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curriculum vitae 
 
 

 
WYKSZTAŁCENIE 

 
Wydział Reżyserii Teatralnej. Specjalność: Dramaturg Teatru 

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna  im. Ludwika Solskiego w Krakówie 
dyplom Magistra Sztuki 2008 

 
Podyplomowe Studium Literacko-Artystyczne 

Instytut Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
2001-2002 

 
Realizacja Filmowa i Telewizyjna 

Warszawska Szkoła Reklamyl 
2000-2002 

 
Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji 

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie 
1997- 2001 

 
WARSZTATY 

 
performance + dramatopisarstwo  – S. Carp – Teatr im. Słowackiego 

dramatopisarstwo– Ravenhil – Laboratorium Dramatu 
dramatopisarstwo –TRWarszawa 

dramatopisarstwo – Theatre of Tomorrow + Narodowy Stary Teatr w Krakówie 
performance + video – Gob Squad  + narodowy Stary Teatr w Krakówie 

happening  – Marcin Libera  + Teatr 2 Strefa 
kabaret/burleska – Teatr Le Prato Teatr KTO   

aktorstwo dramatyczne – Teatr Polski w Poznaniu 
techniki impro  – Arkadiusz Ziętek 

emisja głosu  – Olga Szwajgier, 
emisja głosu  – Zbigniew Grygielski 

emisja głosu  – Justyna Jaryi 
emisja głosu  – Saba i Mieczysław Litwińscy 

pieśni archaiczne – zespół Ovo + Drevo 
 

JĘZYKI OBCE 
 

LCCI SEFIC Advanced - angielski 
bierny – hiszpański 

JUSTYNA KOWALSKA 
ur. 31.12.1978 
tel. +48 602 266 660 
kontakt@justynakowalska.pl 
www.justynakowalska.pl 
 
NAGRODY 
 
II Konkurs na Scenariusz Sztuki w Przestrzeni Miejskiej 
33. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze 
scenarzysta / III miejsce 
2015.06.20 
 
Teatr Wyobraźni  - Konkurs na scenariusz serialu radiowego  
Polskie Radio „Czwórka 
scenarzysta / nagroda główna 
2013.08.01 
 
Matka Gyubala Wahazara wg Witkacego 
NURT OFF – 33 Przegląd Piosenki Aktorskiej. 
reżyser + autor adaptacji / nagroda główna 
2012.03.30 
 
Robaczki Cudaczki 
Konkurs na projekt cyklicznej audycji  dla dzieci w wieku 5-10 lat | Program 1 TVP S.A. 
scenarzysta / nagroda główna 
2011.01.31 
 
Sama Słodycz wg Ireneusza Iredyńskiego 
Konkurs spotkań warsztatowych: Mistrzowie Małej Formy - Reinterpretacje 2006:70-80 
XLI OPTFM Kontrapunkt 2006 w Szczecinie 
reżyser / nagroda główna 
2006.04.23 
 
STYPENDIA 
 
Półroczne stypendia twórcze z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Dziedzina: teatr 
autor, reżyser 
2012.07.01 – 20012.12.31 
 
 
 



 
curriculum vitae 
 
TEATR - SPEKTAKLE 

Data Produkcja Rola  Reżyser / Producent  Miejsce  premiery                                                              

2016 Dlaczego dziecko gotuje się w mamałydze wg A. Veteranyi reżyser / autor adaptacji / aktorka Teatr im. Witkacego Teatr im. Witkacego (Zakopane) 

2015 Żar Żre reżyser / autor Teatr Umowny  Teatr Umowny (Kraków) 

2015 Eksperyment Miłość. Getto Singli reżyser / autor Łaźnia Nowa  Łaźnia Nowa (Kraków) 

2015 Taniec Delhi  I.  Wyrypajew aktorka J. Kowalik / Teatr W Kosmos Teatr W Kosmos (Kraków) 

2014 Kobieta. Istnienia Poszczególne wg M. Pinkwart reżyser / opracowanie scenariusza Teatr im. Witkacego Teatr im. Witkacego (Zakopane) 

