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Objęcie stanowiska po prof. Jerzym Limonie, który opuścił nas nagle  
i pozostawił w nieutulonej żałobie, to misja wyjątkowo trudna. Mówi się, że 
nie ma ludzi niezastąpionych, ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że twórca  
i założyciel Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego był osobą, której zastąpić 
się nie da. Można jedynie próbować kontynuować jego dzieło w najlepszy 
możliwy sposób.

Międzynarodowa konferencja pt. Jerzy Limon. Inspiracja – Dialog – Pole-
mika w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim upamiętnia, ale i poddaje twór-
czej dyskusji wkład prof. Jerzego Limona w dorobek naukowy i kulturowy 
dzisiejszego świata. Cieszy mnie, że tak wielu wspaniałych gości odpowie-
działo na zaproszenie organizatorów. Jestem przekonana, że taki właśnie 
teatr był bliski sercu Profesora – nie tylko prezentujący najciekawsze dzieła  
z różnych dziedzin sztuki, ale będący też miejscem spotkań artystów, na-
ukowców, animatorów i edukatorów kultury. Dzięki nim możemy wspólnie 
szerzyć ideę, że Szekspir, a także jego Teatr w Gdańsku – jest miejscem 
otwartym dla wszystkich. Miejscem spotkań człowieka z człowiekiem.  
W każdej jego intelektualnej, artystycznej czy edukacyjnej formie. Dzię-
kujemy za udział w dzisiejszym wydarzeniu. I zapraszamy do nas ponownie!
-
Taking over after Professor Jerzy Limon, who departed so suddenly and 
left us in inconsolable mourning, is an exceptionally difficult mission. They 
say that we are all replaceable but there can be no doubt that the creator 
and founder of the Gdańsk Shakespeare Theatre was irreplaceable indeed. 
One can only try to continue his work in the best way possible.

The international conference entitled Jerzy Limon: Inspiration—Dialogue—
Polemics at the Gdańsk Shakespeare Theatre commemorates Jerzy Li-
mon’s contribution to the research and cultural achievements of the world 
today but also makes it a subject of creative discussion. I am glad that so 
many outstanding guests have responded to the organisers’ invitation. I am 
convinced that this very kind of theatre was close to the Professor’s heart: 
not just one that presents the most compelling works from various fields of 
art but also one that is a meeting place for artists, scholars, culture promo-
ters, and educators. They make it possible for us all to foster the idea that 
Shakespeare, as well as his Gdańsk Theatre, provide a place that is open 
to everyone, a place where people meet, in any intellectual, artistic, and 
educational format. Thank you for taking part in today’s event. And we’ll 
be happy to welcome you again!

Agata Grenda  

Dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego 

/ Director of the Gdańsk Shakespeare Theatre
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Profesor Jerzy Limon niemal całe swoje naukowe życie spędził 
na Uniwersytecie Gdańskim, dzieląc się swoją wiedzą, niebywałą eru-
dycją i niegasnącą wiarą w dokonywanie rzeczy, zdawałoby się, nie-
możliwych. Co więcej, nie tylko wierzył w swoje marzenia i plany, 
ale też je realizował. Dzisiaj, gdy Profesora nie ma już z nami fizycznie, 
to Jego słowa, pamięć o Nim i Jego dziełach będą podawane głośno 
z ust do ust nie tylko w murach Uniwersytetu i Gdańskiego Teatru 
Szekspirowskiego ale też na ulicach miasta, po którym będą przecha-
dzać się goście i uczestnicy cyklu wspaniałych wydarzeń pod nazwą 
Jerzy Limon. Inspiracja – Dialog – Polemika.

Jeśli zobaczymy, jak bogaty testament zostawił nam Jerzy Limon  
i potraktujemy go jak zadanie, bezradność ustępuje mobilizacji i chęci 
działania. Profesor zdziałał wiele swoimi niezwykłymi czynami, ni-
czym Szekspirowski Prospero czarami. Resztę zostawił nam.
-
Professor Jerzy Limon spent nearly his entire scholarly life at the Uni-
versity of Gdańsk, sharing his knowledge, incredible erudition, and un-
wavering faith in accomplishing things that seemed impossible. What 
is more, he not only believed in his dreams and plans but also made 
them come true. Today, when Professor Limon is no longer physical-
ly with us, his words, the memory of him and his works will be passed 
loudly on from mouth to mouth, not only within the walls of the Uni-
versity and the Gdańsk Shakespeare Theatre but also in the streets 
of the city, where the series of brilliant events titled Jerzy Limon: In-
spiration – Dialogue – Polemics will have its guests and participants 
strolling about.

If we acknowledge how massive a legacy Jerzy Limon left us with 
and consider it a mission, helplessness will give way to motivation and  
a desire to act. Professor Limon achieved a lot with his extraordinary 
work, like Shakespeare’s Prospero with spells. He left the rest to us.

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski 
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
/ Rector of the University of Gdańsk 
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„For Jerzy, because you inspire, and inspire, and inspire…” – ta dedyka-
cja dla Jerzego Limona z książki Bryana Reynoldsa Transversal Subjects: 
From Montaigne to Deleuze after Derrida mogłaby być mottem naszej 
konferencji. Jerzy Limon był marzycielem, wizjonerem, profesorem 
nauk humanistycznych, twórcą i dyrektorem Gdańskiego Teatru Szek-
spirowskiego, o którego powstanie zabiegał przez 24 lata. Udowodnił, że 
nawet najbardziej niezwykłe, szalone marzenia mogą się spełnić. Wyma-
ga to nieustępliwości, ciężkiej pracy i odrobiny szczęścia, owego uśmie-
chu bogini Fortuny i sprzyjających Muz, o których często mówił. Jego 
niezachwiana wiara w sukces, entuzjazm, pasja porywały ludzi, zjednywa-
ły mu sojuszników i inspirowały. Odszedł nagle, zostawiając nam swoje 
dziedzictwo oraz przesłanie – wiarę, że sztuka będzie żyła zawsze, „do 
ostatniej sylaby czasu”.
-
“For Jerzy, because you inspire, and inspire, and inspire…” – this dedi-
cation to Jerzy Limon from Bryan Reynolds’s book Transversal Subjects: 
From Montaigne to Deleuze after Derrida could well be the motto of our 
conference. Jerzy Limon was a dreamer, visionary, professor of human-
ities, founder and director of the Gdańsk Shakespeare Theatre, who 
worked tirelessly to build it for 24 years. He proved that even the most 
extraordinary, crazy dreams can come true. It takes tenacity, hard work, 
and a bit of luck, a smile from the goddess Fortune and the favour of 
the Muses that he often talked about. His unwavering belief in success, 
his enthusiasm and passion captivated people, won them over as allies 
and inspired them. He passed away suddenly, leaving us with his legacy 
and a message: the belief that art will live forever, “to the last syllable of 
recorded time.”

Justyna Limon
Wiceprezes Fundacji Theatrum Gedanense
/ Vice-President, Theatrum Gedanense Foundation
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Profesor Jerzy Limon był wybitnym naukowcem, oryginalnym pro-
zaikiem, eseistą i tłumaczem, a także pomysłodawcą i organizatorem 
Festiwalu Szekspirowskiego oraz budowniczym Gdańskiego Teatru 
Szekspirowskiego. Niezwykła skala jego wiedzy, talentu i zaangażo-
wania budzi uznanie i szacunek. Moim marzeniem jest jednak, żeby 
dzieło Profesora pozostawało żywym przekazem naukowym, arty-
stycznym i kulturalnym. Takim, które zachęca do dalszych badań, 
jest przedmiotem namysłu i dyskusji, zapładnia wyobraźnię i do-
pinguje do działania. Właśnie dlatego latem zeszłego roku rzuciłem 
pomysł zorganizowania międzynarodowej konferencji naukowej Jerzy 
Limon. Inspiracja – Dialog – Polemika. Dzięki staraniom instytucji, 
z którymi przez lata związany był Profesor, grono wybitnych ba-
daczy, artystów i kuratorów z całego świata spotka się w Gdańsku,  
by dyskutować o jego dorobku i działalności. W trakcie sześciu paneli 
otwartych dla publiczności myśl Jerzego Limona na nowo zabłyśnie 
w ciemnych murach jego ukochanego teatru.
-
Professor Jerzy Limon was an outstanding scholar, creative prose 
writer, essayist and translator, as well as the originator and organiser 
of the Shakespeare Festival and the creator of the Gdańsk Shake-
speare Theatre. The extraordinary scale of his knowledge, talent 
and commitment is both recognised and respected. But it is my 
dream for Professor Limon’s work to remain a living scholarly, ar-
tistic, and cultural message. One that encourages further research, 
is the subject of reflection and discussion, stimulates the imagina-
tion, and inspires action. This is why last summer I floated an idea 
of holding an international research conference titled Jerzy Limon: 
Inspiration – Dialogue – Polemics. The efforts of the institutions 
with which Professor Limon was associated for years have allowed 
a bevy of outstanding researchers, artists, and curators from around 
the world to meet in Gdańsk to discuss his achievements and work. 
During the six panels open to the public, Jerzy Limon’s mind will 
shine again within the dark walls of his beloved theatre.

dr hab. Jacek Kopciński, prof. IBL PAN
Instytut Badań Literackich PAN
/ The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences
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10.00–10:30
Otwarcie konferencji / Conference inauguration 

