERNETOWY

TEATR TVP 
DLA SZKÓŁ
Transmisja

internetowa spektaklu
Miejskiego Teatru

Miniatura z Gdańska
pt. FAHRENHEIT

Na podstawie Ciepło-
zimno. Zagadka

Fahrenheita Anny
Czerwińskiej-Rydel

Studio TVP GDAŃSK
13.06. PIĄTEK,
godzina 11.00

WARSZTATY
TEATRALNE DLA

DZIECI I MŁODZIEŻY
Prowadzenie:

Waldemar
Modestowicz i Tomasz

Maciej Trojanowski
Miejski Teatr
Miniatura,  ul.

Grunwaldzka 16,
GDAŃSK

15.06. NIEDZIELA,
godzina 12.00 – 14.00

MROŻEK W TEATRZE
POLSKIEGO RADIA

Prowadzenie:

Krzysztof Sielicki
Dworek Sierakowskich
– ul. Czyżewskiego 12,

SOPOT
14.06. SOBOTA,

godzina 14.00 – 16.30

godzina 14.20
CZAROWNA NOC (40’)

prod.1990
Adaptacja i reżyseria –

Janusz Kukuła

godzina 15.00
NA PEŁNYM MORZU

(30’), prod. 2005
Adaptacja i reżyseria –

Waldemar
Modestowicz

godzina 15.40
MOŁOTOW (40’) prod.

2013
Reżyseria – Bogdan

Ciosek

MROŻEK 
W TEATRZE TV

Prowadzenie: Ewa
Millies-Lacroix

Teatr na Plaży, Aleja
Franciszka Mamuszki

2, SOPOT

14.06. SOBOTA,
godzina 12.00 – 16.30

godzina 12.00
POLICJA (76’) prod.

1981
Reżyseria – Janusz

Kijowski

godzina 13.30
KRAWIEC (84’) – prod.

1997
Reżyseria – Michał

Kwieciński

godzina 15.30
LETNI DZIEŃ (52’) prod.

2000
Reżyseria – Roland

Rowiński
SPEKTAKLE
TEATRALNE 

„BELFER”
Autor – Jean-Pierre
Dopagne, reżyseria -

Michał Kwieciński.
Występuje 

WOJCIECH PSZONIAK

15.06. NIEDZIELA,
godz. 18.00

Scena Kameralna

Teatru Wybrzeże, ul.
Bohaterów Monte

Cassino 30, SOPOT.

„ŚWIATŁO W NOCY” –
słuchowisko na żywo

Autor – Maciej
Karpiński, reżyseria –

Krzysztof Czeczot
muzyka – Adam

Walicki.
Występują: Wojciech

Mecwaldowski,
Krzysztof Czeczot,

Wojciech Błach 
15.06. NIEDZIELA,

godz. 20.30 
Teatr na Plaży, Aleja

Franciszka Mamuszki
2, SOPOT

„OLEANNA” spektakl
Teatru Studio w

Warszawie
Autor – David Mamet,

reżyseria Krzysztof
Stelmaszyk,

scenografia i kostiumy
– Agnieszka

Zawadowska, muzyka 
i tekst piosenki – Ygor

Przebindowski.
Występują: Natalia

Rybicka i Krzysztof
Stelmaszyk

16.06. PONIEDZIAŁEK,
godz. 16.00

Teatr Miejski w Gdyni,
ul. Bema 26, GDYNIA

GALA JUBILEUSZOWA
RADIA GDAńSK

W programie recital
KATARZYNY FIGURY
15.06. NIEDZIELA,

godz. 18.00 
Studio Koncertowe

Radia Gdańsk SA,  ul.
Grunwaldzka 18,

GDAŃSK
(obowiązują oddzielne

zaproszenia)

SPOTKANIA Z
GWIAZDAMI

FESTIWALU „DWA
TEATRY – SOPOT

2014”
Państwowa Galeria

Sztuki, Plac Zdrojowy
2, SOPOT

Prowadzenie: 
Barbara Świąder -

Puchowska 
i Joanna Puzyna -

Chojka

Transmisja
internetowa we

współpracy z
Politechniką Gdańską 
– kanał wirtualny TVP

FESTIWAL 
DWA TEATRY SOPOT

2014

15.06. NIEDZIELA,
godzina 12.00 – 13.00  

ANNA  
CIEŚLAK

godzina 13.30 – 14.30
MAJA 

OSTASZEWSKA 
godzina 15.00 – 16.00

DANUTA 
STENKA 

16.06. PONIEDZIAŁEK
godzina 13.00 – 14.00

MARIAN 
OPANIA 

godzina 14.30 – 15.30
AGNIESZKA 
SUCHORA 

i KRZYSZTOF
KOWALEWSKI

godzina 16.00 – 17.00
TERESA 

BUDZISZ -
KRZYŻANOWSKA

DZIEŃ Z
REPORTAŻEM

RADIOWYM
Prowadzenie: Irena

Piłatowska
Dworek Sierakowskich
– ul. Czyżewskiego 12,

SOPOT
15.06. NIEDZIELA,

godzina 10.00 – 15.00

godzina 10.00
PODWÓJNIE

CHRZCZONY (25’) – Jan
Smyk (Polskie Radio

Białystok)

godzina 11.00
SZUKAŁAM WAS (25’) –

Hanna Bogoryja
Zakrzewska (Studio

Reportażu i
Dokumentu PR SA)

godzina 12.00
OPOWIEM CI O

PAPUSZY (44’) –
Cezary Galek (Radio

Zachód Zielona Góra)

godzina 13.00
CZARNY TEMAT

REGINA (30’) 

– Jolanta Rudnik
(Polskie Radio

Koszalin)

godzina 14.00
ZŁOTY CHŁOPAK (40’) –

Katarzyna Michalak
(Polskie Radio Lublin)

CZY 
SCENA

DOKUMENTALNA 
MA 

PRZYSZŁOŚĆ?
Dyskusja, 

z udziałem 
Ryszarda Bugajskego,

prof. Andrzeja
Paczkowskiego 

i Marka
Pruchniewskiego,

zorganizowana 
przez Akademie
Telewizyjną TVP.

Prowadzenie 
– Jacek 

Snopkiewicz
Dworek Sierakowskich
– ul. Czyżewskiego 12,

SOPOT
15.06. NIEDZIELA,

godzina 16.00 – 18.00
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Czym bę dzie się róż ni ła 14. edy cja
Fe sti wa lu Dwa Te atry od po przed -
nich?
Krzysz tof Do ma ga lik: Bę -
dzie my kon ty nu ować to, co
by ło war to ścio we, czy li róż no -
rod ną ofer tę,
i za pro po nu je my wy jąt ko wo
bo ga ty ze staw im prez to wa -
rzy szą cych. Czy li
przed sta wi my do ro bek Te atru
Te le wi zji z ostat nie go se zo nu,
wszyst kie spek ta kle, któ re zo -
sta ły w tym cza sie
wy pro du ko wa ne bądź mia ły
swo ją pre mie rę, we zmą udział
w kon kur sie. Bę dzie ich 11,
w tym je den dwu czę ścio wy
(„Pa mięt nik pa ni Han ki”).
Oprócz tra dy cyj nie po ka zy -
wa nych w po nie dział ko wym
Te atrze Te le wi zji i wtor ko wym
pa śmie TVP Kul tu ra, bę dzie
też je den ty tuł z Pro gra mu 2
TVP – „Or kie stra” Krzysz to fa
Kop ki w re ży se rii Jac ka Głom -
ba. To ostat nie jest bar dzo
waż ne, bo od lat Dwój ka nie
by ła re pre zen to wa na w kon -
kur sie. Chciał bym, by by ła to
za po wiedź re ak ty wa cji Stu dia
Te atral ne go Dwój ki, któ re
mia ło świet ną tra dy cję i osią -
gnię cia. Po wsta ją dla nie go
ko lej ne spek ta kle, po wa ka -
cjach ma zo stać po ka za na
m.in. „(A)pol lo nia” z No we go
Te atru w War sza wie.

11 spek ta kli w kon kur sie ozna cza
o dwa mniej niż w ubie głym ro ku.

Czy ucier pi na tym ja kość kon kur -
su?

Nie są dzę, bo pro po zy cje są
bar dzo róż no rod ne – i to za -
rów no, je śli idzie o te ma ty kę,
jak i ga tun ki czy tech no lo gię
po wsta wa nia spek ta kli. Tak
wła śnie wy glą da dzi siej szy Te -
atr Te le wi zji: są w nim
ory gi nal ne spek ta kle, ta kie
jak „Skut ki ubocz ne” Pe tra
Ze len ki czy „Brancz” Ju liu sza
Ma chul skie go (ko me dia, któ ra
bę dzie mia ła na Dwóch Te -
atrach po kaz
przed pre mie ro wy). Kla sy kę
re pre zen tu je „Wi śnio wy sad”
Cze cho wa. Są też re je stra cje
wy bit nych, al bo gło śnych
przed sta wień te atru ży we go
pla nu. W tym przy pad ku jest
to: i te le wi zyj na wer sja „Mi ło -
ści na Kry mie” Mroż ka,
i za re je stro wa na „Udrę ka ży -
cia” Le vi na – obie
wy sta wio ne pier wot nie w Te -
atrze Na ro do wym
w War sza wie. Ale są też re je -
stra cje spek ta kli zre ali zo wa ne
dla TVP Kul tu ra. War to za -
uwa żyć, że po ja wił się no wy
nurt – opo wie ści o spo łecz -
no ściach lo kal nych.
Re pre zen tu ją go: „Pią ta stro -
na świa ta” Kut za oŚlą  sku,
„Ko rze niec” Bia ła sa o Za głę -
biu i „Or kie stra” Kop ki
o Za głę biu Mie dzio wym.

Jak oce nia pan po ziom kon kur so -
wych pro po zy cji?

Ge ne ral nie – wy so ki. Wy -
zna cza ją go spek ta kle z Te atru
Na ro do we go w War sza wie.
Ale i ory gi nal ne spek ta kle
opar te na współ cze snej li te ra -
tu rze są bar dzo in te re su ją ce.
W przy szło ści chcie li by śmy
oczy wi ście, że by w kon kur sie
bra ło udział wię cej ory gi nal -
nych wi do wisk, ale naj pierw
mu szą po wsta wać. To zu peł -
nie in na ja kość wy ma ga ją ca
opo wia da nia in nym ję zy kiem,
co – oczy wi ście – kosz tu je. Ale
trze ba dą żyć do te go, by ta -
kich spek ta kli po wsta wa ło
wię cej.

W tym ro ku nie bę dzie w kon kur -
sie ani jed ne go spek ta klu Sce ny
Fak tu.

Bo nie po wstał ani je den
w ostat nim se zo nie. Dla cze -
go? Spró bu je my się nad tym
za sta no wić w dys ku sji z twór -
ca mi. Czy sce na
do ku men tal na ma przy szłość,
a je śli tak – w ja ki spo sób j ą
kształ to wać? Chce my po roz -
ma wiać o moż li wo ściach
i ogra ni cze niach te go ga tun -
ku. W de ba cie weź mie udział
Ry szard Bu gaj ski, twór ca
pierw sze go po la tach prze -
rwy przed sta wie nia te go
nur tu w Te atrze TV, w któ rym
opo wie dział hi sto rię rot mi -
strza Wi tol da Pi lec kie go.
Roz ma wiać też bę dą: prof.
An drzej Pacz kow ski, hi sto ryk
i Ma rek Pruch niew ski, dra -

ma to pi sarz, au tor „Kon try -
ma”, a dys ku sję po pro wa dzi
Ja cek Snop kie wicz, szef Aka -
de mii Te le wi zyj nej
or ga ni zu ją cej spo tka nie. War -
to jed nak przy po mnieć, że
w mi ja ją cym se zo nie Te atr
Po nie dział ko wy przy po mniał
kil ka spek ta kli te go nur tu, bo
wi dzo wie je lu bią, co po ka zu -
ją wy ni ki oglą dal no ści.

Na ile so poc ki prze gląd od zwier -
cie dla rze czy wi ste ży cie te atral ne
w Pol sce?

Nie jest to prze cież prze -
gląd te atru kra jo we go, tyl ko
te atru te le wi zji. W ob ra zo wa -
niu te go, co dzie je się
na sce nach, spe cja li zu je się
TVP Kul tu ra, któ ra re je stru je
naj bar dziej in te re su ją ce
prze ja wy te atral nej pol skiej
rze czy wi sto ści.

