
Dorota KołoDyńsKa Kostiumy

scenograf, absolwentka wydziałów grafiki oraz scenogra-
fii akademii sztuk Pięknych w Warszawie. autorka kostiu-
mów w głośnych produkcjach teatru roma m.in. „Grease”, 
„Koty”, „taniec wampirów”, „akademia pana Kleksa”. 
Związana zawodowo z warszawskim teatrem studio. Pro-
jektuje też scenografię i kostiumy dla wielu innych scen  
w kraju. W teatrze Narodowym m.in. do przedstawień Ja-
cquesa Lassalle’a: „tartuffe” moliera i „umowa” marivaux 
oraz Edwarda Wojtaszka — „Żar” Hamptona według mara-
iego. Prowadzi zajęcia ze scenografii w warszawskiej aka-
demii sztuk Pięknych. W teatrze Polonia robiła scenografię 
do spektaklu „Boska!” Petera Quiltera.
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Piotr PaWLiK śWiatło

Na stałe związany z teatrem Polonia. Współpracował m.in. 
z agatą Dudą Gracz przy większości jej realizacji teatral-
nych oraz z Grzegorzem Jarzyną („Bzik tropikalny”, „Ksią-
żę myszkin”, „uroczystość”), mają Kleczewską („mak-
bet”), Krzysztofem Warlikowskim („Hamlet”), robertem 
Czechowskim („Kaspar Hauser”, „Jak wam się podoba”, 
„stworzenia sceniczne”), Henrykiem Baranowskim („mak-
bet”, „Proces”, „Zamek”), Józefem opalskim („Loteria na 
mężów, czyli Narzeczony nr 69”, „akompaniator”, „Jesie-
nin”), Pawłem łysakiem („Noc Helvera”, „Książę Niezłom-
ny”, „Helmucik”) i arturem tyszkiewiczem („Dracula”, 
„Balladyna”). autor widowisk świetlnych (m.in. „Poezja 
witraży” w krakowskim Kościele Franciszkanów, „tryptyk 
stanisławowski” w Katedrze Wawelskiej czy koncert au-
diowizualny w radziejowicach).
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aLDoNa KrasuCKa PrZyGotoWaNiE WoKaLNE

Pedagog wokalny, pianistka, korepetytor solistów teatru 
Wielkiego-opery Narodowej. Wykładowca impostacji 
głosu w akademii teatralnej w Warszawie.  Jako stu-
dentka brała udział w przygotowaniach wokalnych oraz 
w zespole orkiestrowym widowisk „operetka” i „Cień” 
w reż. Kazimierza Dejmka w teatrze Nowym w łodzi. ma 
na koncie ponad 60 przygotowań wokalnych, opracowań 
i kierownictw muzycznych pokazów teatralnych, telewi-
zyjnych i koncertowych. W latach 1988—2001 związana 
była z teatrem ateneum, gdzie opracowała muzycznie 
m.in. „Burzliwe życie Lejzorka” w reż. macieja Wojtysz-
ki i Waldemara śmigasiewicza, „Kubusia Fatalistę” w reż.  
andrzeja Pawłowskiego, „operę za trzy grosze” w reż. 
Krzysztofa Zaleskiego, „Boya” i „szalony dzień czyli 
Wesele Figara” w reż. śmigasiewicza czy „operę Gran-
dę” w reż. Wojtyszki.  Współpracuje z wieloma teatrami. 
W latach 1990—1992 była pedagogiem wokalnym musi-
calu „metro”. Jako pianistka m.in. towarzyszy mariano-
wi opanii w recitalu „moje fascynacje”. Prowadzi szko-
lenia głosowe dla osób różnych zawodów; także według 
własnej metody, z elementami psychoterapii. od 1994 r. 
współpracuje z Laboratorium Psychoedukacji w Warsza-
wie. Z teatrem Polonia współpracowała przy „Boskiej!”, 
„Dancingu” i „Bagdad Cafe”.
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KrystyNa JaNDa

aktorka, reżyserka, autorka książek i felietonów. absol-
wentka Państwowej Wyższej szkoły teatralnej w War-
szawie. Jako studentka zagrała maszę w legendarnych 
„trzech siostrach” w reż. aleksandra Bardiniego w teatrze 
tV. Zadebiutowała na scenie w 1976 r. jako aniela w „ślu-
bach panieńskich” w reż. Jana świderskiego w teatrze 
ateneum oraz Dorian Gray w sztuce osborne’a w reż. an-
drzeja łapickiego w teatrze małym. Na dużym ekranie po 
raz pierwszy pojawiła się w „Człowieku z marmuru” w reż. 
andrzeja Wajdy. Kreacja w „Przesłuchaniu” ryszarda Bu-
gajskiego przyniosła jej nagrodę dla najlepszej aktorki na 
Festiwalu Filmowym w Cannes. Zagrała blisko 80 ról fil-
mowych. reżyseruje na scenie, w telewizji i filmie („Pest-
ka”). Była aktorką warszawskich teatrów ateneum (11 lat) 
i Powszechnego (16 lat). W 2005 r. otworzyła autorski te-
atr Polonia prowadzony przez Fundację Krystyny Jandy 
Na rzecz Kultury. rok później otrzymała Europejską Na-
grodę mediów médaille Charlemagne. Czytelnicy „Polityki” 
umieścili ją w gronie najwybitniejszych polskich aktorów 
minionego wieku. W 2007 r. nagrodzono ją Złotą Kaczką  
w kategorii najlepsza aktorka ostatniego półwiecza kine-
matografii polskiej, a w 2009 — dwiema Złotymi Kaczkami: 
dla aktorki sezonu i odtwórczyni ról w filmach historyczno-
kostiumowych (z okazji stulecia polskiego kina).
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JErZy trELa