-

10:30–12:30
PANEL 1 TEORIE / THEORIES

Teoria teatru w badaniach Jerzego Limona  
/ Jerzy Limon’s Theory of Theatre

-
Jacek Fabiszak, UAM Poznań 

Tomasz Kubikowski, AT Warszawa 
Patrice Pavis, Université Paris 8, Francja 

Tomasz Wiśniewski, UG Gdańsk
Sylwia Dobkowska, UG Gdańsk / moderator

-

przerwa kawowa / coffee break
-

13.00–15.00
PANEL 2 ARCHIWA / ARCHIVES

Historia teatru w badaniach Jerzego Limona 
/ Jerzy Limon’s Research on Theatre History

-
Patryk Kencki, IS PAN Warszawa 

Olga Kubińska, UG Gdańsk 
Dobrochna Ratajczak, UAM Poznań 

Stanisław Rosiek, UG Gdańsk 
György Endre Szőnyi, University of Szeged, Węgry

Jacek Fabiszak, UAM Poznań / moderator
-

przerwa obiadowa / lunch break

DZIEŃ / DAY 1 
27.05.2022



program
programme

16.00–18.00
PANEL 3 SZEKSPIRIANA / SHAKESPEAREANA 
Dramat szekspirowski i elżbietański w badaniach Jerzego Limona 
/ Jerzy Limon’s Research on Shakespearean and Elizabethan Drama
-
Michael Dobson, The Shakespeare Institute, University of Birmingham, Wielka Brytania 
Marta Gibińska, WSE Kraków 
Małgorzata Grzegorzewska, UW Warszawa 
Jay L. Halio, University of Delaware, USA 
Aneta Mancewicz, Royal Holloway, University of London, Wielka Brytania 
Ronan Paterson, Teesside University, Wielka Brytania
Agnieszka Żukowska, UG Gdańsk / moderator
-

przerwa kawowa / coffee break
-

18.30–19.00
POCHWAŁA SZALEŃSTWA / IN PRAISE OF MADNESS
-
Wernisaż wystawy POCHWAŁA SZALEŃSTWA. 30-lecie Fundacji Theatrum Gedanense 1991 -2021. 
Historia powstania Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego / Private view of the exhibition IN PRAISE 
OF MADNESS. 30 years of the Theatrum Gedanense Foundation 1991-2021. The history of the Gdańsk 
Shakespeare Theatre.



10.00–12.00
PANEL 4 NARRACJE / NARRATIVES

Twórczość literacka Jerzego Limona  / Jerzy Limon’s Literary Oeuvre
-

Artur Blaim, UG Gdańsk 
Małgorzata Jankowska, UAM Poznań 
Jacek Kopciński, IBL PAN Warszawa 

Zbigniew Majchrowski, UG Gdańsk 
Marek Wilczyński, UW Warszawa

Stanisław Rosiek, UG Gdańsk / moderator
-

przerwa kawowa /  coffee break
-

12.30–13.00
Odczytanie fragmentów prozy Jerzego Limona / Reading of Jerzy Limon’s Prose

-
Tłumaczenie i wykonanie / translated and performed: David Malcolm

-

13.00–15.00
PANEL 5 TRANSLACJE / TRANSLATIONS

Przekłady dramaturgii dawnej i współczesnej Jerzego Limona 
/ Jerzy Limon’s Translations of Elizabethan and Contemporary Drama 

-
Anna Cetera-Włodarczyk, UW Warszawa 

David Malcolm, SWPS Warszawa 
Władysław Zawistowski, Gdańsk

Małgorzata Grzegorzewska, UW Warszawa / moderator
-

przerwa obiadowa / lunch break

program
programme



DZIEŃ / DAY 2 
28.05.2022

16.00–18.00
PANEL 6 AKCJE / ACTIONS
Festiwal Szekspirowski i inne performanse Jerzego Limona 
/ The Shakespeare Festival and Other Performances by Jerzy Limon   
-
Nicoleta Cinpoeş, University of Worcester, Wielka Brytania 
Robert Florczak, ASP Gdańsk 
Javor Gardev, Sofia, Bułgaria 
Justyna Limon, FTG Gdańsk
Phillip Parr, Parrabbola, York International Shakespeare Festival, Wielka Brytania
Katarzyna Pastuszak, UG Gdańsk / moderator
-

18:30–19.30
MUSIC FOR A WHILE
Koncert / concert  
-
Magdalena Gruszczyńska – sopran / soprano
Ireneusz Wojtczak - saksofony, klarnet, flet, elektronika / saxophones, clarinet, flute, electronics
Tomasz Ziętek - trąbka, elektronika / trumpet, electronics
Mikołaj Wojtczak – gitara / guitar
David Malcolm – recytacja / reciting
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RACJE  
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TIVES

Twórczość literacka Jerzego Limona

Jerzy Limon był nie tylko historykiem i teorety-
kiem teatru, tłumaczem i eseistą, ale także kon-
struktorem fikcyjnych fabuł. Przestrzenią, w której 
rozgrywają się wydarzenia opisane w Münchhause-
niadzie (1980), Kaszubskiej Madonnie (1986), Wie-
lorybie (1998) i Koncercie Wielkiej Niedźwiedzicy 
(1999) są ukochane Kaszuby Limona, natomiast 
czas tych niezwykłych utworów rozciągnięty jest 
na wiele stuleci i podlega niezwykłej kreacji. Historia 
w tych dziełach miesza się z fikcją apokryfu, a pa-
mięć z autorską fantazją. Granice pisarstwa Limona 
wyznacza wyobraźnia, a stosunek do świata określa-
ją ciekawość, zachwyt, ale też świadomość zła wpi-
sanego w naturę człowieka. Przeniknięta humorem  
i empatią twórczość literacka Jerzego Limona pro-
wadzi do pogodzenia ze światem – ma charakter 
wielkiej konsolacji.
-
Jerzy Limon’s Literary Oeuvre 

Jerzy Limon was not only a theatre historian 
and theoretician, translator and essayist but also  
a weaver of fictional storylines. The events de-
scribed in Münchhauseniada (Münchhauseniad, 
1980), Kaszubska Madonna (Kashubian Madon-
na, 1986), Wieloryb (The Whale, 1998), and Kon-
cert Wielkiej Niedźwiedzicy (The Concerto of Ursa 
Major, 1999) take place in Limon’s beloved region 
of Kashubia, with the time span of these remarkable 
works stretching across many centuries and subject 
to extraordinary creativity. In these books, history 
mixes with the fiction of the apocrypha, memory 
with the author’s fancy. The boundaries of Limon’s 
writing are drawn by imagination, with his attitude 
towards the world determined by curiosity and de-
light but also by an awareness of the evil inherent 
in human nature. Permeated with humour and em-
pathy, the literary work of Jerzy Limon will have 
you make peace with the world: it has the quality 
of great consolation.

moderator
-

Stanisław Rosiek
UG Gdańsk

Stanisław Rosiek – historyk literatury, eseista i wydawca. Pracuje  
w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Był człon-
kiem redakcji „Litterariów”, „Punktu” i „Podpunktu”, a także rocz-
nika „Punkt po Punkcie”. Współredagował z Marią Janion trzy tomy 
z serii „Transgresje” (Galernicy wrażliwości, Osoby, Maski). Ze Ste-
fanem Chwinem napisał książkę Bez autorytetu. Szkice (1981). Jest 
współzałożycielem wydawnictwa słowo/obraz terytoria, którym jako 
redaktor naczelny (a później także jako prezes) kieruje od 1995 roku. 
Kolejna sfera działalności prof. Rośka wiąże się z twórczością Peipera, 
Schulza, Białoszewskiego i Mrożka. W jej ramach powstała kilkuto-
mowa edycja Rysunków zebranych Sławomira Mrożka (1998–2001). 
W roku 2002 opublikował antologię Wymiary śmierci, w 2008 eseje 
[nienapisane], w 2010 tom szkiców Władza słowa. Od kilku lat zajmu-
je się głównie twórczością Brunona Schulza. W 2002 roku wydał 
m.in. Słownik schulzowski (we współpracy z W. Boleckim i J. Jarzęb-
skim). Obecnie jest wydawcą Dzieł zebranych Schulza oraz redakto-
rem naczelnym czasopisma „Schulz/Forum”. W 2021 roku ukazała 
się jego książka pt. Odcięcie. Szkice wokół Brunona Schulza.
-
Stanisław Rosiek is a literary historian, essayist, publisher, 
and lecturer at the University of Gdańsk, Institute of Polish Lan-
guage and Literature. He was on the editorial staff of Litteraria, 
Punkt (Item), and Podpunkt (Sub-Item), as well as the annual 
Punkt po Punkcie (Item by Item). With Maria Janion, he co-edit-
ed three volumes in the Transgresje (Transgressions) series: Galer-
nicy wrażliwości (Galley Slaves of Sensitivity); Osoby (Persons); 
Maski (Masks). With Stefan Chwin, he wrote the book Bez au-
torytetu. Szkice (No Authority: Essays, 1981). He co-founded 
the słowo/obraz terytoria publishing house, which he has been 
heading as editor-in-chief (and later also as president) since 
1995. The work of Peiper, Schulz, Białoszewski, and Mrożek came 
to be Rosiek’s other area of scholarly activity. Thence followed 
the several-volume edition of Rysunki zebrane (Collected Draw-
ings) by Sławomir Mrożek (1998–2001). In 2002, he published 
the anthology Wymiary śmierci (Dimensions of Death); in 2008, 
the essays [nienapisane] ([unwritten]); in 2010, the volume 
of sketches Władza słowa (The Power of the Word). For several 
years now, Rosiek has been mainly researching the work of Bru-
no Schulz. In 2002 he published Słownik schulzowski (The Schulz 
Dictionary, in collaboration with Włodzimierz Bolecki and Jerzy 
Jarzębski). Currently, he is the publisher of Schulz’s Dzieła ze-
brane (Collected Works) and the editor-in-chief of Schulz/Forum 
magazine. His book Odcięcie. Szkice wokół Brunona Schulza (Cut 
Off. Sketches on Bruno Schulz) came out in 2021.