Czy fe sti wal ma sta łą pu blicz -
ność?

To trud no oce nić, ale
na pew no da je się za uwa żyć,
że wi dzo wie cze ka ją na ten
fe sti wal, o czym świad czą ko -
lej ki do wej ścia
na kon kur so we pre zen ta cje.
Za in te re so wa nie ro sło z ro ku
na rok, na po cząt ku tak nie
by ło. W ubie głym ro ku zda -
rzy ło się, że sa la nie by ła
w sta nie po mie ścić wszyst -
kich chęt nych wi dzów.
Przy cho dzi wie lu mło dych
lu dzi, co cie szy szcze gól nie.

Nie zwy kłe po wo dze nie ma ją
Spo tka nia z Gwiaz da mi Fe sti -
wa lu. Sta ra my się roz sze rzać
Fe sti wal Dwa Te atry na ca łe
Trój mia sto, bo to dla nas
świet na pro mo cja i jak czas
po ka zu je - uda na. Fe sti wal
ewo lu uje, i to do brze, bo zna -
czy, że ży je. Kie dy po wsta wał,
chcie li śmy przede wszyst kim
dać moż li wość skon fron to wa -
nia twór ców z wi dza mi –
na co dzień nie ma ją ta kiej
moż li wo ści. Do te go do szła
moż li wość pro fe sjo nal nej
oce ny twór ców, re ali za to rów
i wy ko naw ców te le wi zyj nych
spek ta kli. Zwłasz cza dziś to
bar dzo cen ne, gdy nie ma
wła ści wie sys te ma tycz nej
kry ty ki te go ga tun ku.

Od trzech lat za pra sza cie go ści
z za gra ni cy do pre zen to wa nia
twór czo ści po dob nej do pro po no -
wa nej przez TVP na Dwóch
Te atrach. W tym ro ku jest to fran -
cu ska te le wi zja ARTE.

Po ka że my trzy re ali za cje te -
atral ne ka na łu ARTE Fran ce,
któ re wła ści wie są fil ma mi, ale
jed nak po wsta ły na pod sta wie
sztuk te atral nych. Jed na
z nich to współ cze sna, swo -
bod na ada pta cja „Igra szek
tra fu i mi ło ści” Pier re'a de Ma -
ri vaux pod ty tu łem „Ileż
mi ło ści!” – z udzia łem ak to rów
z Co me die Fran ca ise. Dwie
po zo sta łe to sztu ki współ cze -
sne: gro te ska „Przy ja cie le
na sprze daż” Ga bo ra Ras so va
o pa rze ku pu ją cej w su per -
mar ke cie przy ja ciół i „Sys tem
Pon zie go” – sztu ka Da vi da Le -
sco ta o Car lo Pon zim,
bied nym wło skim emi gran cie,
któ ry zo stał mi lio ne rem, bo
wy my ślił pierw szą w hi sto rii
pi ra mi dę fi nan so wą w Sta -
nach Zjed no czo nych
w la tach 20. ubie głe go wie ku.
Bar dzo in te re su ją ce, zna ko mi -
cie zre ali zo wa ne pro po zy cje
wy pro du ko wa ne w ostat nich
dwóch la tach.

Z ro ku na rok roz ra sta się ofer ta
im prez to wa rzy szą cych.

I te raz jest ich ty le, że nie
da się wszyst kich zo ba czyć,
zwłasz cza że bę dą się od by -
wać w róż nych, nie raz
od le głych miej scach. Trze ba
bę dzie do ko ny wać wy bo ru.
Ale cie szy ich bo gac two.
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ROZMOWA | Krzysztof Domagalik, dyrektor artystyczny festiwalu za strony TVP

Wszystkiego nie da się zobaczyć 

Ja ka jest kon dy cja Te atru Pol skie -
go Ra dia w po rów na niu z ro kiem
ubie głym?
Ja nusz Ku ku ła:Nie chcę za -
pe szać, ale wy glą da na lep szą
niż wów czas. W tym ro ku wy -
pro du ku je my 120 słu cho wisk,
w ubie głym zre ali zo wa li śmy
ich 103. W cza sach naj więk szej
pro spe ri ty pro du ko wa li śmy
wpraw dzie po nad 400, ale
do tam te go sta nu nie ma już
po wro tu. Bar dzo waż ne, że
znów po wsta ją, po prze rwie,
słu cho wi ska dla dzie ci. Był
czas, kie dy ta twór czość za -
mar ła, a te raz się od ra dza.
Po ja wi li się part ne rzy, któ rym
za le ży na pro duk cji waż nych
utwo rów edu ka cyj nych do ty -
czą cych pro ble mów eko lo gii,
skom pli ko wa nych za gad nień
etycz no -me dycz nych, ta kich
jak na przy kład prze szcze py.
Dzie się cio od cin ko wy cykl,
nad któ rym obec nie pra cu je -
my, prze zna czo ny jest dla
słu cha czy w wie ku od przed -
szkol ne go do gim na zjal ne go.
Cie szy mnie, że lu dzie chcą
dla nas pi sać, mie sięcz nie
na mo im biur ku lą du je oko ło
stu sce na riu szy, co raz czę ściej
przy sy ła ją nam swo je tek sty
pol scy twór cy pra cu ją cy
za gra ni cą – jest z cze go wy -
bie rać. Ale też każ dy, kto
na pi sze do bry tekst, mo że
mieć pew ność, że zo sta nie on
zre ali zo wa ny.

Jak to się dzie je, że w cza sach,
kie dy wszy scy się zwi ja ją, wy się
roz wi ja cie?

Bez cen na jest po moc Na ro -
do we go In sty tu tu Au dio wi -

zu al ne go, dzię ki któ re go
wspar ciu mo że my ty le pro du -
ko wać. Re ali zu je my słu cho-
wi ska bę dą ce plo nem kon -
kur sów Dwój ki i ZAiKS-u.
Usta la jąc re per tu ar, my śli my
też o waż nych rocz ni cach hi -
sto rycz nych.

Wspo ma ga my tak że kon -
kurs Mu zeum Emi gra cji
w Gdy ni na słu cho wi sko po -
świę co ne emi gra cji. Spo śród
po nad stu prac, któ re wzię ły
w nim udział – zre ali zo wa li -
śmy pięć na gro dzo nych. By ły
tak do brze przy ję te, że być
mo że bę dzie my je pre zen to -
wać pu blicz nie w Mu zeum.
Wie le im prez or ga ni zu je my
na ze wnątrz – re gu lar nie
w war szaw skim do mu kul tu ry
„Sa ska Kę pa” spo ty ka my się
z pu blicz no ścią, by roz ma -
wiać o na szych słu cho-
wi skach. Bie rze my udział
w ko sza liń skim fe sti wa lu mo -
no dra mu, na któ ry przy wo-
zi my słu cho wi ska po wsta łe
w ta kiej wła śnie for mu le. Nie
ma już wła ści wie fe sti wa lu,
na któ ry by nas nie za pra sza -
no. A wcze śniej tak nie by ło.
By li śmy na mar gi ne sie, a te raz
je ste śmy wszę dzie. Wiel ką sa -
tys fak cją za tę róż no rod ność
dzia łań, nie ja ko ich zwień cze -
niem, jest dla nas na gro da
Prix Eu ro pa za słu cho wi sko
„An dy” Krzysz to fa Cze czo ta –
naj bar dziej pre sti żo we wy -
róż nie nie, ja kie moż na
zdo być w na szej dzie dzi nie.

„An dy” jest też w te go rocz nym
kon kur sie. Nie mar twi się pan, że
to zde ter mi nu je po dział na gród?

Ktoś mi już po wie dział, że
to tak, jak by na Fe sti wa lu Fil -
mo wym w Gdy ni wy star to wał
ob raz, któ ry do stał Osca ra
i trud no go nie na gro dzić. Zo -
ba czy my, na szczę ście to
pro blem ju ry, a nie mój. Ja się
cie szę, że wie le osób bę dzie
mo gło po słu chać w So po cie
te go pięk ne go utwo ru.

W te go rocz nym kon kur sie ra dio -
wym weź mie udział 21 słu cho-
wisk, czy li o czte ry wię cej niż
w ubie głym ro ku. Dla cze go?

Mie li śmy  ty le war to ścio -
wych re ali za cji, że trud no by ło
wy bie rać. O roz pię to ści kon -
kur so wych pro po zy cji
świad czy udział słu cho wi ska
wg ostat nie go to mi ku wier szy
Ewy Lip skiej „Mi łość, pa ni
Szu bert” – z jed nej stro ny,
z dru giej – ada pta cji po wie ści
Jac ka Deh ne la „La la”. Wi dać,
jak po jem ną for mu łą jest te atr
ra dio wy i ile da je for mal nych
moż li wo ści. Udział słu cho wi -
ska w fe sti wa lu już sam
w so bie jest na gro dą. Na so -
poc kie pre zen ta cje
przy cho dzą tłu my słu cha czy,
dla twór ców to je dy na w swo -
im ro dza ju moż li wość, by
z ni mi się spo tkać i po roz ma -
wiać. Fe sti wal jest mo im

uko cha nym dziec kiem, Te atr
PR bar dzo wie lu dzię ki nie mu
zy skał. Wie lu oce nia na szą
dzia łal ność ja ko suk ces, a ja,
choć tak nie mó wię, to mam
po czu cie, że wy ko nu je my do -
brą ro bo tę. Ostat nie wy ni ki
słu chal no ści też to po twier -
dza ją, bo wska zu ją na sta le,
oko ło pół mi lio no we au dy to -
rium.

Dba cie o kla sy kę?
Mo że tro chę ją za nie dba li -

śmy, bo ma swo je wy ma ga-
nia – po trze bu je wię cej cza su
an te no we go i przy go to wań,
środ ków. Ale na fe sti wa lu za -
pre zen tu je my m.in.
szek spi row skie go „Ry szar da
III” w re ali za cji Wal de ma ra
Mo de sto wi cza z ge nial ną ro lą
Ma riu sza Bo na szew skie go.

W Te atrze Pol skie go Ra dia cią gle
jest miej sce dla de biu tan tów. 

To dla nas bar dzo waż ne,
że by za uwa żać mło dych twór -
ców: sce na rzy stów, re ży se rów,
ak to rów. Wno szą ożyw cze go
du cha, ich pro po zy cje by wa ją
bar dzo cie ka we. Je ste śmy
dum ni, że co ro ku przy zna je -
my na gro dy za de biu ty:
re ży ser ski i ak tor ski. W tym
ro ku zro bi my to po raz pią ty:

otrzy ma ją je An dże li ka Ku -
row ska i Da riusz Wnuk. Wró żę
im oboj gu wiel ką ka rie rę, choć
dziś ich na zwi ska nie wie le
jesz cze mó wią więk szo ści słu -
cha czy. Ale je stem pe wien, że
bę dą, tak jak by ło choć by
w przy pad ku Na ta lii Si ko ry,
któ rą do strze gli śmy i pro mo -
wa li śmy ja ko pierw si. Te atr
Pol skie go Ra dia ma się do -
brze tak że dla te go, że
współ two rzą go mło dzi. Mło -
dzi do mło dych mó wią in nym
ję zy kiem, czę sto le piej po tra -
fią się z ni mi sko mu ni ko wać.
Mo je po ko le nie na uczo ne by -
ło li ne ar ne go opo wia da nia
hi sto rii, a oni czę sto po słu gu ją
się in ną „po roz ry wa ną” nar ra -
cją, sto su ją od waż niej sze
środ ki wy ra zu, bo gat szą ilu -
stra cję mu zycz ną. To wca le nie
ozna cza, że od rzu ca ją prze -
szłość, prze ciw nie – czę sto
przy cho dzą z pro po zy cja mi
opo wia da nia o hi sto rii – tak
jak choć by w przy pad ku słu -
cho wi ska o Ja nie Kar skim.
Po wstał pięk ny, wzru sza ją cy
spek takl, do te go no wo cze sny
w for mie ra dio wej.

W tym roku ogłoszony zosta ł
konkurs dla widzów i słuchaczy,
w którym nagrodą jest
uczestnictwo w festiwalu 
Dwa Teatry. Dużo nadesłano
recenzji?