absolwent Państwowej Wyższej szkoły teatralnej w Kra-
kowie. Zadebiutował w „Pamiętniku wariata” w reż. Jana 
łukowskiego w 1966 r. w teatrze stu. od 1970 r. do dziś 
na stałe związany jest ze starym teatrem w Krakowie. 
Grał u Konrada swinarskiego (Piotr w „Żegnaj, Judaszu”, 
Gustaw-Konrad w „Dziadach”, Konrad w „Wyzwoleniu”); 
Jerzego Jarockiego (Czeladnik w „szewcach”, Jasza  
w „Wiśniowym sadzie”, Ziemlanika w „rewizorze”, oj-
ciec w „ślubie”, Gruszczyński w „śnie srebrnym salo-
mei”, mefistofeles w „Fauście”); andrzeja Wajdy (Clau-
dius w „tragicznej historii Hamleta księcia Danii”, aktor, 
Grabarz w „Hamlecie iV”, Poeta w „Weselu”); Krystiana 
Lupy (odys w „Powrocie odysa”, Joachim von Pasenow 
w ii cz. „Lunatyków”); Jerzego Grzegorzewskiego (Ja-
siek w „Weselu”, Pustelnik, adolf i Zesłaniec w „Dziadach  
— Xii improwizacjach”). W 1998 r. odznaczony Złotą maską 
dla najlepszego krakowskiego aktora; w 1999 r. — Felik-
sem Warszawskim za rolę samuela w „sędziach” w reż. 
Grzegorzewskiego; w 2001 r. — honorowym Ludwikiem,  
a w 2005 — nagrodą ministra kultury. Wieloletni profesor,  
a w latach 1984—1990 rektor PWst w Krakowie. W teatrze 
Polonia grał z Krystyną Jandą w „szczęśliwych dniach”  
w reż. Piotra Cieplaka.
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sZymoN KuśmiDEr

aktor, reżyser, pedagog. absolwent wydziału aktorskiego 
krakowskiej PWst oraz reżyserii na max reinhardt semi-
nary w Wiedniu. od 1991 r. związany ze starym teatrem  
w Krakowie. Współpracował z teatrem stu w Krakowie, 
teatrem Polskim w Bielsku Białej, teatrem studio w War-
szawie, teatrem śląskim w Katowicach, teatrem im. ste-
fana Jaracza w olsztynie, Narodowym teatrem w syd-
ney i wieloma innymi. Debiutował jeszcze jako student  
w „ślubie” Gombrowicza w reż. Jerzego Jarockiego. Na kra-
kowskiej scenie wystąpił m.in. w „Weselu” Wyspiańskiego  
w reż. andrzeja Wajdy, „śmierci iwana iljicza” według toł-
stoja w reż. Jerzego Grzegorzewskiego, „Peer Gyncie” ib-
sena w reż. marka Fiedora oraz w spektaklach tadeusza 
Bradeckiego, Kazimierza Kutza czy Jarockiego. Zdobywca 
nagrody Złota maska 2000 w plebiscycie na najpopular-
niejszego krakowskiego aktora. stypendysta prezydenta 
miasta Krakowa.  W teatrze Polonia można go zobaczyć 
w „romulusie Wielkim” Dürrenmatta w reż. Krzysztofa Za-
nussiego.
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JoaNNa KuLiG

absolwentka Państwowej Wyższej szkoły teatralnej im. 
Ludwika solskiego w Krakowie — wydział aktorstwa dra-
matycznego, specjalizacja wokalno-estradowa. aktorka 
zespołu starego teatru w Krakowie. Wcześniej ukończy-
ła Państwową szkołę muzyczną pierwszego stopnia im. 
Fryderyka Chopina w Krynicy — w klasie fortepianu oraz  
w Zespole Państwowych szkół muzycznych drugiego stop-
nia im. mieczysława Karłowicza w Krakowie — w klasie 
śpiewu solowego. W 2009 r. otrzymała nagrodę za naj-
lepszą rolę kobiecą na 9. Festiwalu „Dwa teatry” za rolę 
Haliny szwarc, w widowisku teatru tV „Doktor Halina”  
w reż. marcina Wrony. rok wcześniej była laureatką nagro-
dy Jantar 2008 za najlepszy debiut aktorski w roli kobiecej 
na 27. Festiwalu Debiutów Filmowych młodzi i Film w obra-
zie „środa czwartek rano” w reż. Grzegorza Packa. Za tę 
samą rolę dostała nagrodę prezydenta miasta Gdyni pod-
czas 32. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w 2007 r. 
Zajęła trzecie miejsce w finale programu „szansa na suk-
ces” za wykonanie piosenki Grzegorza turnaua „między 
ciszą” w 1998 r.
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