Artur Blaim

bio.

Artur Blaim – profesor literatury angielskiej 
na Uniwersytecie Gdańskim, członek Aca-
demia Europea. Autor książek Early English 
Utopian Fiction (1984), Aesthetic Objects 
and Blueprints: English Utopias of the Enli-
ghtenment (1997), Gazing in Useless Won-
der: English Utopian Fiction 1516–1800 
(2013), Robinson Crusoe and His Doub-
les (2016), Utopian Visions and Revisions, 
or the Uses of Ideal Worlds (2017). Współ-
redaktor wielu publikacji, w tym serii „Bi-
bliotheca Utopiana” obejmującej polskie 
przekłady klasycznych angielskich utopii. 
Autor licznych artykułów na temat semioty-
ki kulturowej, utopii literackich i filmowych 
oraz Williama Szekspira.

Sub specie 
aeternitatis. 
Konsensualne, 
idiosynkratyczne 
i wyobrażone światy, 
czyli (re)konstrukcje 
i zastosowania 
rzeczywistości, 
pamięci i historii 
w prozie Jerzego 
Limona 
Przedmiotem niniejszej analizy będzie szereg funk-
cji i zastosowań skomplikowanych związków pomię-
dzy rzeczywistością, pamięcią i historią w dorobku 
literackim Jerzego Limona (Münchhauseniada, 
Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy, Wieloryb, Młot 
na Poetów albo Kronika Ściętych Głów). Szczegól-
ny nacisk zostanie położony na teoretyczne reflek-
sje autora nad koncepcją historii i ich praktyczne 
zastosowania, m.in. w konstrukcji światów przedsta-
wionych, ich (re)prezentacji w powieściach Jerzego 
Limona.

PANEL 4 NARRACJE  / NARRATIVES
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 UG Gdańsk

bio.

Artur Blaim is Professor of English Litera-
ture at the University of Gdańsk and mem-
ber of Academia Europea. Author of Early 
English Utopian Fiction (1984), Aesthetic 
Objects and Blueprints: English Utopi-
as of the Enlightenment (1997), Gazing 
in Useless Wonder: English Utopian Fic-
tion 1516–1800 (2013), Robinson Crusoe 
and His Doubles (2016), Utopian Visions 
and Revisions, or the Uses of Ideal Worlds 
(2017). He has co-edited several volumes, 
including Bibliotheca Utopiana series com-
prising Polish translations of classic English 
utopias and published numerous articles 
on cultural semiotics, literary and filmic uto-
pias, and William Shakespeare.

Sub specie 
aeternitatis: 
Consensual, 
Idiosyncratic, and 
Imaginary Worlds, 
or the (Re-)
Constructions and 
Uses of Reality, 
Memory, and 
History in Jerzy 
Limon’s Fictions 
The paper analyses different functions and uses 
of the complex relationship between reality, mem-
ory, and history in Jerzy Limon’s literary writings 
(Münchhauseniada [A Münchhauseniade], Koncert 
Wielkiej Niedźwiedzicy [The Ursa Major Concer-
to], Wieloryb [The Whale], and Młot na Poetów 
albo Kronika Ściętych Głów [Malleus poetarum 
or a Chronicle of Severed Heads]). The main em-
phasis is put on the author’s theoretical reflections 
on the idea of history and their practical applica-
tions which operate as one of the main organizing 
principles in the construction of the (re)presented 
worlds of his novels.
 

PANEL 4 NARRACJE  / NARRATIVES
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Małgorzata Jankowska

bio.

Małgorzata Jankowska – doktor habilito-
wana nauk humanistycznych, kulturoznaw-
czyni, zatrudniona w Zakładzie Semiotyki 
Kultury Instytutu Kulturoznawstwa na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Autorka książek Narracje apokryficzne 
w kulturze współczesnej (Poznań 2011) oraz 
Żywotność kanonu. Semiotyka współczesnej 
apokryficzności (Poznań 2019). Interesuje 
się współczesną apokryficznością, związkami 
literatury i filozofii, semiotyką kultury, an-
tropologią literatury oraz badaniami nad pa-
mięcią kulturową.

Wieloryb Jerzego 
Limona jako 
postmodernistyczny 
apokryf
Wieloryb to wielowątkowa powieść oparta na stra-
tegii apokryfu, wypełnianiu białych plam, prze-
-pisywaniu, kontr-pisaniu i transformacji:  
czy to fragmentów konkretnych narracji, czy to kon-
wencji gatunkowych. Gra w odkrywanie-zakrywa-
nie, pseudonimia, „ruchomość” tekstu, postmoder-
nistyczna wariacja na temat „słabego autorstwa”, 
namysł nad kreatywną mocą przekładu i narracji 
samej w sobie – wszystko to sprawia, że tekstual-
ny palimpsest Limona czytać można jako literaturę  
w pewnym zakresie autotematyczną, problematy-
zującą kwestię fikcji, oryginału, kopii, relacji inter-
tekstualnych, w końcu też – prawdy, zarówno tek-
stu, jak i historii (a raczej – opowiadania historii).
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 UAM Poznań

bio.

Małgorzata Jankowska is Associate Profes-
sor of Humanities and a specialist in cultural 
studies. She works at the Institute of Cul-
tural Studies, Adam Mickiewicz University 
in Poznań. Author of books Narracje apokry-
ficzne w kulturze współczesnej (Apocryphal 
Narratives in Modern Culture, Poznań 2011) 
and Żywotność kanonu. Semiotyka współcz-
esnej apokryficzności (Vitality of the Canon. 
Semiotics of Modern Apocrypha, Poznań 
2019). Her interests include contemporary 
apocryphal writings, relations between lit-
erature and philosophy, cultural semiotics, 
literary anthropology, and cultural memory 
studies.

Jerzy Limon’s 
Wieloryb 
(The Whale) 
as Postmodern 
Apocrypha 
Wieloryb (The Whale) is a multi-threaded nov-
el that uses the apocryphal writing strategy, fill-
ing the white spots, re-writing, counter-writing, 
and transforming fragments of particular narratives 
and genre conventions. A game of (dis)covering, 
pseudepigraphy, textual fluidity, a postmodern take 
on dubious authorship, a reflection on the creative 
power of translation and narration as such – all these 
aspects make Limon’s textual palimpsest a piece 
of literature which is to some extent self-referen-
tial, addressing the problem of fiction, the origi-
nal, the copy, and intertextual relations, and (last 
but not least) the truth – of the text and the histo-
ry/story (or perhaps storytelling).
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Jacek Kopciński

bio.

Jacek Kopciński – historyk literatury, krytyk teatralny, re-
daktor naczelny miesięcznika „Teatr”.  Jest autorem mo-
nografii Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną 
osobność Mirona Białoszewskiego oraz Nasłuchiwanie. Sztuki 
na głosy Zbigniewa Herberta, a także tomu szkiców i roz-
mów teatralnych Którędy do wyjścia? Ostatnio opubliko-
wał Powrót Dziadów i inne szkice teatralne, gdzie omawia 
m.in. współczesne realizacje teatralne dramaturgii ro-
mantycznej. W latach 2012–2013 opracował dwutomową 
antologię Transformacja. Dramat polski po 1989 roku. Jest 
także pomysłodawcą i redaktorem naukowym serii „Dra-
mat Polski. Reaktywacja”, w której ukazało się dziesięć 
tomów zawierających teksty dramatyczne polskich pisarzy 
powojennych. Niedawno wydał tom poświęcony polskiej 
dramaturgii współczesnej „Wybudzanie. Dramat polski-
-interpretacje”. Autor kilku podręczników i scenariuszy 
filmów dokumentalnych (m.in. na temat Bolesława Le-
śmiana). Pracuje w Instytucie Badań Literackich Polskiej 
Akademii Nauk, gdzie od 2012 roku kieruje Ośrodkiem 
Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym. Wykła-
da na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie i Uniwersytecie Warszawskim (wydział „Ar-
tes Liberales”). Jest członkiem kapituły prestiżowej Gdyń-
skiej Nagrody Dramaturgicznej.

Zabawa na krze, 
czyli czas Limona 
Jerzego Limona zawsze frapowały wyrafinowane za-
biegi estetyczne, dzięki którym czas w świadomości 
odbiorców sztuk wizualnych, audialnych, scenicz-
nych i literackich płynie inaczej niż w życiu. Limon 
pokazywał, że czas, na co dzień odmierzany za po-
mocą zegarków skalibrowanych ze stałym wzorcem 
jednostek miary, w dziele sztuki staje się przedmio-
tem artystycznej manipulacji. W swoich pracach 
teoretycznych potrafił precyzyjnie opisać jej me-
chanizm, a nawet wykazać subtelne różnice mię-
dzy bliskimi sobie dziedzinami sztuki (jak np. teatr 
i performans) tylko na podstawie analizy relacji cza-
sowych w interesujących go dziełach. Nowa „kali-
bracja” czasu ma w ujęciu Limona walor estetyczny, 
aksjologiczny i egzystencjalny. Doświadczając wy-
wołanych przez artystę zaburzeń między teraźniej-
szością, przeszłością i przyszłością, poznajemy świat, 
wartościujemy go i jednocześnie mentalnie wykra-
czamy poza granice naszego „ja”. W moim wystą-
pieniu chciałbym pokazać, w jaki sposób Limon 
już w pierwszym swoim dziele prozatorskim „Mün-
chhauseniada” uczynił z czasu kluczową dla siebie 
kategorię badawczą i artystyczną.
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 IBL PAN Warszawa 

bio.