Mnó stwo. To tyl ko po twier -
dza na sze ob ser wa cje, że
ma my wier nych sym pa ty ków.
Ki bi cu ją na szym po czy na -
niom, dzie lą się wra że nia mi,
spo strze że nia mi – wi dać to,
czy ta jąc na sze stro ny in ter ne -
to we. Wiel ką ro lę speł ni ła tu
pa ni Elż bie ta Plesz kun -Olej ni -

cza ko wa, radioznawczyni, któ -
ra w tym ro ku bę dzie tak że
człon kiem na sze go fe sti wa lo -
we go ju ry. Pro wa dzi za ję cia
na Uni wer sy te cie Łódz kim
i wy cho wa ła po ko le nie lu dzi
zaj mu ją cych się sztu ką ra dio -
wą. Nie któ rzy jej stu den ci już
zro bi li dok to ra ty na ten te mat.

Na te go rocz nym fe sti wa lu przy po -
mnia ne zo sta ną trzy mroż kow skie
słu cho wi ska. Nie by ło kło po tu
z wy bo rem?

Był, bo utwo ry Sła wo mi ra
Mroż ka ma my zre ali zo wa ne
nie mal w kom ple cie. Za pre -
zen tu je my „Cza row ną noc”
z 1990 ro ku, „Na peł nym mo -
rzu” z 2005 i „Mo ło to wa”. Ten
ostat ni po wi nien spra wić słu -
cha czom naj więk szą przy jem-
ność, bo Mro żek na pi sał ten
utwór spe cjal nie dla nas, by ło
to je go ostat nie słu cho wi sko.
Wy re ży se ro wał je Bog dan
Cio sek, przy ja ciel pi sa rza, któ -
ry na mó wił go też do wzię cia
udzia łu w re ali za cji. Tak więc
bez cen ne pięć mi nut sam
na sam z Mroż kiem.

Czy przy go to wu je cie ja kąś spe -
cjal ną nie spo dzian kę?

Mam na dzie ję, że wy da rze -
niem bę dzie słu cho wi sko
naż y wo, czy li „Świa tło w no -
cy” w re ży se rii Krzysz to fa
Cze czo ta. O woj nie, za gro że -
niu, nie po ko jach. Cie kaw
je stem, jak zo sta nie ode bra ne.
Moż na zresz tą po wie - dzieć,
że ca ły fe sti wal jest nie zwy -
kłym, spe cjal nym wy da-
rze niem wż y ciu kul tu ral nym
na sze go kra ju. 
Ja nusz Ku ku ła jest dy rek to rem 
Te atru Pol skie go Ra dia
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ROZMOWA | Janusz Kukuła, dyrektor artystyczny
festiwalu ze strony Polskiego Radia

Mamy rzesze wiernych sympatyków

                                                         —roz mowy przeprowadziła Mał go rza ta Pi wo war
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Spektakle telewizyjne 
So bo ta, 14 czerw ca

10.00
An to ni Ma ria no wicz – li bret to i sło wa pio se nek

Pa mięt nik pa ni Han ki
na pod sta wie po wie ści 
Ta de usza Do łę gi -Mo sto wi cza

Reżyseria: Borys Lankosz
Produkcja: Narodowe Centrum Kultury 
i Telewizja Polska SA 2013

Występują: Joanna Kulig (Hanka), 
Magdalena Cielecka (Betty), Danuta Stenka
(Magdalena), Ewa Konstancja Bułhak (Kira),
Małgorzata Zajączkowska (Rdzawiczowa),
Kamilla Baar (Halszka), Marta Dąbrowska
(Lucyna), Karolina Kominek (Leni), 
Wojciech Pokora (Hrabia Dowgird), Borys Szyc
(Hrabia Toto), Grzegorz Małecki (Jacek, mąż
Hanki), Wiktor Zborowski (Stryj Albin), 
Krzysztof Wakuliński (Kapitan Korczyński), 
Jacek Koman (Mister Philips), Antoni Pawlicki
(Robert Tonnor), Jakub Gierszał (Oficer S.), 
Maciej Zakościelny (Romek), Modest Ruciński
(Pułkownik Sochnowski), Joachim Lamża (Szpicel),
Mariusz Ostrowski (Fred), Artur Steranko (Józef),
Tadeusz Wojtych (Portier hotelu Patria), 
Piotr Piksa (Kelner), Tomasz Olejnik (barman),
Filip Kosior (lokaj).

Sa ty ra naży cie pol skich wyż szych sfer z lat 30.
ubie głe go wie ku i jed no cze śnie sen ty men tal na
po dróż do przed wo jen nej War sza wy. Tak że ko -
me dia mu zycz na (z mu zy ką Je rze go Wa sow skie -
go) o za bar wie niu kry mi nal nym w dwóch te le wi -
zyj nych czę ściach. Przed sta wie nie po wsta ło
na pod sta wie sce na riu sza An to nie go Ma ria no wi -
cza z 1978 ro ku. In spi ra cją sta ła się ostat nia po -
wieść Ta de usza Do łę gi -Mo sto wi cza „Pa mięt nik
pa ni Han ki”. Rok póź niej od by ła się pre mie ra
w war szaw skim Te atrze Kwa drat. Ak cja to czy się
w 1938 ro ku w pol skich wyż szych sfe rach. Ty tu ło -
wa pa ni Han ka, mło da i ko chli wa (mi mo że już żo -
na pol skie go dy plo ma ty), pew ne go dnia od czy -
tu je list ad re so wa ny do swo je go mę ża. Je go
nadaw czy ni przy po mi na, że jest je go pierw szą
i wciąż le gal ną żo ną. Za tem on – bi ga mi stą. Han -
ka nie za ła mu je jed nak rąk, lecz po dą ża jąc po nit -
ce do kłęb ka, wda je się nie świa do mie w afe rę
szpie gow ską….

War to przy po mnieć, że „Pa mięt nik pa ni Han -
ki” do cze kał się tak że fil mo wej wer sji. W ekra ni -
za cji po wie ści z 1963 ro ku w re ży se rii Sta ni sła wa
Le nar to wi cza ro lę Han ki za gra ła Lu cy na Win nic -
ka, a jej mę ża Jac ka - An drzej Ła pic ki. 

De biut Bo ry sa Lan ko sza w Te atrze Te le wi zji.

13.00
An to ni Cze chow

Wi śnio wy sad

Reżyseria: Izabella Cywińska
Produkcja: Narodowy Instytut Audiowizualny
i Telewizja Polska SA 2013

Występują: Antonina Choroszy (Lubow
Raniewska), Bożena Borowska-Kropielnicka
(Szarlota), Gabriela Frycz (Waria), Agnieszka
Różańska (Duniasza), Anna Mierzwa (Ania),
Tadeusz Drzewiecki (Leonid Gajew), Ildefons
Stachowiak (Borys Simeonow-Piszczyk), Filip
Frątczak (Siemion Jepichodow), Grzegorz
Gołaszewski (Piotr Trofimow), Sebastian Grek
(Jermołaj Łopachin), Michał Grudziński (Firs),
Michał Kocurek (Jasza)

Te le wi zyj na re ali za cja jed ne go z naj waż niej -

szych dra ma tów Cze cho wa z 1904 ro ku (w prze -
kła dzie Je rze go Ja roc kie go) w Te atrze No wym
w Po zna niu nie by ła przy pad ko wa. To ro dzaj po -
wro tu sen ty men tal ne go po 24 la tach do te atru,
któ ry ode grał istot ną ro lę w re ży ser skiej ka rie rze
Iza bel li Cy wiń skiej.

– „Wi śnio wy sad” jest opo wie ścią o tę sk no cie
za prze szło ścią i jed no cze śnie stra chem
przed prze szło ścią – mó wi ła re ży ser ka. – Po trak -
to wa łam to bar dzo oso bi ście. Wy szło bar dziej
o stra chu przed prze szło ścią .

Ak cja roz po czy na się, gdy Lu bow Ra niew ska,
wdo wa, wra ca po la tach z Pa ry ża do ro dzin ne go
ma jąt ku na ro syj skiej pro win cji. Ko cha nek, z któ -
rym wy je cha ła, po rzu cił ją i okradł. Dom jest za -
dłu żo ny, a je dy nym re al nym ra tun kiem oka zu je
się li cy ta cja ma jąt ku, wy cię cie drzew w sa dzie
i od sprze da nie zie mi let ni kom. Po cząt ko wy opór,
by to uczy nić, top nie je. Na byw cą ro dzin ne go do -
mu Ra niew skiej i wi śnio we go sa du zo sta je Ło pa -
chin, syn pańsz czyź nia ne go chło pa, któ ry daw -
niej nie był wpusz cza ny na po ko je. Ra niew ska
i jej ro dzi na, tra cą swo je miej sce na zie mi…. 

15.00
Ro ger Mor ti mer Smith

Daw ne grze chy

Reżyseria: Krzysztof Lang
Produkcja: Telewizja Polska SA 2013

Występują: Kamilla Baar (Charlotte), 
Tomasz Karolak (Lennie), Adam Woronowicz
(George), Jan Frycz (Crichton)

Spek takl z cy klu „Te atr Te le wi zji naży wo”, czy -
li ory gi nal ny spek takl, za gra ny w stu diu te le wi -
zyj nym z udzia łem pu blicz no ści. „Daw ne grze -
chy” od wo łu ją się do tra dy cji te le wi zyj ne go te -
atru sen sa cji spod zna ku wę ża, czy li Ko bry. 

Sztu ka peł na za ska ku ją cych, emo cjo nu ją cych
zwro tów ak cji, trzy ma ją ca w na pię ciu, a z dru giej
stro ny – nie po zba wio na li te rac kie go dy stan su
i za ba wy z wi dzem. 

Dwaj prze cięt ni lon dyń scy gang ste rzy – Geo r -
ge i Len nie – po sta na wia ją ra dy kal nie zmie nić
swo ją przy szłość, czy li – wy ko nać skok ży cia. By
zre ali zo wać swój plan po ry wa ją Char lot te, je dy -
ną cór kę bo ga te go przed się bior cy Cham ber la -
ina. Są go to wi ją zwró cić je dy nie za so wi ty okup.
Wszyst ko zda je się iść zgod nie z har mo no gra -
mem aż do mo men tu, kie dy dziew czy na prze ko -
nu je Len nie go, aby po mógł jej uciec. Uwol nie nie
Char lot te roz po czy na ciąg za ska ku ją cych zda -
rzeń, w któ rych nikt nie jest tym, kim się wy da wał
być na po cząt ku... 

Nie dzie la, 15 czerw ca

10.00
Zbi gniew Bia łas

Ko rze niec

Adaptacja: Tomasz Śpiewak
Reżyseria: Remigiusz Brzyk
Reżyseria TV: Marcin Koszałka
Produkcja: Telewizja Polska SA 
i Teatr Zagłębia w Sosnowcu

Występują: Agnieszka Bieńkowska (Antonina
Zimorodzic, matka Jadwigi Korzeniec, właścicielka
interesu świńskiego/Gołda Lapidus, zwyciężczyni
konkursu na najpiękniejszą pocztówkę
inspirowaną motywem Drei Keiser Ecke), Maria
Bieńkowska (Jadwiga Korzeniec, de domo
Zimorodzic, pseudonim Klandestyn Bizukont), 

Ewa Kopczyńska (Artystka Izabela/Pani Doktor
Mojkowska), Agnieszka Bałaga-Okońska (Emma
Niukanen, fińska bona pracująca dla największego
fabrykanta w Sosnowicach/Sara Kerszenblat,
córka aptekarza, wiolonczelistka emigrująca
do Nowego Jorku), Edyta Ostojak (Ester Pławner,
Żydówka, służąca Korzeńców), Michał Bałaga
(Wilhelm, pruski celnik/Andrzej Siedlecki, artysta
urodzony w Mysłowicach), Aleksander Blitek
(Szwarcownik I), Piotr Bułka (Samuel Lubelski,
prawa ręka Maxa Weichmanna/ Lesek
Lech-Leszka, artysta/Szymon Kogut, kochanek
Ester Pławner), Przemysław Kania (Franz, celnik
austriacki/Izaak Meyerhold, artysta urodzony
w Jaworznie), Krzysztof Korzeniowski (Mikołaj,
celnik rosyjski/Emmanuel Appelbaum, artysta
urodzony w Starym Sosnowcu), Grzegorz Kwas
(Walerian Monsiorski, redaktor ISKRY/A.
Korzeniec, kafelkowy król Sosnowic), Wojciech
Leśniak (Aptekarz Kerszenblat/Kolejarz
Ociepa/Rzeźnik Goździk), Tomasz Muszyński
(Szwarcownik II/Zecer Klaja), Jarosław Tyran
(Kiepura, lat 12/Zimorodzic, ojciec Jadwigi
Korzeniec/Carski Policjant)

Bal la da o ma łej oj czyź nie, czy li opo wieść o So -
snow cu z po cząt ku XX wie ku i je go miesz kań -
cach. Przed sta wie nie jest efek tem zbio ro wej pra -
cy. Naj pierw by ła książ ka Zbi gnie wa Bia ła sa, na -
stęp nie jej ada pta cja dla po trzeb sce ny do ko na -
na przez To ma sza Śpie wa ka. Spek takl wy re ży se -
ro wał Re mi giusz Brzyk w Te atrze Za głę bia
w So snow cu. 