2014 Dziecko dla odważnych wg L.Talko reżyser / autor adaptacji Fundacja Gospodarstwo Teatralne Teatr Scena STU (Kraków) 

2013 Od Czikago po Elej, czyli nomore66us reżyser / autor Centrala 71 / Łaźnia Nowa Łaźnia Nowa (Kraków) 

2012 Matka Gyubala Wahazara wg Witkacego reżyser / autor adaptacji Centrala 71 / PPA / Łaźnia Nowa Teatr Współczesny (Wrocław) 

2012 Vademecum Petenta wg J.Wittlina reżyser / autor adaptacji / aktorka Centrala 71    Śródmiejski Ośrodek Kultury (Kraków) 

2011 Perła Sch. wg Niekochanej  A. Lustiga (czytanie performatywne) reżyser / autor adaptacji Centrala 71    Klub Rozrywki (Kraków)        

2011 Włochy-Brazylia 3:2 Davide Enia (czytanie performatywne)   reżyser Centrala 71 Lokator Klub (Kraków) 

2011 Le Tournage Imaginaire du Prato aktorka (kilka epizodów) Gilles Defacque Festiwal ULICA 24 STREET ART(Kraków) 

2011 Córki Leara. Women's Theatre Group i Elaine Feinstein aktorka (Regana) Małgorzata Lech / Centrala 71 Teatr im. J. Słowackiego (Kraków) 

2010 Prada Meinhof. Ich bin Ulrike autor  / reżyser / aktorka (Frau Prada) Mobilne Centrum Kultury KontenerART KontenerART (Poznań) 

2009 Stefcia Ćwiek w szponach życia. Dubravka Ugrešić dramaturg / autor adaptacji Mateusz Przyłęcki Teatr Ludowy (Kraków) 

2009 Niezwykłe przygody Czerwonego Kapturka autor Piotr Majewski Krakowski Teatr Edukacji 

2009 Fizjologia Smaku. A. Brillat-Savarin (czytanie performatywne) reżyser / autor adaptacji Centrala 71 Jazz Klub Rura (Wroclaw) 

2008 Metoda Grönholma. J. Galcerán (czytanie performatywne) reżyser Centrala 71 Jazz Klub Rura (Wroclaw) 

2008 Ifigenia. Nowa Tragedia. Paweł Demirski i  Michał Zadara asystent reżysera Michał Zadara Narodowy Stary Teatr (Kraków) 

2008 Kupiec Wenecki. William Shaekspeare asystent reżysera  / aktorka (Kurtyzana) Tomáš Svoboda Teatr Ludowy (Kraków) 

2007 Klątwa. Stanisław Wyspiański aktorka (Dziewczyna) Barbara Wysocka Narodowy Stary Teatr  (Kraków) 

2007 Maliny wg Balladyny Juliusza Słowackiego autor / reżyser / aktorka (Dziewczyna) PWST Teatr im. J. Słowackiego (Kraków) 

2007 Trojanki. Jean Paul Sartre Reżyser Festiwal re_wizje antyk Narodowy Stary Teatr (Kraków) 



2006 Sama Słodycz wg  Ireneusza Iredyńskiego reżyser / autor adaptacji Festiwal Kontrapunkt Teatr Współczesny (Szczecin) 

2006 Wizja Mozarta. Franzobel dramaturg / autor adaptacji Roman Gancarczyk Teatr PWST(Kraków) 

2005 Romeo i Julia. William Shaekspeare asystent reżysera / aktorka (Pani Montecchi) Ewa Kutryś Teatr PWST(Kraków) 

 
curriculum vitae 

 

PERFORMANCE / EVENT 

Data Produkcja Rola  Reżyser / Producent  Miejsce  premiery                                                              

2013 Gra kryminalna (event) aktorka (Ofiara / Sprawczyni) Teatr Gry Wstępnej / Idla Imago P.R. Sandomierz 

2012 Pełen spontan – cykl improwizacji aktorskich improwizator / producent Centrala 71  Bill Hickman (Kraków) 

2012 _______ flexibus intro performer (Bogini Konsumpcji) Szymon Budzyk / Czysta ReForma Huta Uthemanna (Katowice) 