Jacek Kopciński is a literary historian, theatre critic, and edi-
tor-in-chief of Teatr (Theatre) monthly. He is the author of the mon-
ograph Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną osobność 
Mirona Białoszewskiego (Grammar and Mysticism: Introduction 
to the Theatre Personality of Miron Białoszewski) and Nasłuchi-
wanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta (All Ears: Zbigniew Her-
bert’s Plays Scored for Parts), alongside a volume of sketches 
and conversations Którędy do wyjścia? (Which Way to the Exit?). 
He recently published Powrót Dziadów (The Return of Forefa-
thers’ Eve) and other theatrical sketches, where he discusses, 
among other things, contemporary theatre productions of Ro-
mantic drama. In 2012–2013, he edited the two-volume anthology 
Transformacja. Dramat polski po 1989 roku (Transformation: Polish 
Drama After 1989). He is also the originator and academic editor 
of the series Dramat Polski. Reaktywacja (Polish Drama: Reacti-
vation) featuring ten volumes of dramatic texts by Polish post-
World War II playwrights. He recently published a report on Mie-
jsce i rola Kościoła w dzisiejszej polskiej kulturze teatralnej (The Place 
and Role of the Church in the Polish Theatre Culture of Today). 
He also authored several textbooks and scripts for documenta-
ries (including one on Bolesław Leśmian). He works at the Polish 
Academy of Sciences Institute of Literary Research, where, since 
2012, he has been heading the Centre for Research on Contem-
porary Polish Drama. He teaches at the Cardinal Stefan Wyszyński 
University in Warsaw (UKSW) and at the University of Warsaw 
(Faculty of “Artes Liberales”). He is a member of the judging panel 
of the prestigious Gdynia Playwriting Award.

 

Playing on an ice floe 
or Limon’s Time
Jerzy Limon was always fascinated by the sophis-
ticated aesthetic procedures that make the recip-
ients of visual, audio, stage, and literary works ex-
perience the flow of time in a different way than 
in real life. Limon showed us that time, measured 
every day by clocks calibrated to a fixed stan-
dard, is subject to artistic manipulation in a work 
of art. In his theoretical oeuvre, Limon was able 
to pinpoint this mechanism and even identify sub-
tle differences between related artistic domains 
(e.g., theatre and performance) merely by ana-
lysing temporal relations in relevant works. In Li-
mon’s view, this new temporal calibration testifies 
to the aesthetic, axiological, and existential value 
of a work of art. While experiencing distortions 
between the present, past, and future engineered 
by the artist, we learn about the world and make 
judgements, at the same time mentally transgress-
ing our own self. I would like to present how Limon, 
already in his first work in prose “Münchhausenia-
da”, made time the crucial category for his research 
and writing.
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Zbigniew Majchrowski

bio.

Zbigniew Majchrowski – literaturoznawca i teatrolog, profesor 
w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Au-
tor książek: „Poezja jak otwarta rana”. Czytając Różewicza (1993), 
Gombrowicz i cień wieszcza (1995), Cela Konrada (1998), Różewicz 
(2000), Mickiewicz i wiek dwudziesty (2006), Krypta Gustawa 
(2021). Redagował z Marią Janion tom Odmieńcy (1982) z cyklu 
„Transgresje”. Opracował teatralia Andrzeja Kijowskiego Rytuały 
oglądania (2005) oraz dwa tomy z serii „Dramat polski. Reakty-
wacja”: Kreacja Ireneusza Iredyńskiego (2014) oraz Dobry adres 
Władysława Zawistowskiego (2021). Współautor wielu prac zbioro-
wych, ostatnio A History of Polish Theatre, red. K. Fazan, M. Kobial-
ka i B. Lease (CUP, 2022). Jego artykuły były tłumaczone na an-
gielski, niemiecki, włoski i litewski.

Limon bez cenzury
Cenzura to jedno ze słów-kluczy, przewijające 
się w wielu pracach Jerzego Limona, poprzedzają-
cych książkę Szekspir bez cenzury (2018). Nie tyle 
cenzura instytucjonalna, ile historycznie zmienne 
wymogi kultury, skłaniające twórców do gry z na-
rzucanymi ograniczeniami. Siostrą cenzury (z nie-
prawego łoża) jest prowokacja, którą w odwecie 
stosują artyści. Jakie są granice wolności w sztuce? 
Co odróżnia sztukę od niesztuki?

Pragnę skupić uwagę na tekstach rozproszonych 
– esejach i felietonach podobnie przyciągających 
uwagę prowokacyjnymi tytułami: „Czy peep-show 
może być teatrem?” („Dialog” 2001, nr 2), „Od 
„Wiele hałasu o nic” po „Monologi waginy”, czy-
li z dziejów kuciapki w dramacie” („Teatr” 2002, 
nr 7–8), „Czy Szekspir był w ciąży?” („Twórczość” 
2005, nr 6), „Pochwała cenzury” („Prestiż” 2016, 
nr 3).
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 UG Gdańsk

bio.

Zbigniew Majchrowski is a literary theorist and theatre scholar, 
and Professor at Polish Philology Institute, University of Gdańsk. 
Author of books: „Poezja jak otwarta rana”. Czytając Różewicza (Po-
etry as an Open Wound: Reading Różewicz, 1993), Gombrowicz 
i cień wieszcza (Gombrowicz and the Shadow of the Bard, 1995), 
Cela Konrada (Konrad’s Prison Cell, 1998), Różewicz (2000), Mick-
iewicz i wiek dwudziesty (Mickiewicz and the 20th Century, 2006), 
Krypta Gustawa (Gustaw’s Crypt, 2021). Co-editor, with Maria 
Janion, of the volume Odmieńcy (Misfits, 1982) within the Trans-
gresje (Transgressions) publishing series. Editor of Andrzej Kijows-
ki’s theatre works Rytuały oglądania (Rituals of Watching, 2005) 
and two books of the series Dramat polski. Reaktywacja (Polish 
Drama: Reactivation) – Kreacja (Creation) by Ireneusz Iredyński 
(2014) and Dobry adres (A Good Address) by Władysław Zaw-
istowski (2021). Co-author of several multi-author volumes, in-
cluding the most recent A History of Polish Theatre, ed. K. Fazan, 
M. Kobialka, and B. Lease (CUP, 2022). His articles have been 
translated into English, German, Italian, and Lithuanian.

Limon Uncensored
Censorship is one of the key words appearing 
in many of Jerzy Limon’s works preceding his Szek-
spir bez cenzury (Shakespeare Uncensored, 2018). 
Not as much institutional censorship as historically 
changing cultural norms inspired various authors 
to engage in an interplay with the restrictions. Prov-
ocation, censorship’s bastard sister, is the artist’s re-
venge. What are the limits of freedom in art? What 
is the difference between art and non-art?

I would like to focus on Limon’s scattered texts 
– the essays and columns that attract the read-
er’s attention with their provocative titles: “Czy 
peep-show może być teatrem?” (Can Peep Show 
be a Theatrical Spectacle?, Dialog 2001, issue 
2), “Od “Wiele hałasu o nic” po “Monologi wag-
iny”, czyli z dziejów kuciapki w dramacie” (From 
Much Ado About Nothing to The Vagina Monologues, 
or the History of Pussy in Drama, Teatr 2002, issue 
7-8), “Czy Szekspir był w ciąży?” (Was Shakespeare 
Pregnant?, Twórczość 2005, issue 6), “Pochwała 
cenzury” (In Praise of Censorship, Prestiż 2016, is-
sue 3).
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Marek Wilczyński

bio.

Marek Wilczyński – profesor nauk huma-
nistycznych w Ośrodku Studiów Amery-
kańskich UW, historyk literatury i kultury 
amerykańskiej XIX w. oraz literatury polskiej 
okresu romantyzmu i prozy pierwszej połowy 
XX w. Autor ok. 100 publikacji naukowych, 
licznych recenzji literackich i analiz dotyczą-
cych relacji polsko-ukraińskich. Stały współ-
pracownik „Przeglądu Politycznego”.

Wokół Wieloryba
Proza fabularna autorstwa Jerzego Limona nie pod-
daje się interpretacyjnemu uogólnieniu, chciał-
bym zatem skupić się na Wielorybie. Wypisach 
źródłowych, książce niełatwej do sklasyfikowania 
gatunkowego podobnie jak sam wieloryb, uważany 
niegdyś za ssaka lub rybę. Spróbuję pokrótce poka-
zać jak Wieloryb jest zbudowany i na jakim widzeniu 
historii się opiera, jak również określić jego miejsce 
w dorobku pisarza.
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 UW Warszawa 

bio.

Marek Wilczyński is Full Professor of Hu-
manities at the American Studies Center, 
University of Warsaw. His interests include 
history of American literature and culture 
of the 19th century, Polish literature from 
the Romantic period, and early 20th-cen-
tury fiction. Author of around 100 articles, 
numerous literary reviews, and analyses 
of Polish-Ukrainian relations. He regularly 
writes for Przegląd Polityczny.

Approaching 
Wieloryb 
(The Whale)
Jerzy Limon’s fiction does not lend itself easily to in-
terpretative generalisation; therefore, I would like 
to focus on Wieloryb. Wypisy źródłowe (The Whale. 
Sources and References), a book that is not easy 
to classify in terms of genre, just like the eponymous 
animal, which used to be considered either a mam-
mal or a fish. I will try to show briefly how Wieloryb 
is constructed and discuss its underlying perception 
of history as well as defining its place in the writer’s 
oeuvre.
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Małgorzata 
Grzegorzewska
UW Warszawa

Małgorzata Grzegorzewska – profesor lite-
ratury angielskiej na wydziale „Artes Libera-
les” Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka 
publikacji na temat Szekspira, poezji meta-
fizycznej i kultury renesansu. Jej zaintereso-
wania badawcze obejmują związki literatury 
z teologią i filozofią.
-
Małgorzata Grzegorzewska is Profes-
sor of English Literature at the Faculty 
of Artes Liberales, University of Warsaw. 
She has published on Shakespeare, Meta-
physical Poets, and Renaissance culture. 
She is interested in the intersections of lit-
erature, theology, and philosophy.