Hi sto ria ty tu ło we go Aloj ze go Ko rzeń ca, któ re -
go lo sy sta ły się pre tek stem do przy wo ła nia
skom pli ko wa nej hi sto rii So snow ca. Wy da rze nia
roz po czy na ją się w 1913 ro ku. Ko rze niec, mistrz
sztu ki ukła da nia ka fel ków, scho dzi z te go świa ta
w spo sób za gad ko wy - zna le zio no je go gło wę od -
cię tą od resz ty cia ła. Wy ja śnie niem ma ka brycz -
nej ta jem ni cy zaj mu je się pi smo „Iskra” re la cjo -
nu ją ce w od cin kach ko lej ne eta py śledz twa pro -
wa dzo ne go przez do cie kli we go in spek to ra...
Przez sce nę prze wi ja się tłum po sta ci, two rząc
wie lo barw ną mo zai kę ludz kich lo sów i hi sto rii -
ist ną wie żę Ba bel. 

Re ali zu ją cy przed sta wie nie w te le wi zyj nym je -
go kształ cie Mar cin Ko szał ka do dał m.in. fil mo we
pa no ra my mia sta, od któ rych spek takl się roz po -
czy na, i na któ rych się koń czy, do ło żył prze ni ka -
ją ce się pla ny fil mo we w nie któ rych sce nach. 

Spek takl był wie lo krot nie na gra dza ny na fe sti -
wa lach te atral nych, m.in. Zło ta Ma ska w ka te go rii
przed sta wie nie ro ku 2012, Na gro da Głów na Fe -
sti wa lu Dra ma tur gii Współ cze snej „Rze czy wi -
stość przed sta wio na” Za brze 2012 dla Re mi giu -
sza Brzy ka za re ży se rię.

12.00
Krzysz tof Kop ka

Or kie stra

Reżyseria: Jacek Głomb
Produkcja: Telewizja Polska SA 
i Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

Występują: Małgorzata Urbańska (Arleta), 
Paweł Palcat (Pan Bieda), Paweł Wolak (Pan Fuga),
Bogdan Grzeszczak (Pan Piotr), Rafał Cieluch
(Helmut/Semenko), Bartosz Bulanda (Zenek), 
Mateusz Krzyk (Zdzicho), Ewa Galusińska
(Francuzka), Zuza Motorniuk (Konczita), 
Magda Skiba (Jadźka), Katarzyna Dworak
(Ubolka/ Matka Zdzicha), Robert Gulaczyk (Tolo), 
Joanna Gonschorek (Święta Barbara), Anita
Poddębniak (Skarbek), Mariusz Sikorski
(Dziergany).

Te le wi zyj na wer sja gra ne go (pre mie ra we
wrze śniu 2011 ro ku) w Te atrze im. He le ny Mo -
drze jew skiej w Le gni cy. 

Ten epic ki fresk o hi sto rii Za głę bia Mie dzio we -
go roz po czy na się w dziw nym szpi ta lu, w któ rym
je den z mu zy kan tów jest na gra ni cy ży cia iśmier -
ci. Ale nie jest to ani przy gnę bia ją ca, ani na zbyt
re ali stycz na sce na... Bo ha te ra mi opo wie ści są
człon ko wie gór ni czej or kie stry, lu dzie uwi kła ni
w dzie je Pol ski. Naj więk szą pró bą dla nich oka -

zu je się czas wol no ści i to wa rzy szą cy jej trans for -
ma cyj ny szok.

– Or kie stra to miej sce, w któ rym nie ma ją klu -
czo we go zna cze nia po glą dy po li tycz ne, wy -
kształ ce nie ani po zy cja spo łecz na – uwa ża Ja cek
Głomb. – Naj waż niej sze, czy umie się grać. Gdy
opo wia da się o ta kiej gru pie, ła two o me ta fo rę
świa ta. Jed no cze śnie moż na po wie dzieć, że to
jest kla sycz ny pro duk cyj niak AD 2013 – wy ja śnia
re ży ser. – Ty le że daw niej lan so wa no so jusz świa -
ta pra cy, ka ry ka tu ral nie, nie praw dzi wie. My
do te go te ma tu wró ci li śmy uczci wie, mam na -
dzie ję. Bo naj pierw mu si być praw da, a do pie ro
po tem sztu ka i ja kość ar ty stycz na. Waż ne, że to
ludz ka opo wieść. 

Hi sto rie człon ków or kie stry to jed no cze śnie
zbiór oso bli wych opo wia stek, w któ rych za war te
są nie tyl ko waż ne wy da rze nia w hi sto rii Pol ski
i re gio nu, ale tak że aneg do ty, gór ni cze mi ty
i prze są dy. Nie mal wszyst kie – jak za pew nia Ja -
cek Głomb – są praw dzi we i zo sta ły opo wie dzia -
ne przez człon ków praw dzi wej gór ni czej or kie -
stry.

W te atrze spek takl trwa dwie go dzi ny, dla te le -
wi zji po wsta ła krót sza wer sja, a wła ści wie cał -
kiem no wa. Umow ną te atral ną sce no gra fię (obie
za pro jek to wa ła Mał go rza ta Bu lan da) ogra ni czo -
ną do kil ku pod sta wo wych re kwi zy tów, w tym in -
stru men tów mu zycz nych – za stą pi ły ple ne ry.
Zdję cia do te le wi zyj nej pro duk cji re ali zo wa ne
by ły czę ścio wo pod zie mią w ko pal ni mie dzi
w Lu bi nie - na głę bo ko ści 610 me trów. 

Na ubie gło rocz nym XII Ogól no pol skim Fe sti -
wa lu Dra ma tur gii Współ cze snej „Rze czy wi stość
przed sta wio na” w Za brzu Ja cek Głomb do stał
na gro dę za re ży se rię te go spek ta klu. 

13.45
Ha noch Le vin

Udrę ka ży cia

Reżyseria: Jan Englert
Produkcja: Narodowy Instytut Audiowizualny
i Telewizja Polska SA 2013

Występują: Anna Seniuk (Lewiwa), 
Janusz Gajos (Jona), Włodzimierz Press (Gunkel)

Te le wi zyj ny za pis spek ta klu Te atru Na ro do -
we go w War sza wie (pre mie ra te atral na od by ła
się w grud niu 2012 ro ku).

Sztu ka współ cze sne go, izra el skie go dra ma to -
pi sa rza okre śla na ja ko ko me dia ro dzin na. Bo ha -
te ra mi sztu ki są mał żon ko wie z wie lo let nim sta -
żem, któ rzy roz pa mię tu ją wspól nie prze ży te
chwi le, sku pia jąc się głów nie na tych złych. To
mał żeń stwo jest, zwłasz cza w wy obra że niu Jo ny,
przy czy ną nie zre ali zo wa nych pla nów i ma rzeń,
nie uda nej eg zy sten cji. Ak cja się za czy na, gdy on
po sta na wia ją opu ścić po 30. la tach wspól ne go
ży cia… 

Opo wieść o po szu ki wa niu szczę ścia, zma ga -
niach z nu żą cą co dzien no ścią, lę ku przed opusz -
cze niem i za po mnie niem. 

15.30
Ju liusz Ma chul ski

Brancz

Reżyseria: Juliusz Machulski
Produkcja: Telewizja Polska SA, 
Narodowy Instytut Audiowizualny 2014

Występują: Stanisława Celińska (Kazia), 
Anna Seniuk (Alicja), Gabriela Muskała (Marta), 
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MAJA OSTASZEWSKA
aktorka

KRZYSZTOF BABICKI
reżyser

ZDZISŁAW PIETRASIK
krytyk filmowy i teatralny,
publicysta, dziennikarz
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WOJCIECH TODOROW
operator filmowy, reżyser 
i scenarzysta

ANDRZEJ BART
pisarz, scenarzysta, reżyser
telewizyjny i radiowy

oceniają

Andrzej Zieliński (Szymon), Cezary Pazura
(Knecht), Alicja Juszkiewicz (Nela) (PWSFTviT), 
Dawid Ogrodnik (Olaf), Olga Bołądź (Kelnerka)

Ko lej ny au tor ski (m. in. po „Next -ex”) spek takl
Ju liu sza Ma chul skie go i za ra zem ko lej na ko me -
dia oby cza jo wa w je go wy da niu. Cel ny por tret
współ cze snej pol skiej ro dzi ny trzy po ko le nio wej,
rów nież pat chwor ko wej. Pod czas spo tka nia
w ho te lo wej re stau ra cji z oka zji wiel ka noc ne go
brun chu do cho dzi do zde rze nia tra dy cyj nych
war to ści, po staw iświa to po glą dów. Każ dy zbo ha -
te rów ma in ne wy obra że nie o ro dzin nym szczę -
ściu, a na wet in ną wi zję ser wo wa nej kuch ni; dla
jed nych speł nie niem są ostry gi isu shi, dla dru gich
klop si ki… Czy zwy cię ży tra dy cyj ne my śle nie o ro -
dzin nym obie dzie czy no wy mo del ro dzin ne go
świę to wa nia przy ho te lo wym bran czu?

Po kaz przed pre mie ro wy.

17.30
Sła wo mir Mro żek

Mi łość na Kry mie

Adaptacja i reżyseria: Jerzy Jarocki
Reżyseria TV: Jan Englert
Produkcja: Narodowy Instytut Audiowizualny
i Telewizja Polska SA 2014

Występują: Jan Frycz (Iwan Nikołajewicz
Zachedrynski), Małgorzata Kożuchowska (Tatiana
Jakowlewna Borodina), Jolanta Fraszyńska (Lily
Karłowna Swietłowa), Mariusz Bonaszewski
(Rudolf Rudolfowicz Wolf), Anna Seniuk (Matriona
Wasiljewna Czelcowa), Janusz Gajos (Aleksandr
Iwanowicz Czelcow), Paweł Paprocki (Piotr
Aleksiejewicz Sjejkin), Barbara Horawianka
(Anastazja Pietrowna Batiuszkowa), Grzegorz
Małecki (Ilja Zubatyj), Jerzy Radziwiłowicz
(Włodzimierz Iljicz Uljanow-Lenin), Mirosław
Konarowski (Francuz), Arkadiusz Janiczek
(Pietia), Waldemar Kownacki (Pierwszy), 
Robert Jarociński (Drugi), Piotr Suzin (Wilkołak),
Marcin Przybylski (Marynarz I), Dariusz
Świnoga (Marynarz II), Iwona Katarzyna Pawlak
(Katarzyna Wielka), Jacek Mikołajczak (Człowiek
z karabinem) 

Sztu ka z wie lo let nią hi sto rią. Mro żek na pi sał
„Mi łość na Kry mie” w 1993 ro ku.

– Mro żek od po cząt ku chciał, by re ży se ro wa ł
Ja roc ki – opo wia dał „Rz” sce no graf Je rzy Juk -
-Ko war ski. – Dla za chę ty wy słał mu ma szy no pis
pierw szej czę ści. Ja roc kie mu bar dzo się spodo -
bał, po chwa lił też Mroż ka zaświet ny pa stisz Cze -
cho wa. Usta lo no, że pre mie ra od bę dzie się w Sta -
rym Te atrze. Po wy sła niu ca ło ści Mro żek nie -
ocze ki wa nie opa trzył eg zem plarz dzie się cio ma
wska zów ka mi dla re ży se ra. Ja roc ki ten brak za -
ufa nia po trak to wał ja ko znie wa gę i od stą pił
od pra pre mie ry.

Osta tecz nie Sta ry Te atr zle cił ją Ma cie jo wi
Woj tysz ce. Po 14 la tach Je rzy Ja roc ki zde cy do wał
się wy sta wić „Mi łość na Kry mie” na de skach Te -
atru Na ro do we go w War sza wie. Stąd wła śnie
spek takl zo stał prze nie sio ny (pre mie ra 17 stycz -
nia 2007 r.) do Te atru Te le wi zji. 

