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OPIS SPEKTAKLU:

Jest to historia everymana, który poszukuje sensu ży ia i buduje swój system wartoś i.

Spektakl przenosi nas na sta ję kolejową „Miłość”, na której nie zatrzy ują się po iągi.

Wędrowie jednak czeka na „ oś”, co pozwoli mu od aleźć samego siebie.

Na spektakl składa się 25 wierszy. Usłyszy y m.in.: Bliscy i oddaleni, Wielkie i ałe, Śpiesz y

się, Jeszcze nie umiesz, Deszcz, Pa iątka z tej ziemi. Wiersze ks. Jana Twardowskiego,

poprzez bogactwo metafor i symboli, pozwalają na stworzenie uniwersalnego portretu

współ zes ego złowieka.



O POECIE:

Ksiądz Prałat Jan Twardowski (1915-2006)

Wybitny, liryczny poeta religijny. Absolwent warszawskiego gimnazjum im. Tadeusza

Czackiego, uczestnik Powstania Warszawskiego, w 1947 r. ukoń zył polo istykę na

Uniwersytecie Warszawskim, w 1948 r. przyjął świę e ia kapłańskie. Był kate hetą, rektorem

koś ioła sióstr wizytek w Warszawie, wykładow ą w warszawskim seminarium.

Całe ży ie ks. Jana Twardowskiego wiązało się ze stoli ą; tu rów ież został po ś ier i w

2006 r. pochowany w koś iele Opatrz oś i Bożej, w Panteonie Wielkich Polaków.

Jego wiersze zyskały wielką popular ość. U zył ądrej ży zliwoś i – „śpiesz y się ko hać
ludzi, tak szybko od hodzą” – i pokory: „Być nie zauważo y by spotkać się z To ą”. Pisał:

„wdzię z ość jest najbardziej religijnym u zu ie ”. A także: „Tylko ten, kto trwa w iłoś i
Boga, jest spokoj y”. U zył wiary i patriotyzmu; u zył liryką i swoim przykłade .



OBSADA:

Adam Woronowicz

Aktor teatralny i filmowy. Popular ość przy iosła mu rola księdza Jerzego Popiełuszki w

filmie Popiełuszko. Wol ość jest w nas w reżyserii Rafała Wie zyńskiego. W 2011r. został
laureatem Orła za ajlepszą drugopla ową rolę ęską w filmie Chrzest w reżyserii Marcina

Wrony. Występował w Teatrze Powszechnym w Warszawie, od 2009 roku jest w zespole TR

Warszawa. Laureat Nagrody im. Aleksandra Zelwerowicza za sezon 2004-2005, przyznawanej

przez redak ję iesię z ika „Teatr”, za rolę Fadinarda w Sło kowy kapeluszu Eugè e’a
La i he’a w Teatrze Powszechnym w Warszawie oraz Mirona w spektaklu Teatru Telewizji

Pa ięt ik z Powstania warszawskiego wg Mirona Białoszewskiego.



OPRAWA MUZYCZNA:

Janusz Strobel

Gitarzysta i kompozytor. Napisał klikadziesiąt piosenek dla Ireny Santor, Ewy Bem, Edyty Geppert,

Ryszarda Rynkowskiego, a także Hanny Banaszak (z którą rów ież zęsto występuje jako akompaniator),

do tekstów m.in. Magdy Czapińskiej, Jonasza Kofty, Jana Wołka, Wojciecha Mły arskiego. W moim

magicznym domu, Trzeba arzyć, Nieobecni, Więc jak?, Księżyc w nowiu, Łagod a to tylko iektóre
tytuły, które na trwałe weszły do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej. Ponadto sko po ował uzykę
do spektaklu poetycko-muzycznego Strofy dla ciebie oraz wydał płytę Wielka Pani. Karol Wojtyła. Poezje

z 21 kompozycjami napisanymi do łodzień zy h wierszy Karola Wojtyły. Kolejne jego płyty to m.in.:

Janusz Strobel Trio (Plantpress, 2005) i Wierny Sobie (Polskie Radio, 2005).



SCENARIUSZ I REŻYSERIA:

Janusz Kukuła

Dyrektor i głów y reżyser Teatru Polskiego Radia – instytucji z ogro ą trady ją
i ieo e io ą rolą w kształtowa iu wrażliwoś i ilio ów słu ha zy.

Słu howiska w jego reżyserii repreze towały radiofo ię polską na licznych iędzy arodowy h
festiwalach sztuki radiowej. Wielokrotnie nagradzany m.in. laureat Prix Italia 1996 za reżyserię
słu howiska Andrzeja Mularczyka "Cyrk odje hał, lwy zostały”.
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TWÓRCY SPEKTAKLU:



nie ój się hodze ia po orzu
ieuda ego ży ia

wszystkiego najlepszego
dokład ej su y iedokład y h 

danych
iłoś i ie dla ie ie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

Fot. Ag ieszka Czerwińska