 TRANSLACJE
TRANSLATIONS

Przekłady dramaturgii dawnej 
i współczesnej Jerzego Limona

Sztuki Williama Szekspira, które Jerzy Limon prze-
łożył na język polski wspólnie z Władysławem Za-
wistowskim (Trojlus i Kressyda oraz Antoniusz i Kle-
opatra) wyróżnia nie tylko umiejętność powiązania 
czytelnych znaczeń z rygorami rytmicznego odpo-
wiednika białego wiersza w polszczyźnie, ale także 
lekkość tonu, pomysłowość oraz dowcip płynące 
z dogłębnej znajomości erotycznych gier słownych 
Szekspira. Podobnie rzecz się ma z mistrzowski-
mi przekładami na język polski Arkadii, Wynalazku 
miłości oraz Artysty schodzącego po schodach Toma 
Stopparda, gdzie na pierwszy plan wysuwa się cha-
rakterystyczne dla dramatopisarza – jak również 
dla tłumacza – połączenie nieskrępowanej żartobliwości 
z pogłębioną refleksją nad naturą medium teatru,  
a także pełna świadomość przynależności do kultu-
ry europejskiej.
 

panel 5

Jerzy Limon’s Translations of Elizabethan 
and Contemporary Drama 

Jerzy Limon’s co-translations, with Władysław 
Zawistowski, of Shakespeare’s Troilus and Cressida 
and Antony and Cleopatra are remarkable not only 
for the marriage of clear sense with the rigors 
of the rhythmic equivalent of blank verse in Pol-
ish but also for the lightness of tone, inventiveness, 
and wit resulting from Limon’s intimate knowl-
edge of Shakespeare’s erotic wordplay. In quite 
a similar vein, his masterful renderings into Polish 
of Tom Stoppard’s Arcadia, The Invention of Love, 
and Artist Descending a Staircase bring to the fore 
the playwright’s – and translator’s – trademark 
combination of sheer playfulness with serious re-
flection on the nature of the theatrical medium, 
as well as his immersion in European culture.



Anna Cetera-Włodarczyk
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bio.

Anna Cetera-Włodarczyk – szekspiroloż-
ka w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego. Od 2016 r. kieruje pro-
jektem cyfrowym NCN Polski Szekspir 
UW, gromadzącym wiedzę o zasobach, strategii  
i recepcji Szekspira w przekładzie. Od 2009 
r. współpracuje z Piotrem Kamińskim, reda-
gując edycję krytyczną nowych przekładów 
Szekspira.

Szekspir. 
Translacja, 
retranslacja, 
dramaturgia
Uwagi o ewolucji strategii przekładów Szekspira 
w XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem uwa-
runkowań teatralnych, erozji pojęcia kanonu lite-
rackiego oraz znaczenia zasobów cyfrowych dla tłu-
maczeń literackich.
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bio.

Anna Cetera-Włodarczyk is a special-
ist in Shakespeare studies and Professor 
at the Institute of English Studies, Univer-
sity of Warsaw. Since 2016, she has been 
managing the National Science Centre’s 
project Polish Shakespeare at the Universi-
ty of Warsaw, the aim of which is to estab-
lish the digital repository of Shakespeare 
translation resources, with information 
on translation strategies and notes on their 
reception. She has been working with Piotr 
Kamiński on a critical edition of new trans-
lations of Shakespeare’s works since 2009.

Shakespeare: 
Translation, 
Retranslation, 
Dramatisation
Notes on the evolution of translation strategies 
of Shakespeare’s works in the 21st century, with 
a focus on theatre as a medium, the eroding con-
cept of literary canon, and the importance of digital 
resources for literary translation.
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bio.

David Malcolm – profesor Uniwersyte-
tu SWPS w Warszawie. Jego tłumaczenia 
z polskiego, niemieckiego i francuskiego 
na angielski i szkocki (Scots) były publikowa-
ne w Europie i USA.

Madonny, 
niedźwiedzie i 
sopockie ulice. Uwagi 
o tłumaczeniu prozy 
Jerzego Limona
Niezależnie od zwykłych trudności związanych  
z przekładem z języka polskiego na angielski, pro-
za Jerzego Limona stawia przed tłumaczem intry-
gujące zadania. Jednym z nich jest leksyka. Limon 
często używa mniej popularnych słów na różnych 
poziomach tekstu. Jego dzieła są naszpikowane 
aluzjami zrozumiałymi dla otoczenia, w którym 
funkcjonował, często też nawiązują do realiów hi-
storycznych z bliższej bądź dalszej przeszłości.  
W jaki sposób przełożyć te leksykalne aspekty 
na angielski? Kolejnym wyzwaniem jest składnia. 
I tak na przykład w Kaszubskiej Madonnie Limon sto-
suje długie zdania o rozbuchanej składni. Czy taką 
strukturę zdania łatwo jest oddać w angielskim prze-
kładzie? Jeszcze innym aspektem, na który musi 
zwrócić uwagę tłumacz, jest humor. To, co humory-
styczne, jest zwykle ściśle powiązane z daną kulturą. 
Czy humor Limona jest przekładalny? I czy ekwiwa-
lencja w angielskim przekładzie jest możliwa?
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 SWPS Warszawa

bio.

David Malcolm is a Professor at SWPS 
University of Social Sciences and Hu-
manities in Warsaw. His translations from 
Polish, German, and French (into English 
and Scots) have been published in Europe 
and the USA.

Madonnas, Bears, 
and Sopot Streets: 
On Translating Jerzy 
Limon’s Fiction
Besides the usual complex aspects of rendering 
Polish into English, Jerzy Limon’s prose presents 
some intriguing issues. One is lexis. Limon often 
opts for less commonly used vocabulary at every 
level of his texts. His work, too, is deeply allusive 
to the local communities with which he was con-
nected. It also frequently refers to a historical world 
more or less distant from the present. How are these 
lexical aspects to be done into English? Another is-
sue is syntax. In Kaszubska Madonna (The Kashubian 
Madonna), for example, Limon often favors long 
carnivalesque syntax. Can such sentence structure 
be rendered easily into English? Yet another aspect 
of his work that must interest the translator is Li-
mon’s humour. Humour is often culturally specific. 
Is Limon’s? Can English translation achieve equiv-
alence?
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Władysław Zawistowski

bio.

Władysław Zawistowski – poeta, dramaturg, 
od 2006 r. dyrektor Departamentu Kultu-
ry Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. 
W przeszłości m.in. kierownik literacki Te-
atru Wybrzeże i fundator oraz wiceprezes 
Fundacji Theatrum Gedanense. Współau-
tor (wraz z Jerzym Limonem) przekładów 
dramaturgów elżbietańskich (m.in. Szek-
spira i Middletona), w części wystawianych 
w Teatrze Wybrzeże. Jako wydawca (Tower 
Press) przyczynił się do publikacji powieści 
Jerzego Limona Kaszubska Madonna i Wie-
loryb. Ostatnią książką Zawistowskiego jest 
wybór dramatów Dobry adres, wydany przez 
Instytut Badań Literackich PAN w 2022 
roku.

Przed Szekspirem 
był Henry Chettle
Początki mojej współpracy translatorskiej z Je-
rzym Limonem (wczesne lata 80.; stan wojenny), 
to równocześnie czas powrotu Jurka na Wybrze-
że, po dekadzie spędzonej w Poznaniu. W każdym 
sensie byliśmy debiutantami, jeśli chodzi o przekła-
dy dawnej literatury angielskiej. On znał świetnie 
epokę i jej język, ja – polską wersyfikację; on dą-
żył do wierności oryginałowi, ja – do urody polskiej 
wersji. Był to również, na przekór mrokom polityki, 
czas integracji i duchowej wymiany wielu środowisk, 
czas siania idei, które wzeszły po latach. Jedną 
z nich był Teatr Szekspirowski. Dla mnie wspólna 
praca była równocześnie wielką szkołą epoki elż-
bietańskiej, jej kultury, teatru, obyczaju. Jurek – 
był tu Mistrzem, Szekspir pośrednikiem. A potem 
wszystko zaczęło się układać w jedną całość – nasze 
przekłady, ich premiery, Fundacja Theatrum Ge-
danense, festiwale, niezliczone wydarzenia i książki, 
aż po Teatr Szekspirowski.
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 Gdańsk

bio.

Władysław Zawistowski is a poet and play-
wright. Director of the Culture Depart-
ment at the Pomeranian Marshal Office 
in Gdańsk since 2006, he was also Lit-
erary Manager at the Wybrzeże Theatre 
in Gdańsk and co-founder and Vice Chair-
man of the Theatrum Gedanense Foun-
dation. Co-translator, with Jerzy Limon, 
of plays by Elizabethan playwrights (in-
cluding Shakespeare and Middleton), some 
of which were staged at the Wybrzeże The-
atre. As a publisher (Tower Press), he con-
tributed to the publication of Jerzy Limon’s 
novels Kaszubska Madonna (The Kashubi-
an Madonna) and Wieloryb (The Whale). 
His most recent book, a collection of plays 
Dobry adres (A Good Address), was pub-
lished by the Institute of Literary Research 
of the Polish Academy of Sciences (IBL 
PAN) in 2022.