Dra ma turg okre ślił swo ją sztu kę ja ko ko me dię
tra gicz ną w trzech ak tach. Każ dy akt to od sło na
in nej Ro sji - car skiej, so wiec kiej i współ cze snej.
Mro żek w syn te tycz nym skró cie po ka zu je, co sta -
ło się z ludź mi i rze czy wi sto ścią, w któ rej ży ją,
od po cząt ku na sze go stu le cia do dziś. Akt pierw -
szy to czy się w ro ku 1910, dru gi - w 1928, trze ci –
współ cze śnie. 

Po nie dzia łek, 16 czerw ca

10.00
Ber nard -Ma rie Koltés

Sa mot ność pól ba weł nia nych

Reżyseria: Radosław Rychcik
Produkcja: Telewizja Polska SA 
i Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach

Występują: Wojciech Niemczyk (Dealer), 
Tomasz Nosinski (Klient) 
oraz instrumentaliści: Bartosz Ignor (bass), Michał
Lis (gitara basowa, pianino, komputery), Piotr Lis
(perkusja, pody elektroniczne), Maciej Matysiak
(syntezatory, druga gitara)

Spek takl z udzia łem pu blicz no ści, za re je stro -
wa ny w lip cu 2013 ro ku w Te atrze im. Ste fa na Że -
rom skie go w Kiel cach. 

Hi sto ria przy pad ko we go spo tka nia dwóch
męż czyzn, z któ rych je den okre śla ny jest ja ko De -
aler, a dru gi – Klient. Jed nak przed miot trans ak -
cji jest trud ny do usta le nia, mi mo to czą cej się
mię dzy bo ha te ra mi dys ku sji i za wi łych per trak -
ta cji, ja kie ze so bą pro wa dzą. De al nie jest jed nak
oczy wi stą wy mia ną, a ra czej nie le gal ną…. To czą cy
się dys kurs ob na ża użyt ko wość mię dzy ludz kich
re la cji we współ cze snym świe cie. Re la cji, któ re
trak to wa ne są w ka te go riach czy sto użyt ko -
wych – wy mia ny, de alu.

Kie lec ki spek takl zdo był m.in. na gro dę pod -
czas Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Te atral ne go
Kon takt w To ru niu w 2010 ro ku. 

11.30
Ka zi mierz Kutz

Pią ta stro na świa ta

Adaptacja i reżyseria: Robert Talarczyk
Produkcja: Telewizja Polska SA 
i Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego w Katowicach

Występują: Dariusz Chojnacki (Bohater),
Katarzyna Kowalczuk (Izabela
Czornynoga/Ema/Śpiewająca kobieta), Agnieszka
Radzikowska (Adela), Artur Święs (Lucjan), Alina
Chechelska (Babka Halżbieta), Ewa Leśniak
(Marianna), Barbara Lubos-Święs (Matka), Andrzej
Dopierała (Ojciec), Ewa Kutynia (Rebeka/Babka
Jorga/Alicja/Matka na dworcu/Śpiewająca
kobieta), Anna Kadulska (Matka Jorga/Sąsiadka
na weselu/Truda, żona Karlika/Matka Alicji/ Matka
na dworcu/Śpiewająca kobieta/Matka Buli),
Grażyna Bułka (Chrobokowa), Zbigniew Wróbel
(Ojciec Jorga/Majster/Tildeman/Ksiądz naślubie
Lucjana/Powstaniec/Bauer), Wiesław Kupczak
(Sąsiad na weselu/ Pacjent/Wallotek/Frydek
Orendorz/Powstaniec/Bauer), Adam
Kopciuszewski (Chrobok/Dyrygent/
Oficer/Bauer/Ojciec Buli/Ksiądz Dziędziela/Żyd
na targu), Jerzy Kuczera (Lebel/Organista
Koperniok/Dziadek Jorga/Żyd na targu/
Tildeman), Marek Rachoń (Ksiądz, przyjaciel
Alojza/Żyd z Sosnowca), Grzegorz Lamik
(Hubert/Zawiadowca/Bula/Rufus/Chłopak
zesłany na roboty/ Pacjent), Michał Piotrowski

(Alter-ego Tildemana/Pacjent/Chłopak zesłany
na roboty/Jorg/Niemiecki chłopiec), Andrzej
Warcaba (Doktor Hawranek/Żyd w pociągu/Bauer
Grundman/Suchanek/Albin Lompa), Marcin
Szaforz (Karlik/ Heniek Basista), Bernard
Krawczyk (Dziadek Wawrzek), Marek Andrysek
(Zygmunt Pniok, akordeonista)

Prze nie sie nie te le wi zyj ne spek ta klu te atral ne -
go „Pią ta stro na świa ta” z re per tu aru Te atru Ślą -
skie go im. St. Wy spiań skie go w Ka to wi cach (pre -
mie ra spek ta klu od by ła się16 lu te go 2013 ro ku). 

Ak cja de biu tanc kiej po wie ści Ka zi mie rza Kut za
to czy się wma łym za kąt ku Ślą ska –Szo pie ni cach,
miej sco wo ści le żą cej nadnie gdyś gra nicz ną rze ką
Bry ni cą. Przed sta wia ob raz ży cia miesz kań ców –
ich co dzien ność izda rze nia nie zwy kłe. Opo wieść,
wktó rej głów ny bo ha ter (nar ra tor) pró bu je roz wi -
kłać ta jem ni cę sa mo bójstw przy ja ciół zszo pie nic -
kie go po dwór ka (Aloj za i Lu cja na). Opo wia da
przy tym o po gma twa nych lo sach kil ku ro dzin. 

Spek takl na gro dzo ny m.in. Zło tą Ma ską dla
naj lep sze go przed sta wie nia oraz na gro dą ze spo -
ło wą za naj lep sze przed sta wie nie w Ogól no pol -
skim Kon kur sie na Wy sta wie nie Pol skiej Sztu ki
Współ cze snej w 2013 ro ku.

13.30
Petr Ze len ka

Skut ki ubocz ne

Reżyseria: Leszek Dawid
Produkcja: Narodowy Instytut Audiowizualny
i Telewizja Polska SA 2013

Występują: Anna Radwan (Jana), Krzysztof
Stroiński (Jerzy), Adam Ferency (Jan), Magdalena
Czerwińska (Ewa), Bartłomiej Kotschedoff
(Paweł), Dawid Ogrodnik (Hanka), Dorota
Landowska (Michaela)

Pierw szo pla no wy mi po sta cia mi hi sto rii są
dwaj doj rza li męż czyź ni, przy ja cie le z cza sów
mło do ści –Je rzy, ar ty sta fo to graf iza ra zem ide ali -
sta, któ ry nie spla mił się do tąd chał tu ra mi, oraz
Jan, szef mar ke tin gu fir my far ma ceu tycz nej
wpro wa dza ją cej na ry nek no wy lek. O re ali za cję
spo tu re kla mo we go te go spe cy fi ku za bie ga ma ła
agen cja, któ ra skła da pro po zy cję współ pra cy Je -
rze mu. Przyj mu je tę ofer tę ze szla chet nych po bu -
dek, chce bo wiem za pew nić lep szą opie kę oj cu
żo ny w do mu spo koj nej sta ro ści. Aby jed nak de -
biu tu ją ca na ryn ku agen cja re kla mo wa do sta ła
zle ce nie, nie zbęd na oka że się in ter wen cja u sze fa
mar ke tin gu fir my far ma ceu tycz nej. Jest nim
przy ja ciel Je rze go z cza sów mło do ści – Jan. Ten
za moż ny u szczy tu ka rie ry, speł nio ny wy da wa ło -
by się czło wiek ma jed nak wy rzu ty su mie nia zpo -
wo du zdra dy ide ałów. Spra wy za czy na ją się moc -
no kom pli ko wać, gdy je den ze skład ni ków no we -
go le ku oka zu je się szko dli wy dla pa cjen tów… 

–To ro dzaj dys kur su ore la ty wi zmie –uwa ża Le -
szek Da wid. – Nie ma tu jed nak od po wie dzi, tyl ko
są py ta nia. I do brze, bo nie cho dzi o mo ra li zo wa -
nie, tyl ko za sta na wia nie się nad zło żo no ścią ludz -
kich po staw i wy bo rów. Moż na pra wie nie zau wa -
żal nie, tak jak głów ny bo ha ter, zna leźć się poprze -
ciw nej stro nie ba ry ka dy, któ rej się bro ni ło, nie re -
je stru jąc chwi li, w któ rej to się sta ło. Wy da wa ło by
się, że to tak że star cie dwóch po staw: czło wie ka
z za sa da mi i dru gie go, któ ry od dał się sys te mo wi.
Ale to nie jest ta kie oczy wi ste. Obaj mie li kie dyś
po dob ne ide ały, ale kie dy spo ty ka ją się po30 kil ku
la tach są wcał kiem in nych miej scach. Jed nak zbyt
szyb ka oce na nie bę dzie traf na. Po do ba mi się też,
że ten tekst nie oce nia lu dzi, tyl ko im się przy glą da.

De biut re ży ser ski Lesz ka Da wi da w Te atrze TV.
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Wy da rze niem te go rocz nej edy cji jest
udział w fe sti wa lu Te le wi zji ARTE,
fran cu sko -nie miec kie go ka na łu kul -

tu ral ne go, zna ne go wEu ro pie zam bit nej ofer ty
pro gra mo wej. Zo sta ną za pre zen to wa ne trzy
zna ko mi te pro duk cje te le wi zyj ne, któ rych sce -
na riu sze po wsta ły na pod sta wie sztuk te atral -
nych.

14 czerw ca, so bo ta, go dzi na 16.30

Przyjaciele na sprzedaż 
na pod sta wie sztu ki Ga bo ra Ras so va
Re ży se ria - Ga etan Be ver na ege
Wy stę pu ją: Ro ma ne Boh rin ger, Di dier Bénu re -
au, Mat thew Ro ze, Ele anor Mar cadé-Se chan.
Pro duk cja - Kien Pro duk tion, 2012

W nie da le kiej przy szło ści, w świe cie, któ ry
pod każ dym wzglę dem przy po mi na nasz,
przy ja cie le są na sprze daż. Przy ję ło się, że lu -
dzie ku pu ją so bie przy ja ciół (trzy ma nych na -
stęp nie w do mu, w ja kimś schow ku), z któ ry mi
dzie lą co dzien ne za ję cia i spę dza ją ra zem czas.

Ko rzy sta jąc ze sprze da ży pro mo cyj nej
w pod pa ry skim su per mar ke cie, Ja cqu es i Od -
ile ku pi li so bie pa rę przy ja ciół. Trzy ma ją ich
w sza fie i re gu lar nie z niej wy pusz cza ją, w na -
dziei na spę dze nie mi łych wie czo rów. Z dnia
na dzień sta ją się jed nak co raz bar dziej wy ma -
ga ją cy wo bec przy ja ciół, za któ rych w koń cu
spo ro za pła ci li. Aodżą  dań jest tyl ko je den krok
do nad uży cia wła dzy...

15 czerw ca, nie dzie la, go dzi na 20.00

System Ponziego
na pod sta wie sztu ki Da vi da Le sco ta
Sce na riusz i re ży se ria - Dan te De sar the
Występują: Scali Delpeyrat, Céline Millat-
-Baumgartner, Marie Dompnier, Elisabeth
Mazev, Jean-Christophe Quenon i inni.
Produkcja - Les Films du Poisson, 2014

Epo pe ja, któ rej bo ha ter wło ski emi grant
Car lo Pon zi przy by wa do Sta nów Zjed no czo -
nych w 1903 ro ku, ma jąc w kie sze ni dwa i pół
do la ra. 17 lat póź niej wy my śla pierw sze no wo -
cze sne oszu stwo na wiel ką ska lę, dzię ki któ re -
mu w cią gu kil ku mie się cy zo sta je mul ti mi lio -
ne rem i oso bą pu blicz ną, po czym rów nie
szyb ko wszyst ko tra ci. 

Pon zi uzna ny zo stał zatwór cę pierw szej whi -
sto rii pi ra mi dy fi nan so wej, zwa nej od je go na -
zwi ska sys te mem Pon zie go. Film opo wia da
ota jem ni cach, ro man sach, aprzede wszyst kim
o po my śle, dzię ki któ re mu je go cha ry zma tycz -
ny, in te li gent ny ita jem ni czy bo ha ter stał się pre -
kur so rem współ cze snych wiel kich oszu stów.