2012 Nowe szczyty  performer (Rachel) Olga Lewicka   Muzeum Współczesne (Wrocław) 

2011 Dagny - romans kultur konferansjer / performer (Dagny Przybyszewski Willa Decjusza    Willa Decjusza (Kraków)        

2009 PopKurka przeżywa. Wpływ Kultury na kury popKultury autor / reżyser / performer (PopKurka) kulturaliberalna.pl /  festiwal WST 2009 C. K. Nowy Wspaniały Świat (Warszawa) 

2009 Zemsta kobiety w centrum miasta performer (Kobieta) Rafał Bujnowski Festiwal  ArtBoom (Kraków) 
 

 

FILM  / TV / RADIO 

Data Produkcja Rola  Reżyser / Producent  Miejsce  premiery                                                              

2014 Rodzic Zastepczy – zawód czy [powołanie scenarzysta messmedia Fundacja Profamilia 

2013 Radioterapia scenarzysta Xawery Żuławski Polskie Radio „Czwórka” 

2013 Na Współnej Odc. 1950 aktorka (Urzędniczka) Fremantle Media Polska, TVN 

2012 Zakład fryzjerski scenarzysta, aktorka (klienka salonu) Mariusz Michalik 48h  film, kino Praha (Warszawa) 

2012 Słoneczna róg unijnej dialogi Events and Multimedia TVP Program 1 

2012 Ukryta Prawda  scenarzysta Constatntin Entertainment.   TVN 

2010 Samo życie. Odc.1436 aktorka (Recepcjonistka) Akson Studio Polsat 

2008 Profesor Smok i Przyjaciele aktorka (dziewczyna) Ewa Urbańska TVP Polonia 

2007 Detektywi. Odc.187 aktorka (Prostytutka) TVN TVN 
 

 



Kobieta. Istnienia poszczególne  
 reżyser / autor adaptacji 

www.witkacy.pl/kobieta.html 
 

Kobieta. Istnienia Poszczególne na podstawie tekstu Maciej 

Pinkwarta Kocham Cię strasznie, ale swoboda to wielka rzecz 
 

Opracowanie tekstu i reżyseria: Justyna Kowalska 

muzyka: Piotr Żyła 

scenografia i kostiumy: Grzegorz Borys Roman 

współpraca scenograficzna: Jolanta Solska 

światło: Dariusz Nawrocki 

projekcja video: Marcin Szyndler 

ruch sceniczny: Aneta Podkowa 

 

Obsada:  Katarzyna Pietrzyk 

 

17.09.2014  Teatr im. St. Ig. Witkiewicza (Zakopane) 

 

 

 

„KOBIETA. ISTNIENIA POSZCZEGÓLNE” w reżyserii Justyny Kowalskiej, porusza tematykę dotąd nieobecną na scenach teatralnych, a jakże 

fascynującą. Jak wielka rolę w życiu Witkacego odgrywały kobiety, możemy zobaczyć podziwiając jego dzieła: obrazy, dramaty, powieści, 

fotografie - one powiedzą nam jak Witkacy widział kobiety. Ale jak kobiety widziały Jego? Kim On był dla nich? Spektakl „Kobieta. Istnienia 

poszczególne” na podstawie dramatu Macieja Pinkwarta „Kocham cię strasznie, ale swoboda to wielka rzecz” jest pierwszą próbą podjęcia tego 

tematu. Jedna aktorka (Katarzyna Pietrzyk) wcieli się w kilka najważniejszych kobiet z życia Witkiewicza, od pierwszej – Matki, poprzez pierwszą 

niewinną miłostkę (Ewa Tyszkiewicz), narzeczoną Jadwigę Janczewską, która zastrzeliła się nie wytrzymując huśtawki emocjonalnej serwowanej 

przez Witkacego, żonę, niezliczone kochanki (Panna W., Irena Solska, Helena Czerwijowska, Helena Dunin-Borkowska) aż po kobietę, przy której 

boku sam popełnił samobójstwo – pełne spektrum archetypów kobiecości. 