Before Shakespeare 
There Was Henry 
Chettle
The origins of my translative collaboration with Jerzy 
Limon (early 1980s, martial law in Poland) was also 
the time when Jurek returned to Gdańsk having 
spent a decade in Poznań. As translators of Ear-
ly English literature, we were absolute beginners. 
While Jerzy had an excellent knowledge of the pe-
riod and its language, I was an expert in Polish verse; 
he strived for faithfulness to the English original, 
I aimed for the beauty of the Polish text. Despite 
the grim political climate, it was a time of integration 
and spiritual exchange among various communities: 
a time of sowing the seeds of ideas that came to fru-
ition many years later. One of them was the Gdańsk 
Shakespeare Theatre. For me, working with Jer-
zy was a great way to learn about the Elizabe-
than era, its culture, theatre, and customs. Jurek 
was the Master, Shakespeare – the intermedi-
ary. Then all the pieces started coming togeth-
er: our translations, the premieres, the Theatrum 
Gedanense Foundation, festivals, numerous events 
and books, and finally the Gdańsk Shakespeare 
Theatre.
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Festiwal Szekspirowski i inne performanse 
Jerzego Limona

Jerzy Limon spełnił swoje marzenie, wznosząc Gdański Te-
atr Szekspirowski niemal w tym samym miejscu, w którym 
od początków XVII wieku stała tzw. Szkoła Fechtunku, 
gdzie angielscy aktorzy występowali przed gdańskimi 
mieszczanami. Połączył tym samym badania naukowe 
z działalnością o bardziej praktycznym charakterze – na-
jpierw przekopując się przez archiwa, aby poznać historię 
Szkoły Fechtunku oraz itineraria angielskich aktorów 
w Europie Północnej, a następnie umiejscawiając nową/
starą instytucję na kulturalnej mapie Gdańska, Polski 
i świata. Powstała wyjątkowa przestrzeń, w której odbywa-
ją się różnorodne wydarzenia kulturalne, w tym doceniany 
przez krytyków Gdański Festiwal Szekspirowski. Jerzy Li-
mon, przedsiębiorca teatralny i wizjoner, był także inicja-
torem – a wielokrotnie także współautorem – rozlicznych 
projektów artystycznych.
 
The Shakespeare Festival and Other 
Performances by Jerzy Limon

Jerzy Limon made his dream come true locating 
the Shakespeare Theatre in Gdańsk almost in the same 
site where the so-called Fencing School stood from 
the early seventeenth century, in which English play-
ers performed plays to the Gdańsk burghers. In this 
way, he combined his research with a more practical activi-
ty, first digging into the archives to reconstruct the history 
of the Fencing School as well as the itineraries of the En-
glish players in Northern Europe, and then putting back 
a new (old) institution on the cultural map of Gdańsk, 
Poland, and the world, making it a unique place where 
a variety of cultural events are staged, including the criti-
cally acclaimed Gdańsk Shakespeare Festival. A visionary 
theatre entrepreneur, Jerzy Limon was also an initiator 
and, in many cases, also co-author of multiple artistic 
projects.

moderator
-

Katarzyna 
Pastuszak
UG Gdańsk

Katarzyna Pastuszak – tancerka/perfor-
merka, choreografka i dyrektor artystyczna 
Amareya Theatre & Guests, adiunkt w Za-
kładzie Badań nad Sztukami Scenicznymi 
(IAiA – Uniwersytet Gdański), członkini 
Grupy Badawczej Between.Pomiędzy (UG), 
związana także z CEMiPoS (Sapporo). Au-
torka i tłumaczka artykułów z zakresu tańca 
i teatru oraz autorka książki Ankoku butō 
Hijikaty Tatsumiego – teatr ciała w kryzysie 
(Kraków: Universitas, 2014). Laureatka licz-
nych stypendiów artystycznych przyznawa-
nych przez Miasto Gdańsk, Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego oraz Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Jej spektakle 
były prezentowane m.in. w Japonii, Gren-
landii, Norwegii, Turcji, Izraelu, Niemczech, 
Francji oraz na licznych festiwalach w Polsce. 
Aktywna członkini IFTR, PSi, EASTAP.
-
Katarzyna Pastuszak – dancer/performer, 
choreographer, and artistic director of Am-
areya Theatre & Guests, adjunct and lectur-
er at the Department of Performing Arts 
(IAiA – University of Gdańsk), member 
of Between.Pomiędzy Research Group 
(UG). Author and translator of articles 
on dance and theatre and author of the book 
Hijikata Tatsumi’s Ankoku butō – the theatre 
of body-in-crisis (Cracow: Universitas, 2014). 
Holder of numerous artistic scholarships 
granted by the City of Gdańsk, the Marshall 
of the Pomeranian Voivodeship, and Polish 
Minister of Culture and National Heritage. 
Her performances have been presented, 
among others, in Japan, Greenland, Nor-
way, Turkey, Israel, Germany, France, Russia 
and at numerous festivals in Poland. Active 
member of CEMiPoS (Sapporo), IFTR, 
PSi, EASTAP.
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Nicoleta Cinpoeş

bio.

Nicoleta Cinpoeş jest profesorką szekspi-
rologii Uniwersytetu w Worcester w Wiel-
kiej Brytanii. Jest badaczką dramatu nowo-
żytnego, historyczką teatru, recenzentką  
i okazjonalnie tłumaczką, konsultantką Mię-
dzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego  
w Craiovej w Rumunii oraz wieloletnią miło-
śniczką Gdańskiego Festiwalu Szekspirow-
skiego. 

Jak nauczyć się  
„zastosować 
akcję do słów,  
a słowa do akcji”
Kierując się radą Hamleta dla aktorów, 
by „[z]astos[ować] akcję do słów, a słowa do akcji” 
(akt III, scena 2), chciałabym uhonorować zobo-
wiązanie Jerzego Limona do życia zgodnie z radą 
księcia Danii tak w słowach i czynach, jak w inspiro-
waniu innych do tego samego. Jego rada, podobnie 
jak ta udzielona przez Hamleta, sytuuje ludzi jako 
„aktorów” obdarzonych sprawczością na scenie 
świata – czy to teatralnej, literackiej, akademickiej, 
obywatelskiej, społecznej czy politycznej. Moje wy-
stąpienie skupi się na dwóch projektach, których 
nasiona Jerzy Limon zasiał – jeśli nie bez swojej 
wiedzy, to na pewno bez „naszej”. Jeden z nich, ba-
zujący na działaniu, to seminaria Shakespeare in Per-
formance; drugi, bazujący na słowie, to dedykowana 
mu publikacja (2022): Jerzy Limon, a Prince of Eu-
ropean Shakespeare Festival Stages (Jerzy Limon, 
książę scen europejskich festiwali szekspirowskich).
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 University of Worcester, Wielka Brytania

bio.

Nicoleta Cinpoeş is Professor of Shake-
speare Studies at the University of Worces-
ter, UK. She is an early modern drama 
scholar, a theatre historian, reviewer 
and occasional translator, a consultant 
for the International Shakespeare Festi-
val, Craiova, Romania, and a long-standing 
fan of the Gdańsk Shakespeare Festival.

Learning to “suit the 
action to the word, 
the word to the 
action”
Cued by Hamlet’s advice to the players to “suit 
the action to the word, the word to the action” 
(3.2), I would like to celebrate Jerzy Limon’s com-
mitment to live by the Danish Prince’s advice 
as much in his words and actions as in inspiring oth-
ers to do so. His advice, like Hamlet’s, sees peo-
ple as ‘players’ endowed with agency on the world’s 
stage – be this theatrical, literary, academic, civ-
ic, social, political. My talk will focus on two pro-
jects whose seeds he has sown – if not unbeknown 
to him, certainly unbeknown to ‘us’. One is ac-
tion-led, the Shakespeare in Performance semi-
nars; the other, word-led, a 2022 book dedicated 
to: “Jerzy Limon, a prince of European Shakespeare 
festival stages.”
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Robert Florczak

bio.

Robert Florczak – profesor dr hab., prowadzący pracownię „Sztu-
ka w przestrzeni publicznej” – Wydz. Malarstwa ASP w Gdańsku. 
Założyciel i prezes Fundacji SFINKS, dyrektor Szkoły Doktorskiej 
ASP. Malarz, rzeźbiarz, scenograf, reżyser krótkich form filmowych 
i inscenizator spektakli multimedialnych w tym: Makbet Remix, 
Triumf Ognia, Ciał i Maszyn, Hamlet Transgatunkowy dla Fundacji 
Theatrum Gedanense, Wymurzanie Wolności dla GTS, Świątynia 
Sztuk Wszelkich dla Centrum Sztuki Św. Jana w Gdańsku, Varso-
via Galopka – Rio de Janeiro, Pomerania–Shanghai Express – Expo 
2010, Szanghaj. Autor kilkudziesięciu scenografii teatralnych oraz 
stalowych obiektów w tym pomnika Orzeł Polski – Muzeum Hym-
nu Narodowego w Będominie.

Jerzy Limon. 
Artysta 
konceptualny
Moje wystąpienie pragnę po-
święcić działalności Jerzego Li-
mona jako artysty konceptual-
nego. Chciałbym zwrócić uwagę, 
że od początku istnienia Fundacji 
Theatrum Gedanense do ostat-
nich dni Jerzego, jego pomysły 
dotyczące parad, plenerowych 
spektakli i happeningów były kre-
acjami artystycznymi, koncepcja-
mi zrealizowanymi przez innych 
artystów. Bez jego klarownych 
koncepcji nie byłoby wydarzeń: 
Aktorzy Przyjechali, Hamlet Dwóch 
Czasów, Płaczki, czy Wymurzanie 
Wolności. Spór wokół praw autor-
skich wybitnego artysty Maurizio 
Cattelana z wykonawcą jego po-
mysłów, rzeźbiarzem Danielem 
Druetem, każe nam zastanowić 
się, czy rola Jerzego Limona w re-
alizacjach artystycznych, których 
był pomysłodawcą, nie spełnia 
wszelkich kryteriów należnych 
konceptualiście.
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 ASP Gdańsk

bio.