16 czerw ca, po nie dzia łek, go dzi na 15.30

Ileż miłości!
na podstawie 
„Igraszek trafu i miłości” Pierre’a Marivaux
Adaptacja - Anne Berest i Valérie Donzelli
Reżyseria - Valérie Donzelli
Występują: Gérard Giroudon, Alexandre
Pavloff, Léonie Simaga, Noam Morgensztern, 
Suliane Brahim.
Produkcja: Agora Films, Maia Cinéma,  2013

Swo bod na ada pta cja słyn nej ko me dii Pier -
re’a Ma ri vaux wwy ko na niu ak to rów Comédie -
-Fran ca ise wsty li zo wa nych, współ cze snych ko -
stiu mach iwnę trzach. 

Syl wia uzy sku je od oj ca po zwo le nie, że by
po znać pre ten den ta do swo jej rę ki w prze bra -
niu swo jej słu żą cej Li ze ty, któ ra za gra ro lę swo jej
pa ni. Kie dy zja wia się Do rant, prze bra ny
zaswo je go słu żą ce go Ar le ki na, któ ry zko lei no si
strój swe go pa na, obie pa ry wpa da ją we wła sne
si dła. Roz po czy na się gra przy pad ku, nie po ro -
zu mie nia ni we czą kon we nan se, a pro ta go ni ści
gra ją ko me dię, wktó rej sa mi się gu bią.

Prezentacje pozakonkursowe spektakli ARTE France
odbędą się w Kompleksie Kinowym Multikino w Sopocie,
ul. Bohaterów Monte Cassino 63 - sala nr 2.

Widowiska

..
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Spo śród 36. spek ta kli Sła -
wo mi ra Mroż ka znaj du -
ją cych się w ar chi wach

Te atru Te le wi zji – trzy zo sta ną
przy po mnia ne w sobotę w so -
poc kim Te atrze na Pla ży (Ma -
musz ki 2). 

Nie ba ga tel ny jest do ro bek
zmar łe go w ubie głym ro ku
twór cy – oczym przy po mni pro -
wa dzą ca spo tka nie z je go twór -
czo ścią Ewa Mil lies -La cro ix.
Od te le wi zyj ne go wi do wi ska
„Hu mo re ski” (1958) w re ży se rii
An ny Żu ra kow skiej do „Mi ło ści
na Kry mie” (2014) Je rze go Ja -
roc kie go iJa na En gler ta. Nie któ -
re utwo ry do cze ka ły się po wtór -
nej in sce ni za cji, m.in. „In dyk”,
„Emi gran ci”, a na wet re ali zo wa -
ne by ły trzy krot nie, jak „Tan go”
(1992,1999,2012). 

Ostat nia in sce ni za cja „Tan ga”
w re ży se rii Je rze go Ja roc kie go,
prze nie sio na do te le wi zji z Te -
atru Na ro do we go, zdo by ła
Grand Prix ubie gło rocz ne -
go XIII Fe sti wa lu Dwa Te atry
w So po cie. Dra ma ty Mroż ka
od 1968 ro ku by ły ob ję te za ka -
zem dru ko wa nia i wy sta wia nia
wPol sce.

„Po li cję” , de biu tanc ką sztu kę
Sła wo mi ra Mroż ka z 1958 ro ku,
zre ali zo wał dla Te atru TV Ja nusz
Ki jow ski w 1981 ro ku (pre zen ta -
cja ogodz.12.00). Wy emi to wa na
mo gła zo stać do pie ro osiem lat
póź niej. Ak cja dzie je się w nie -
okre ślo nym kra ju, w któ rym ład
ipo rzą dek są ra do ścią oby wa te -
li. Nie ma prze stęp ców, nie ma
opo zy cji po li tycz nej. Ostat ni

wię zień -spi sko wiec, ho łu bio ny
przez ca łe la ta, pod pi su je akt lo -
jal no ści wo bec rzą du. Wy wo łu je
to po płoch wśród stró żów pra -
wa. Po li cja tra ci je dy ny po wód
wła sne go ist nie nia, mu si więc
dzia łać… Wy stę pu ją: Ma rek Wal -
czew ski (Wię zień), Ka zi mierz
Ka czor (Sier żant), Bo że na Dy -
kiel (Żo na sier żan ta), Ma rek Bar -
gie łow ski (Na czel nik), Sta ni sław
Gaw lik (Ge ne rał).

„Kra wiec” w re ali za cji Mi cha -
ła Kwie ciń skie go (godz. 13.30) to
te le wi zyj na ada pta cja sztu ki
na pi sa nej przez Sła wo mi ra
Mroż ka w 1964 ro ku. Au tor po -
sta wił te zę, że kul tu ra jest czymś
sztucz nym i umow nym, ale
za to – wcią ga w swo je try by na -
wet i bar ba rzyń ców. Tak że i oni
chcą wdziać pew ne go dnia
stro je, któ ry mi wcze śniej gar -
dzi li. Kra wiec na każ dym dwo -
rze znaj dzie za ję cie... W przed -
sta wie niu wy stą pi li: An drzej Se -
we ryn, Jan Frycz, Krzysz tof
Glo bisz i Ce za ry Ko siń ski. 

Ostat ni z przy po mi na nych
spek ta kli to „Let ni dzień”
(godz. 15.30) we dług sce na riu -
sza i w re ży se rii Ro lan da Ro -
wiń skie go (2001) – fi lo zo ficz no -
-hu mo ry stycz na przy po wiast -
ka o dwóch męż czy znach po -
szu ku ją cych sen su ist nie nia.
Jed ne mu z nich nie uda je się
nic, co za mie rzył, dru gie mu –
wręcz prze ciw nie. Obaj uwa ża -
ją, że ma ją do sta tecz ny po wód,
by roz stać się z tym świa tem...
Wy stą pi li: Krzysz tof Glo bisz,
Ar tur Ż mi jew ski i Mag da le na
Cie lec ka. 

W so bo tę w Dwor ku
Sie ra kow skich w So -
po cie (ul. Czy żew -

skie go 12, godz. 14) od bę dzie się
spo tka nie z ra dio wy mi in sce ni -
za cja mi dra ma tów jed ne go
z naj waż niej szych pol skich
twór ców XX wie ku.

– Nie bę dą to jed nak re ali za -
cje je go naj waż niej szych sztuk,
choć ma my je nie mal wszyst kie
wna szych ar chi wach, nie któ re –
jak „Tan go” – in ter pre to wa ne
by ły kil ka krot nie – przy po mi na
Krzysz tof Sie lic ki, kie row nik li te -
rac ki Te atru Pol skie go Ra dia. –
Po sta no wi li śmy przy po mnieć
jed no ak tów ki pi sa ne w po cząt -
ko wym okre sie twór czo ści, któ -
re wpro wa dzi ły i utrwa li ły cha -
rak te ry stycz ny mroż kow ski kli -
mat, ję zyk, spo sób ob ser wa cji
lu dzi, a i w znacz nym stop niu
pro ble ma ty kę roz wi ja ną od
„Tan ga” po „Mi łość na Kry mie”.

Pre zen ta cję roz pocz nie „Cza -
row na noc” (14.20) w ada pta cji
i re ży se rii Ja nu sza Ku ku ły. Jej
ak cja to czy się w po ko ju ho te lo -
wym, w któ rym znaj du ją się
po wy ko na niu wy czer pu ją cych
obo wiąz ków dwaj ko le dzy i ona.
Wy da rze nia tej no cy prze pla ta -
ją się z wy obra że nia mi i sna mi
obu pa nów. Słu cho wi sko zre ali -
zo wa ne w 1990 ro ku jest też
oka zją do przy po mnie nia trój ki
wy bit nych, nie ży ją cych już ak -
to rów: Ga brie li Kow nac kiej,
Bro ni sła wa Paw li ka i Ro ma na
Wil hel mie go.

Zko lei jed no ak tów ka „Napeł -
nym mo rzu” (15.00) przed sta wia

strasz no -śmiesz ną sy tu ację:
trzech roz bit ków na tra twie
napeł nym mo rzu urzą dza gło so -
wa nie, aby wy brać spo śród sie -
bie kan dy da ta do zje dze nia. To
oka zja do od sło nię cia od wiecz -
nych me cha ni zmów ma ni pu lo -
wa nia ludź mi, po ka za nia po li -
tycz nej so cjo tech ni ki, któ ra
umie jęt nie za sto so wa na, jest
sku tecz nym ś rod kiem do zdo -
by cia wła dzy. Wsłu cho wi sku, za -
adap to wa nym i wy re ży se ro wa -
nym przez Wal de ma ra Mo de sto -
wi cza w 2005 ro ku, wy stę pu ją:
Ja ro sław Ga jew ski, Ma rian Opa -
nia iKrzysz tof Ko wa lew ski.

Ostat nie z przy po mi na nych
słu cho wisk bę dzie za pew ne dla
słu cha czy naj więk szą atrak cją,
bo przez pięć mi nut wy stę pu je
w nim sam Sła wo mir Mro żek.
„Mo ło tow” (15.40) jest pierw -
szym utwo rem dra ma to pi sa rza,
ja ki na pi sał, po cięż kiej cho ro -
bie, wią żą cej się z czę ścio wą
utra tą pa mię ci i afa zją. „Mo ło -
tow” opo wia da ją cy o ostat nich
dniach ży cia Sta li na to pre tekst
dopo ka za nia re la cji ka ta iofia ry,
a tak że po rów na nia, czy te ż
zrów na nia na wet – to ta li ta ry -
zmu so wiec kie go z hi tle row -
skim. Re ży se ro wi słu cho wi ska,
de biu tu ją ce mu w tej ro li w Te -
atrze PR Bog da no wi Cio sko wi,
uda ło się na mó wić au to ra, by
wy stą pił w słu cho wi sku w ro li
Nar ra to ra. Po za tym udział wzię -
li: Igna cy Go go lew ski (Sta lin),
Hen ryk Ta lar (Mo ło tow), Ha li na
Sko czyń ska (Żo na Mo ło to wa),
An drzej Blu men feld (Be ria), Ire -
na Jun (Sta ra Ko bie ta).

Mrożek w Teatrze Telewizji

...i w Teatrze Polskiego Radia
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Słuchowiska
So bo ta, 14 czerw ca

10.00
Mie czy sław Abra mo wicz

Bowiem jak śmierć
potężna jest pamięć
Radio Gdańsk S.A. 
Adaptacja i reżyseria:
Mieczysław Abramowicz
Obsada: Michał Kowalski,
Michael Schudrich, Grzegorz
Wolf, Elżbieta Goetel, Ryszard
Ronczewski, Anna Szyba,
Dorota Lulka, Krzysztof Gordon,
Żanna Gierasimowa, Andrzej
Nowiński i inni

36 opo wie ści – wspo mnień
„zza gro bu” so poc kich Ży dów,
któ re au tor „usły szał” na kir ku -
cie. Po cho wa ni tu lu dzie po wra -
ca ją wpo śmiert nych wspo mnie -
niach do cza sów świet no ści ku -
ror tu, gdy miesz ka li tu wzgo dzie
i har mo nii. Pa mięć o nich po zo -
sta ła je dy nie w księ gach me try -
kal nych, sta rych ga ze tach, nafo -
to gra fiach...

10.50
In g mar Vil lqist

Bez tle now ce
Program III Polskiego Radia
Współproducent: Narodowy
Instytut Audiowizualny (NInA)
Reżyseria: Ingmar Villqist
Obsada: Jacek Poniedziałek
(Lars), Marek Kalita (Mag)

Ob raz ro dzi ny two rzo nej
przez dwóch męż czyzn: Ma ga
i Lar sa, opie ku ją cych się6-mie -
sięcz nym dziec kiem. Ich ho mo -
sek su al ny zwią zek za czy na się
roz pa dać. Mag z wal czy o je go
prze trwa nie, ale Lars jest roz -
dar ty mię dzy dwo ma świa ta mi:
ma od wie lu lat nie wi dzia ną ro -
dzi nę, z któ rą nie utrzy mu je
kon tak tu –żo nę i cór kę... 