Robert Florczak is Professor at the Faculty of Painting, Academy 
of Fine Arts in Gdańsk, where he heads the Studio of Art in Public 
Space. He is the founder and Chairman of the SFINKS Foundation 
and Head of the Academy of Fine Arts’ Doctoral School. A painter, 
sculptor, and stage designer, he has directed short films and staged 
multimedia performances, including: Makbet Remix; Triumf 
Ognia, Ciał i Maszyn (Triumph of Fire, Bodies, and Machines); 
Hamlet Transgatunkowy (Transgeneric Hamlet) for the Theatrum 
Gedanense Foundation; Wymurzanie Wolności (De-Walling Free-
dom) for the Gdańsk Shakespeare Theatre; Świątynia Sztuk Wsze-
lkich (The Temple of All Arts) for St. John’s Centre in Gdańsk; 
Varsovia Galopka (Warsaw’s Galloping Polka) in Rio de Janeiro; 
Pomerania–Shanghai Express for Expo 2010 in Shanghai. Author 
of numerous stage designs and several steel sculptures, including 
the Polish Eagle monument for the Polish National Anthem Mu-
seum in Będomin. 

Jerzy 
Limon, the 
Conceptual 
Artist
My talk will focus on Jerzy Limon 
as a conceptual artist. I would 
like to argue that from the be-
ginning of the Theatrum Gedan-
ense Foundation to Jerzy’s last 
days his ideas of parades, open-air 
performances, and happenings 
were artistic creations and con-
cepts brought to life by other 
artists. Limon’s conceptual clarity 
was vital for the staging of Aktorzy 
Przyjechali (The Actors are Come 
Hither), Hamlet Dwóch Czasów 
(Hamlet of Two Times), Płacz-
ki (Mourners), or Wymurzanie 
Wolności (De-Walling Freedom). 
The current intellectual proper-
ty dispute between the distin-
guished artist Maurizio Cattelan 
and the sculptor Daniel Druet 
prompts a reflection on Jerzy Li-
mon’s role as the originator of var-
ious artistic initiatives, perhaps 
deserving to be credited as their 
conceptual author.
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Javor Gardev

bio.

Javor Gardev – doktor filozofii Uniwersytetu Sofijskiego oraz ma-
gister reżyserii Bułgarskiej Narodowej Akademii Sztuk Teatralnych 
i Filmowych. Jeden z najważniejszych współczesnych reżyserów 
bułgarskich, twórca ponad czterdziestu pięciu spektakli w Bułga-
rii i za granicą. Jego spektakle były prezentowane m.in. w Sofii, 
Berlinie, Paryżu, Lille, Bernie, Gdańsku, Moskwie, Petersbur-
gu, Lizbonie, Rotterdamie i Utrechcie. Najważniejsze produkcje: 
Hamlet i Król Lear Williama Szekspira, Sztuka o dziecku i Koza albo 
kim jest Sylwia? Edwarda Albee (osobiście zatwierdzone przez au-
tora), Kwartet Heinera Müllera, Pokojówki Jeana Geneta, Marat/
Sade Petera Weissa, Jednoręki ze Spokane i Poduszyciel Martina 
McDonagha, Killer Joe Tracy’ego Lettsa oraz Almost an Evening 
Ethana Coena. Jest nie tylko płodnym reżyserem teatralnym, któ-
ry posługuje się niekonwencjonalnym i nowatorskim językiem arty-
stycznym, ale także reżyserem dramatów radiowych i autorem prac 
z dziedziny performansu oraz video artu. 

Jerzy 
Limon jako 
naukowiec 
i kurator w 
jednej osobie
W moim wystąpieniu stawiam 
tezę, że odpowiednio wcielony 
w życie etos akademicki może in-
spirować inne dziedziny i rozsze-
rzać się poza domyślne obszary 
naukowej specjalizacji. Omówię 
zasługi Profesora Jerzego Limona 
w tym zakresie, upatrując w nich 
pięknego przykładu owocnych 
negocjacji pomiędzy vita contem-
plativa a vita activa. Wystąpienie 
będzie próbą opisania wyjątkowej 
siły sprawczej Jerzego Limona jako 
niezwykle kompetentnego bada-
cza, którego wpływ sięgał daleko 
poza wąsko pojęte, bezpieczne 
środowisko intelektualne.
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 Sofia, Bułgaria

bio.

Javor Gardev holds a MPhil degree in Philosophy from Sofia 
University, and a MFA in Directing from the National Acad-
emy of Theatre and Film Arts. One of the foremost directors 
of his native Bulgaria, he has staged over forty-five performances, 
in his home country and abroad, which were presented in Sofia, 
Berlin, Paris, Lille, Bern, Gdańsk, Moscow, St. Petersburg, Lis-
bon, Rotterdam, and Utrecht, to name a few. Among the plays 
he has staged are: William Shakespeare’s Hamlet and King Lear, 
Edward Albee’s The Play about the Baby and The Goat, or Who is Syl-
via? (personally endorsed by Mr. Albee), Heiner Müller’s Quartet, 
Jean Genet’s The Maids, Peter Weiss’s Marat/Sade, Martin Mc-
Donagh’s The Pillowman and A Behanding in Spokane, Tracy Letts’s 
Killer Joe, and Ethan Coen’s Almost an Evening. His artistic language 
is unconventional and continuously innovative. Besides his prolific 
theatre work, Gardev has directed radio-dramas and authored per-
formance art and video art works.

Jerzy 
Limon: Dual 
Embodiment 
of Academic 
Expertise 
and Curating 
Agency
This talk will argue that aca-
demic ethos properly embodied 
can reach, spread, and inspire 
far beyond the presumed fields 
of academic expertise. It will dis-
cuss Prof. Jerzy Limon’s merit 
as a fine example of fruitful ne-
gotiation between “vita contem-
plativa” and “vita activa.” It will 
try to describe his unique per-
forming power of highly compe-
tent researcher, which extended 
his agency far out of the protected 
and safe intellectual environment.
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Justyna Marcinkiewicz-Limon
 

bio.

Justyna Marcinkiewicz-Limon – anglistka, 
absolwentka filologii angielskiej na Uniwer-
sytecie im. Adama Mickiewicza. Lektorka, 
a następnie wykładowczyni w Studium Języ-
ka Angielskiego „British Council” na Uniwer-
sytecie Gdańskim. Lektorka j. angielskiego 
i j. polskiego w szkołach językowych w Wa-
szyngtonie. Współzałożycielka i prezeska 
„English Unlimited”, jednej z największych 
instytucji edukacji językowej w płn. Polsce – 
szkoły, księgarnie, Nauczycielskie Kolegium 
Języków Obcych w Trójmieście, Bydgoszczy, 
Poznaniu, Szczecinie. Koordynatorka wielu 
międzynarodowych projektów edukacyjnych 
z programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, 
Erasmus plus, a także projektów dla młodzie-
ży Ministerstwa Edukacji i Nauki. Obecnie 
jest prezeską firmy edukacyjnej „Interna-
tional College”, dyrektorką przedszkola an-
glojęzycznego „EU Kids” oraz wiceprezeską 
Fundacji Theatrum Gedanense.

O marzeniach, walce  
i cudach – czyli krótka 
historia Fundacji Theatrum 
Gedanense
Przełom lat 1989/90 był w Polsce czasem wielkich zmian, ale też en-
tuzjazmu i nadziei. Rodziło się nowe, demokratyczne państwo. Jerzy 
Limon z grupą przyjaciół postanowił właśnie w tym czasie założyć Fun-
dację, której celem nadrzędnym miała być budowa gdańskiego teatru 
elżbietańskiego. Uwierzył, że w nowej, demokratycznej Polsce, Fundacja 
będzie mogła szybko osiągnąć swoje cele.

Od tego momentu zaczyna się jego wielkie gdańskie i europejskie ma-
rzenie. Odbudowa teatru szekspirowskiego i stworzenie w Gdańsku cen-
trum kultury o zasięgu międzynarodowym to były priorytety. W folde-
rze przygotowanym przez Fundację Theatrum Gedanense pisał: „Teatr 
Gdański – wzorowany na londyńskim teatrze Fortune – powstał w czasie 
najbardziej dynamicznego rozwoju miasta w XVII wieku, tak więc jego 
odbudowa będzie z jednej strony nawiązaniem do dawnej świetności 
Gdańska, a z drugiej podkreśleniem współczesnych związków Polski 
z Europą”.

Nikt wtedy nie przypuszczał, że walka o powstanie Gdańskiego Teatru 
Szekspirowskiego będzie trwała 24 lata. Niemal ćwierć wieku zmagań 
o przyznanie terenu, o projekt architektoniczny, o fundusze, jak również 
walka z biurokracją, złymi przepisami prawnymi, nieuczciwą firmą bu-
dowlaną. Problemów nie brakowało. I kiedy już wydawało się, że Jerzy 
i jego marzenia zostaną pokonane przez „siły zła”, następował cud bogini 
Fortuny, która niespodziewanie ratowała z opresji i wiodła Fundację da-
lej, wyznaczając jej barwną drogę, naznaczoną niezwykłymi happeninga-
mi i ważnymi, pięknymi szekspirowskim spektaklami teatralnymi, o któ-
rych głośno było w Europie.
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 FTG Gdańsk

bio.

Justyna Marcinkiewicz-Limon is an Eng-
lish philologist and graduate of the Faculty 
of English at the Adam Mickiewicz Uni-
versity in Poznań. She worked as a teacher 
and later as a lecturer at the British Coun-
cil’s School of English, University of Gdańsk, 
and taught English and Polish at lan-
guage schools in Washington. Co-found-
er and CEO of English Unlimited, 
one of the largest language teaching institu-
tions in Northern Poland, with its own schools, 
bookshops, and Foreign Language Teachers’ 
College in the TriCity, Bydgoszcz, Poznań, 
and Szczecin. Co-ordinator of a num-
ber of international educational projects 
as part of the Grundtvig, Leonardo da Vinci, 
and Erasmus+ programmes, and the Polish 
Ministry of Education and Science’s projects 
for young people. President of International 
College, Chairwoman of EU Kids, an English 
language kindergarten, and Vice President 
of the Theatrum Gedanense Foundation.

On Dreams, Struggles,  
and Miracles: A Short Story 
of the Theatrum Gedanense 
Foundation
The turn of 1989 and 1990 in Poland was the time of great changes, 
but also of enthusiasm and hope. A new democratic state was being 
born. It was also the time when Jerzy Limon with a group of friends 
decided to establish the Theatrum Gedanense Foundation, with the pri-
mary aim to build an Elizabethan theatre in Gdańsk. He believed that 
in the new democratic Poland the Foundation would be able to quickly 
achieve its goal.

That moment marks the beginning of Jerzy Limon’s Gdańsk and Eu-
ropean dream. Rebuilding Gdańsk’s Shakespearean theatre and mak-
ing it a cultural centre of international importance were his priorities. 
He wrote in the folder issued by the Theatrum Gedanense Founda-
tion: “The Gdańsk theatre, modelled after the London Fortune the-
atre, was built during the most dynamic period of the city’s develop-
ment in the 17th century; thus, the rebuilding project will be a bow to 
Gdańsk’s former days of glory while highlighting Poland’s contempo-
rary links to Europe.”

At that time no one expected that the struggle to create the Gdańsk 
Shakespeare Theatre would continue for 24 years. Fighting for the spot, 
architectural design, and funds, struggling with red tape, badly written 
laws, and a dishonest building contractor took almost a quarter of a cen-
tury as obstacles multiplied. And yet, when we thought that the forces 
of evil would finally defeat Jerzy and his dream, miracles would occur: 
the Goddess of Fortune would come to our rescue, taking the Foun-
dation under her guidance, pushing the project forward, and marking 
its colourful path with wonderful happenings and beautiful and import-
ant Shakespearean performances that made their fame in Europe.
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Philip Parr 

bio.

Philip Parr prowadzi szeroko zakrojoną działalność freelancerską 
jako dyrektor teatralny, operowy i festiwalowy, będąc jednocześnie 
dyrektorem artystycznym grupy Parrabbola, która w Wielkiej Bry-
tanii i w całej Europie realizuje wielkoskalowy teatr społeczny. Teatr 
ten łączy spuściznę historyczną i wydarzenia współczesne, umożli-
wiając różnorakim społecznościom przekazywanie swoich opowie-
ści. Inne projekty teatralne Philipa sięgają od inscenizacji na dużej 
scenie po niewielkie spektakle objazdowe w rejonach wiejskich, 
 ze szczególnym naciskiem na teatr tworzony na potrzeby kon-
kretnego miejsca (site specific) i teatr promenadowy oraz na dzieła 
Szekspira. Philip ma też znaczne doświadczenie w reżyserii opero-
wej. Reżyserowane przez niego festiwale to m.in. Swaledale Mu-
sic Festival, Bath Shakespeare Festival, Festiwal Kultury z okazji 
Igrzysk Azjatyckich 2004 w Katarze oraz festiwal sztuki koreańskiej 
w Kingston Rose Theatre w Londynie. Philip jest współdyrektorem 
i członkiem rady programowej York International Shakespeare Fe-
stival, www.yorkshakes.co.uk, który ściąga do Yorku fascynujące  
i innowacyjne interpretacje Szekspira, a także najlepsze niezależne 
przedstawienia brytyjskie. Jest członkiem założycielem Rady Euro-
pejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich (ESFN), a w 2021 r. został 
wybrany na jej przewodniczącego.

Iskra 
witalności
Wielkie idee Jerzego Limona – mię-
dzynarodowy Festiwal Szekspirowski, 
przełomowy Teatr Szekspirowski – ja-
wią się dumnie jako fizyczne wyznacz-
niki jego dokonań, których nie sposób 
nie zauważyć. Jego książki będą na-
dal przedmiotem lektury, a nazwisko 
ich autora będzie fetowane i darzone 
szacunkiem. Jego obecność na tak wie-
le sposobów wpisała się do rejestru do-
konań życiowych. Niniejszy przyczy-
nek celebruje ten wkład, materialny 
i niematerialny, który nie jest tak pu-
bliczny czy tak widoczny, ale bez któ-
rego tak wiele projektów i działań nigdy 
by nie zaistniało; częstokroć są to pro-
jekty, które trwają do dziś lub które 
pozostawiły spuściznę innych działań. 
Jest to hołd oddany ulotnym chwi-
lom, iskierkom natchnienia, zalążkom 
pomysłów, których Jerzy potrafił 
nam dostarczać – pozornie bez końca 
i bez wysiłku. Mógł to być tytuł pro-
jektu, inspiracja, prowokacja, wiążąca 
deklaracja celów do wniosku zbiorowe-
go, indywidualnie motywujące słowa 
przepełnione mądrością. W obecności 
Jerzego pomysły zdawały się przycho-
dzić z łatwością, a strumień inwencji 
nigdy nie wysychał.
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 Parrabbola, York International Shakespeare Festival, UK

bio.

Alongside a wide-ranging freelance practice as director of the-
atre, opera, and festivals, Philip is Artistic Director of Parrabbo-
la, who make large scale community plays in the UK and across 
Europe which fuse heritage and contemporary events to enable 
communities of all kinds to tell their stories. Other theatre work 
has ranged from main house productions, to small scale rural 
touring, with a particular focus on site specific and promenade 
theatre and on Shakespeare. He also has a substantial track re-
cord in directing opera. Festival directing includes the Swaledale 
Music Festival, the Bath Shakespeare Festival, the Cultural Fes-
tival for the 2004 Asian Games in Qatar, and a festival of Korean 
arts at the Kingston Rose Theatre in London. Philip is co-Director 
and Programmer of the York International Shakespeare Festival, 
www.yorkshakes.co.uk, bringing exciting and innovative inter-
pretations of Shakespeare to York, alongside the best indepen-
dent UK work. He is a founding council member of the European 
Shakespeare Festivals Network and in 2021 was elected Chairman.

The Vital 
Spark
Jerzy Limon’s big ideas – an interna-
tional Shakespeare Festival, a ground 
breaking Shakespeare Theatre – stand 
proudly as unmissable physical mark-
ers of his achievements. His books will 
be read and the author’s name cele-
brated and revered. In so many ways 
his presence is inscribed on the reg-
ister of life achievements. This con-
tribution celebrates those contribu-
tions, tangible and intangible, which 
are not so public, not so visible, 
but without which so many projects 
and activities would never have exist-
ed; often projects which continue to-
day or which have generated a legacy 
of other activity. This is a celebration 
of the little moments, the sparks of in-
spiration, the germs of ideas that Jerzy 
could provide – seemingly endless-
ly and without effort. A project title, 
an inspiration, a provocation, the bind-
ing mission statement for a collabo-
rative application, words of wisdom 
for individual motivation. In Jerzy’s 
presence, ideas seemed to come easi-
ly, and the inventive flow never ran dry.

PANEL 6 AKCJE / ACTIONS
43



koncert / concert

MUSIC 
FOR A 
WHILE

28.5.2022
18.30



Koncert “Music for a while” to połączenie muzy-
ki baroku ze współczesnym brzmieniem dźwięków 
ze świata elektroniki i muzyki improwizowanej. Arie 
pochodzące z tej epoki to przeboje na rynku muzy-
ki klasycznej. Są wśród nich takie perełki, jak utwór 
“Music for a while” skomponowany przez Henry’ego 
Purcell’a czy arie Kleopatry z opery “Juliusz Cezar” 
Georga Friedricha Händla. Wykonawcy zaprosze-
ni do współpracy przez saksofonistę, multiinstru-
mentalistę i kompozytora Irka Wojtczaka, to uznani 
twórcy trójmiejskiej sceny muzycznej, współpracu-
jący przy różnorodnych projektach artystycznych. 
-
“Music for a while” is a combination of baroque, 
modern electronics and improvisation. Arias from 
the epoch are the most popular pieces in classi-
cal music, including such evergreens like “Music 
for a while” by Henry Purcell or arias of Cleopa-
tra from “Julius Ceasar” opera by Georg Fried-
rich Händl. The musicians invited by a saxophonist 
and multi-instrumentalist Irek Wojtczak are ac-
knowledged creators of Tri-city music scene coop-
erating in diverse artistic projects.

wystąpią / ensemble
-
Magdalena Gruszczyńska sopran / soprano
Ireneusz Wojtczak saksofony, klarnet, flet, elektronika 
/ saxophones, clarinet, flute, electronics
Tomasz Ziętek trąbka, elektronika / trumpet, electronics
Mikołaj Wojtczak gitara / guitar
David Malcolm recytacja / reciting
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