11.45
An drzej Mu lar czyk

Casting, czyli Długa
rozmowa o filmie,
którego nikt nie będzie
chciał oglądać
Program I Polskiego Radia
Reżyseria: Janusz Kukuła
Obsada: Krzysztof Banaszyk
(Reżyser), Krzysztof Gosztyła
(Henryk), Anna Cieślak (Justyna-
-Weronika), Grzegorz Kwiecień
(Asystent), Teresa Lipowska
(Stara Justyna), Stanisław
Brudny (Mąż Justyny)

Re ży ser za mie rza na krę cić
film opo wia da ją cy hi sto rię wo -
jen nych lo sów mło dej skrzy -
pacz ki i jej na uczy cie la. W ro li
dziew czy ny wi dzi tyl ko jed ną
ak tor kę, ale ta, zdru zgo ta na pry -
wat ną tra ge dią, nie chce wziąć
udzia łu w ca stin gu do ro li. Re ży -
ser, by za chę cić ją dopod ję cia tej
pró by, opo wia da tra gicz ne lo sy
mło dej dziew czy ny i jej na uczy -
cie la, któ ry w po szu ki wa niu
swo jej ro dzi ny, wró cił do get ta.

12.45
Oscar Wil de

Sa lo me
Program II Polskiego Radia
Współproducent: NInA
Reżyseria: Darek Błaszczyk
Obsada: Anna Cieślak (Salome),
Mariusz Bonaszewski
(Jokanaan), Andrzej Chyra
(Herod), Edyta Olszówka
(Herodiada), Józef Pawłowski
(Młody Syryjczyk), Grzegorz
Damięcki (Tigellin), Cezary
Nowak (Kapadotczyk), Mikołaj
Klimek (Nubijczyk), Andrzej
Mastalerz (Żołnierz Pierwszy),
Adam Bauman (Żołnierz Drugi),
Przemysław Stippa (Paź
Herodiady), Sebastian Świerszcz
(Nazarejczyk Pierwszy), Grzegorz
Kwiecień (Nazarejczyk Drugi),
Żydzi: Arkadiusz Bazak, Paweł

Szczesny, Wojciech Chorąży,
Paweł Nowisz, Bartosz Martyna

Zna ny mo tyw bi blij ny –
dziew czy ny, któ ra za żą da ła gło -
wy Ja na Chrzci cie la w za mian
za swój za chwy ca ją cy ta niec –
w uję ciu jed ne go z naj barw niej -
szych twór ców XIX wie ku –
dan dy sa, ob ra zo bur cy i pro wo -
ka to ra. Re ali za cja skon cen tro -
wa na na stro nie dźwię ko wo -
-mu zycz nej, opar tej na bo ga tej
bli skow schod niej ryt mi ce i jej
trans owej in ten syw no ści. Wy -
zwa niem by ła pró ba zmie rze -
nia się za po mo cą ra dio we go
prze ka zu ze słyn ną sce ną tań ca.

14.10
Se ba stian Ma jew ski

Nie to ty
Radio Kraków
Reżyseria: Jan Klata
Obsada: Roman Gancarczyk
(Witalis Wieder), Adam
Nawojczyk (Włodzimierz Iljicz
Lenin), Katarzyna Krzanowska
(Wolna Elektrona)

Pro jekt jest sur re al ny, choć
roz po czy na się od kon kret ne go
zda rze nia hi sto rycz ne go –
współ pra cy gó ra li pod ha lań -
skich z Niem ca mi w trak -
cie II woj ny świa to wej. Nie jest
to jed nak te atr fak tu ani roz li -
czeń. Za to wie lo stron nie przy -
glą da się zja wi sku ko la bo ra cji. 

– Nie moż na jed no znacz nie
oce niać, czy współ pra ca gó ra li
by ła ha nieb na, czy to ura to wa ło
Pod ha le przed pa cy fi ka cją –
mó wi au tor Se ba stian Ma jew ski.

15.00
Krzysz tof Cze czot

An dy
Program III Polskiego Radia
Reżyseria: Krzysztof Czeczot
Obsada: Adam Woronowicz
(Andy), Magdalena Cielecka
(Magda), Grażyna Barszczewska
(Matka), Zbigniew Konopka
(Malicki), Grzegorz Kwiecień
(Paweł/Kelner), Kinga Tabor
(Kobieta), Janusz Wituch
(Kontroler/Policjant), Krzysztof
Czeczot (Reżyser), Janusz
Szydłowski (Lektor) oraz Roman
Wilhelmi (z nagrania powieści
„Moskwa-Pietuszki” z 1991 roku)

Hi sto ria jest za pi sem sza leń -
stwa, w ja kie po pa da ty tu ło wy
An dy, mło dy re ali za tor dźwię -
ku. Za wo do wo zaj mu je się
mon ta żem dźwię ku, głów nie
do ta siem co wych se ria li te le wi -
zyj nych. Pew ne go dnia bo ha ter
prze cho dzi nie zwy kłe prze isto -
cze nie – już nie jest An drze jem,
ale An dym nie od dzie la ją cym
rze czy wi sto ści od fik cji se ria li
i słu cho wisk, któ re mon tu je…

„An dy” to rów nież hołd od -
da ny ma gii dźwię ku i moż li wo -
ści je go za pi su. Za spra wą tech -
no lo gii Adam Wo ro no wicz roz -
ma wia z Ro ma nem Wil hel mim
(in ter pre tu ją cym „Mo skwę -
-Pie tusz ki” Je ro fie je wa) o spra -
wach naj istot niej szych.

16.00
Wil liam Sha ke spe are

Ry szard III. Gra o tron
Teatr Polskiego Radia
Adaptacja i reżyseria: 
Waldemar Modestowicz
Obsada: Olgierd Łukaszewicz
(Narrator), Mariusz Bonaszewski
(Ryszard), Karolina Gruszka
(Anna), Grzegorz Damięcki
(Clarence), Ewa Wiśniewska
(Małgorzata), Maria Pakulnis
(Elżbieta), Leon Charewicz (Król),
Henryk Talar (Buckingham), Irena
Jun (Księżna), Rafał Fudalej
(Książę Walii), Sławomir Pacek
(Hastings), Andrzej Mastalerz
(Catesby), Andrzej Blumenfeld
(Lord Burmistrz), Miłogost
Reczek (Tyrell), Grzegorz
Kwiecień (Morderca 1), Mirosław
Zbrojewicz (Morderca 2)

Dra mat w prze kła dzie Sta ni -
sła wa Ba rań cza ka, któ re go ak cja
to czy się w XV w. To hi sto ria Ry -
szar da III wy kre owa ne go przez
Szek spi ra na czar ny cha rak ter:
okrut ni ka bez czci i ho no ru.
Tym cza sem król zgi nął zdra dzo -
ny przez wła sne woj ska wbi twie
pod Bo sworth w 1485 r. Na po lu
bi twy zdar to mu zheł mu ko ro nę
i Rich mond ko ro no wał si ę
na kró la, Edwar da VII Tu do ra.
Zwy cięz cy okrut nie obe szli się
zcia łem wro ga: zbez cze ści li iwy -
sta wi li na wi dok pu blicz ny. Po -
tem Ry szar- da III po cho wa no
w ko ście le Fran cisz ka nów w Le -
ice ster, zbu rzo nym pod czas re -
for ma cji. Miej sce po chów ku zo -
sta ło za po mnia ne. W 2012 r.
podpar kin giem wLe ice ster zna -
le zio no w kryp cie szkie let po -
cho dzą cy ześre dnio wie cza. Ba -
da nia DNA po twier dzi ły, że to
kró lew skie szcząt ki…

Nie dzie la, 15 czerw ca

10.00
Pier re de Ma ri vaux

Pró ba
Program II Polskiego Radia
Współproducent: NInA 
Reżyseria: Edward Wojtaszek
Obsada: Irena Jun (Pani Argante),
Wiktoria Gorodeckaja
(Andżelika, jej córka), Joanna
Halinowska (Liza, służąca), Paweł
Ciołkosz (Lucidor, zakochany
w Andżelice), Marcin Hycnar
(Frontin, służący Lucidora), Jerzy
Radziwiłowicz (Pan Błażej, młody
miejscowy gospodarz)

Ra dio wa ada pta cja sztu -
kiXVIII-wiecz ne go pi sa rza fran -
cu skie go – w no wym pol skim
prze kła dzie Je rze go Ra dzi wi ło -
wi cza. Ty tu ło wa pró ba to ry zy -
kow ne ba da nie si ły uczuć, ja kim
pod da je Lu ci dor swo ją wy bran -
kę – pięk ną An dże li kę. Pro si
swo je go słu żą ce go, Fron ti na, aby
ten, uda jąc bo ga te go ad o ra to ra,
spró bo wał po zy skać wza jem -
ność An dże li ki ispraw dzić wten
spo sób sta łość jej mi ło ści. Z ta ką
proś bą kie ru je się też doBła że ja,
mło de go go spo da rza. Re ży ser
zwró cił uwa gę, że choć „Pró ba”
na pi sa na zo sta ła ja ko ko me dia,
to jest to bar dzo zwod ni cze...

11.15
Ewa Lip ska

Miłość, 
droga pani Schubert
Polskie Radio Lublin
Reżyseria: Maria Brzezińska
Obsada: Halina Łabonarska
(Ona), Adam Woronowicz (On)

Słu cho wi sko po etyc kie – sce -
na riusz po wstał na pod sta wie
to mu Ewy Lip skiej „Mi łość, dro -
ga pa ni Schu bert” (2013) oraz
wier szy wy bra nych z in nych
zbio rów kra kow skiej po et ki.

On – szu ka jej jak Or fe usz; pi -
sze po etyc kie ni by -li sty, w któ -
rych wspo mi na po czą tek mi ło -
ści, po dró że, roz mo wy, kon flik ty,
snu je re flek sje oży ciu iśmier ci.
Ona – od po wia da, choć nie jest
sły sza na. Mię dzy bo ha te ra mi
ist nie je więź wy ni ka ją ca zwie lo -
let nie go sub tel ne go związ ku...

12.00
Da rek Błasz czyk

Pa sa żer Lu ter
Program III Polskiego Radia
Reżyseria: Darek Błaszczyk
Obsada: Łukasz Garlicki (Ten),
Krzysztof Szczerbiński (Brat),
Józef Pawłowski (Siwy), Anna
Cieślak (Dziewczyna), Andrzej
Blumenfeld (Tata), Paweł
Szczesny (Kierowca) oraz
w części dokumentalnej: Tomasz
„Men” Świtalski, Piotr Rypson,
Tomek „Rastek” Szczeciński,
Tomek „Franz” Lipiński

Do cu dra ma. W war stwie do -
ku men tal nej to hi sto ria po szu ki -
wa nia tek stu -ma ni fe stu na pi sa -
ne go w okre sie po cząt ków pol -
skie go pun ka, na prze ło mie
lat 70. i 80 XX wie ku przez Jac ka
„Lu tra” Le nar to wi cza, współ za -
ło ży cie la jed ne go z pierw szych
pol skich ze spo łów pun kroc ko -
wych De adlock zTrój mia sta. Bo -
ha ter, przy go to wu jąc się do re -
ali za cji fil mu o Lu trze, prze pro -
wa dza roz mo wy z rze czy wi sty -
mi uczest ni ka mi tam tych zda -
rzeń. Pra ca nad do ku men tem
sta je się za ra zem po dró żą do je -
go wła snej prze szło ści, tak że
spo tka niem z du chem nie ży ją -
ce go bra ta, któ ry wpro wa dzał go
wte dy w do ro słość. Część fa bu -
lar na jest w du żej mie rze au to -
bio gra ficz na.

13.00
Es ther Vi lar

Kró lo wa i Szek spir
Pro gram I Pol skie go Ra dia
Współproducent: NInA 
Re ży se ria: Ja nusz Ku ku ła
Obsada: Maria Pakulnis
(Elżbieta I, królowa Anglii), Anna
Cieślak (Lady Southwell, dama
dworu), Marcin Przybylski
(Jakub VI, król Szkocji), Wiktor
Zborowski (Arcybiskup
Whitgift), Stanisław
Elsner-Załuski (William Szekspir)

Ak cji sztu ki to czy się pod czas
jed ne go wie czo ru i no cy w 1603
ro ku na zam ku w Rich mond.
Tam wła śnie scho ro wa na kró lo -
wa Elż bie ta, czu jąc zbli ża ją cą się
śmierć, za pro si ła do sie bie: la dy
So uth well, na stęp cę tro nu – Ja -
ku ba VI, ar cy bi sku pa Whit gi fta
i Szek spi ra. Wy bra ła ich, by by li
świad ka mi jej odej ścia. Wo bec
nich pra gnie pod su mo wać ży cie
i po nad 40-let nie pa no wa nie.

Ta hi sto ria jest fik cyj na, choć
teo re tycz nie mo gło by dojść
do spo tka nia w ta kim gro nie.
Spek takl, na któ ry kró lo wa za -
pro si ła go ści, jest ro dza jem te -
atru jed ne go ak to ra.

14.00
Zbi gniew Woj na row ski

Trylogia. 
Fuga alla polacca
Teatr Polskiego Radia
Współproducent: NInA 
Adaptacja i reżyseria: 
Jan Warenycia
Obsada: Krzysztof Kowalewski
(Zagłoba), Łukasz Lewandowski
(Wołodyjowski), Grzegorz
Kwiecień (Ketling), Agnieszka
Suchora (Baśka), Monika
Kwiatkowska (Krzysia), Marcin
Przybylski (Azja), Jacek Braciak
(Rzędzian), Wiktor Zborowski
(Podbipięta), Tomasz Marzecki
(Luśnia), Barbara Zielińska
(Służka), Lech Łotocki (Skołuba/
Semen/Kozak) oraz gościnnie
Janusz Kukuła (Mężczyzna)

Lo sy bo ha te rów Sien kie wi -
czow skiej „Try lo gii” na pi sa ne
na no wo i – nie bez uwy dat nie -
nia cha rak te ro lo gicz nych skaz
bo ha te rów i ich nie cnych po -
stęp ków. Dla za tar cia win i „ku
po krze pie niu serc” pa no wie Za -
gło ba iPod bi pię ta two rzą le gen -
dę, któ ra przez wie ki funk cjo nu -
je ja ko wzo rzec po staw pa trio -
tycz nych. Słu cho wi sko ob fi tu je
w czar ny hu mor i za ska ku ją ce
zwro ty ak cji.

15.00
Wil liam Sha ke spe are

Po skro mie nie zło śni cy
Program II Polskiego Radia
Współproducent: NInA 
Reżyseria: Adam Ferency
Obsada: Lidia Sadowa (Kasia),
Izabela Gwizdak (Bianka),
Mateusz Rusin (Petruchio),
Krzysztof Dracz (Baptista
Minola), Sławomir Holland

„Letni dzień”. Krzysztof Globisz, Artur Żmijewski, Magdalena Cielecka
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DANUTA STENKA
aktorka

ELŻBIETA 
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nauczyciel akademicki
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TADEUSZ DĄBROWSKI
poeta, eseista, krytyk literacki

oceniają

(Vincencjo), Henryk Niebudek
(Gremio), Sebastian Pawlak
(Lucencjo), Sławomir
Grzymkowski (Hortensjo),
Waldemar Barwiński (Tranio),
Andrzej Mastalerz (Grumio),
Przemysław Wyszyński
(Biondello), Kamil Pruban
(Curtis), Joanna Kosierkiewicz
(Służąca/Wdowa), Wojciech
Machnicki (Bakałarz)

Dru ga ra dio wa re ali za cja
szek spi row skiej ko me dii (w
pierw szej z 1954 ro ku, w re ży se -
rii Je rze go Lesz czyń skie go, ro lę
krnąbr nej Ka ta rzy ny za gra ła Ni -
na An drycz). Dwie cór ki – star -
sza nie zno śna Ka ta rzy na imłod -
sza słod kie go cha rak te ru Bian ka
– czy li kło pot pa dew skie go
miesz cza ni na – jak wy dać je
zamąż we wła ści wej ko lej no ści...

16.45
Sła wo mir Ro gow ski

Upa dek z trze pa ka
Program I Polskiego Radia
Reżyseria: 
Waldemar Modestowicz
Obsada: Grzegorz Damięcki
(kpt./mjr Marek Sokół),
Magdalena Różczka (Ewa, jego
żona), Maciej Falana (Antek, jego
syn), Marian Opania (Stary Sokół,
jego ojciec), Adam Ferency (płk
Józef Wiertacz), Katarzyna
Dąbrowska (Jenny, Amerykanka,
oficer, kochanka Marka), Wojciech
Wysocki (płk Hank Heinkel,
Amerykanin, dowódca szkoleń
polskich lotników), Tomasz
Sapryk (kpt. Andrzej Jurand, pilot

PLL LOT), Marcin Przybylski (kpt.
Jurek Sitnik, przyjaciel Sokoła,
polski lotnik), Krzysztof
Stelmaszyk (mjr Edmund Kutela,
dowódca eskadry), Henryk Talar
(gen. Jan Olbracht, Szef Sztabu
DWLot), Paweł Ciołkosz (Oficer),
Sławomir Pacek (strażak Sikała),
Maciej Gudowski (Spiker)

Sce na riusz słu cho wi ska po -
wstał w opar ciu o tra gicz ną hi -
sto rię wy pad ku, któ ry wy da rzył
się 11 li sto pa da 1998 r. w le sie
ko ło Otwoc ka, kie dy to sa mo lo -
ty Mig i Su -22 po błą dzi ły we
mgle. Zgi nę li pi lo ci, ka pi ta no wie
To masz Pa ju rek i Da riusz Oli wa.

Po nie dzia łek, 17 czerw ca

10.00
Ja cek Deh nel

La la
Pro gram II Pol skie go Ra dia
Współproducent: NInA 
Reżyseria: 
Waldemar Modestowicz
Obsada: Elżbieta Kępińska
(Lala), Marcin Hycnar (Jacek),
Danuta Stenka (Hania), Leon
Charewicz (Walerian Karnaucho),
Halina Skoczyńska (Irena
Bieniecka), Mariusz Benoit
(Zygmunt Karpiński)

Opo wieść o cza sach, któ re 
mi nę ły, o miej scach, któ rych już
nie ma, o lu dziach, któ rzy ode -
szli, ale trwa ją wpa mię ci. Ty tu ło -
wa „La la” to bab ka nar ra to ra,
uro dzo na w 1919 r. w Kiel cach,
ne stor ka in te li genc kiej ro dzi ny.

Opo wia da wnu ko wi dzie je swo -
je i krew nych, ten zaś skrzęt nie 
je za pi su je w po wsta ją cej
naoczach czy tel ni ka książ ce. 

11.15
Mar ta So ko łow ska

Wciąż jesteśmy liczni
Polskie Radio Białystok
Reżyseria: 
Dariusz Szada-Borzyszkowski
Obsada: Aleksandra Maj
(Bronka), Ryszard Doliński
(Mordechaj)

Hi sto ria mi ło ści z cza sów za -
gła dy, z bia ło stoc kie go get ta tuż
przed wy bu chem po wsta nia.
Słu cho wi sko opo wia da o dniu
z ży cia Mor de cha ja i Bro ni. Po -
wsta ło w opar ciu o ich li sty pi sa -
ne mię dzy lu tym 1943 a paź -
dzier ni kiem 1944 ro ku. On -
Mor de chaj Te nen baum - był ko -
men dan tem get ta i or ga ni za to -
rem po wsta nia, ona – Bron ka
Kli bań ska -Wi nic ka – łącz nicz ką
Ż.O.B. poaryj skiej stro nie. 

12.10
Ma rek Ko chan

Trzej panowie 
jadą autem
Program III Polskiego Radia
Reżyseria: Adam Wojtyszko
Obsada: Jerzy Schejbal (A),
Marcin Hycnar (B), 
Maciej Falana (C)

Ko micz no -dra ma tycz na opo -
wieść o wza jem nych re la cjach
trzech mę skich po ko leń, czy li oj -

ca, sy na i wnu ka. Ich wzajemne
postrzeganie róż ni się w za leż -
no ści od wie ku: „środ ko wy” nie
chce po peł niać błę dów swe go
oj ca, „naj młod szy”, ob ser wu jąc
zma ga nia oj ca z dziad kiem, sam
wy ra bia so bie po gląd na to, „ja -
kim nie chce być”. Naj istot niej -
sze, że są dla sie bie waż ni.

13.10
Ka ta rzy na Bon da

Morderczynie polskie.
Portret wielokrotny
Radio Olsztyn
Reżyseria: Marta Miłoszewska,
Jaromir Wroniszewski
Obsada: Dorota Glac (Mirosława
Romanowska), Adrianna
Kornecka (Ewa Kowalska,
Emanuela Osowska (Katarzyna
Puerto-Rodriguez), Kamila
Worobiej (Małgorzata
Połczyńska)

Ada pta cja pro zy do ku men tal -
nej opo wia da ją cej oczte rech ko -
bie tach ska za nych za mor der -
stwo. Usły szy my ich re la cje skon -
fron to wa ne zdo ku men ta mi. 

14.00
To masz Ma ciej Tro ja now ski

Abra ka da bra
Program I Polskiego Radia
Współproducent: NInA 
Reżyseria: 
Waldemar Modestowicz
Obsada: Grzegorz Damięcki
(Detektyw), Ewa Konstancja
Bułhak (Żona), Łukasz

Lewandowski (Akwizytor),
Paweł Ciołkosz (Asystent),
Mirosław Zbrojewicz (Bramkarz)

Hi sto ria śledz twa pro wa dzo -
ne go w spra wie ta jem ni czych
znik nięć lu dzi. Bo ha te rem słu -
cho wi ska jest pry wat ny de tek -
tyw ba da ją cy oko licz no ści tych
zda rzeń. 

15.00
Ar tur Pa ły ga

W środku słońca
gromadzi się popiół
Polskie Radio Pomorza i Kujaw
Reżyseria: Paweł Łysak
Obsada: Małgorzata Witkowska
(Lucy), Julia Wyszyńska
(Iskierka), Michał Czachor
(Płomyk), Alicja Mozga
(Nauczycielka/Kobieta
od tarota/Gruba kobieta),
Małgorzata Trofimiuk
(Policjantka Edytka/Matka
/Mamusia Wojtusia), Małgorzata
Witkowska (Córka Lucy,
uczennica), Mateusz Łasowski
(Inspektor śledczy straży
pożarnej), Jakub Ulewicz
(Dziennikarz), Jerzy Pożarowski
(Przewodnik w muzeum/Mąż
Grubej kobiety), Michał Jarmicki
(Ojciec), Paweł Gilewski (Tatuś
Wojtusia)

Opo wieść o mi ste rium koń ca
świa ta, co dzien nie od na wia ją cej
się hi sto rii, któ ra przy cho dzi
wraz znie spo dzie wa ną śmier cią
bli skiej oso by, śmier tel ną cho ro -
bą. Osią fa bu lar ną sztu ki zło żo -
nej z po etyc kich, zmy sło wych

ob ra zów jest tra gicz na śmierć
ko bie ty w po ża rze. By ła ona
efek tem zbie gów oko licz no ści,
któ re ujaw nia ją się w to ku roz -
wo ju fa bu ły. Ak cja dzie je się
w nie okre ślo nej prze strze ni,
rów nie nie okre ślo ne są po sta ci,
któ re wcie la ją się w zna nych im
sprzed „koń ca” lu dzi. Gdyń ska
Na gro da Dra ma tur gicz na 2013.

16.30
le gen da ru muń ska

Mistrz Ma no le
Te atr Pol skie go Ra dia
Współproducent: NInA 
Re ży se ria: Da rek Błasz czyk
Obsada: Bronisław Wrocławski
(Narrator/Dziad), Jacek Hałas
(Mistrz Manole – śpiew), Bart
Pałyga (Negru – gadułka, śpiew),
Agata Harz (Żona – śpiew),
Barbara Wilińska (Marija –
śpiew), Maciej Filipczuk
(Pastuszek – skrzypce, śpiew),
Robert Wasilewski (Murarz -
cymbały, śpiew), Paweł Nowisz
(Karczmarz), Bernard
Lewandowski (Wanczo)

Ada pta cja lu do wej bal la dy.
Wdo li nie Ar ge szu mistrz mu rar -
ski Ma no le  bu duje naj pięk niej -
szą świą ty nię naświe cie. Jed nak
mu ry bu do wa ne zadnia, wno cy
upa da ją. Ma no le wś nie sły szy
głos, któ ry na ka zu je za mu ro wać
w bu dow li pierw szą ko bie tę ,
któ ra ra no przyj dzie do mu ra -
rzy. Nie prze wi du je jed nak, kim
ona bę dzie… Dra ma tycz ny cha -
rak ter opo wie ści pod kre śla mu -
zy ka Jac ka Ha ła sa.
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