 

Tekst został oparty o materiały dokumentalne: korespondencję, wspomnienia, pamiętniki i próbuje odpowiedzieć na pytanie : co takiego sprawiało, 

że te kobiety poświęcały często niemal całe swoje życie temu mężczyźnie; co takiego w nim było? Ale przede wszystkim próbuje dogłębnie 

przyjrzeć się tym kobietom, czego do tej pory nikt nie próbował zrobić.. 

 

 

 
 
 



 
Dziecko dla odważnych 
reżyser / autor adaptacji 

 
Dziecko dla odważnych wg Leszka K. Talko 

Adaptacja i reżyseria: Justyna Kowalska 

muzyka: Michał Dymny 

scenografia: Ewa Pietras 

światło: Dariusz Nawrocki 

ruch sceniczny: Tomasz Wesołowski 
asystent reżysera: Agnieszka Zieleziecka 

 

produkcja: Fundacja Gospodarstwo Teatralne 

mecenas spektaklu: Wawel 

 

obsada:  Beata Schimschener i Tomasz Schimschener 

 

27.01.2014 Teatr Scena Stu (Kraków) 

 

 

Poradników dla młodych rodziców napisano już cale tomy.  

Przede wszystkim można się z nich dowiedzieć, że dziecko w każdej chwili może: 

 

a) wypaść z łóżeczka,  

b) wypaść z wózeczka, 

c) ba, nawet z okna 

d) może na siebie coś wylać  

e) albo się po prostu zakrztusić i udusić 

 

Podczas czytania takiego poradnika rodzice trzęsą się bardziej, niż gdyby właśnie oglądali horror. 

 

Czym różni się od innych poradników poradnik Leszka Talko, którego adaptację prezentujemy na scenie? 

 

Dowiemy się z niego, nie co MY możemy przypadkiem zrobić dziecku, 

lecz co z premedytacją dziecko może zrobić NAM. 

 

„Dziecko dla odważnych” to speaktakl-poradnik dla wszystkich, którzy zamierzają mieć dzieci, mają dzieci i chcą 

ich więcej, dla tych, co maja dzieci i maja ich serdecznie dość. Ci którzy dzieci nie mają i nie zamierzają za 

żadne skarby świata ich mieć, również znajdą w tym rzedstawieniu wiele dla siebie. 
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Od Czikago po Elej, czyli , nomore66us 
reżyser / autor 
 

Nomore66us Justyna Kowalska, Patrycja Babicka 
 

reżyseria Justyna Kowalska 

dramaturgia: Patrycja Babicka 

muzyka: Piotr Żyła 

scenografia: Borys Grzegorz Roman 

światło: Dariusz Nawrocki 

 

obsada:  Iwona Sitkowska, Kajetan Wolniewicz 

 

Projekt zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 
 

07.04.2013 Teatr Łaźnia Nowa (Kraków) 

 

Nomore66us to interdyscyplinarny projekt teatralny z użyciem projekcji wideo oraz instalacji 

fotograficznej, pomyślany jako przewodnik po kultowej trasie ROUTE 66, przebiegającej przez 13 

amerykańskich stanów, łączącej Chicago z Los Angeles. Bezpośrednią inspiracją do powstania 

spektaklu były osobiste wrażenia reżyserki, Justyny Kowalskiej i jej ojca, z podróży legendarną 

autostradą 66.   

 

Stany Zjednoczone widziane oczami polskiego tirowca i jego dorosłej córki, to zarazem 

sentymentalna wyprawa rodzinna, rajd po niespełnionych marzeniach o urzeczywistnieniu 

"amerykańskiego snu" i zderzenie z kulturą amerykańską, którą chce zaprezentować swojej dawno 

niewidzianej córce, żeby zyskać w jej oczach odrobinę uznania. 

 

 „OD CHICAGO PO L.A.  

BEZ JEDZENIA I BEZ SPANIA 

CZTERY KÓŁKA W DWA TYGODNIE  

 POLSKI TRUCKER ZAIWANIA”  

 

 Ameryka, kultowa trasa Route 66, piękne pejzaże, przygoda, ciekawi ludzie, spełniony american 

dream – tak sobie myślała Kicia Kowalska, kiedy wsiadała do samolotu w podróż swojego życia. 

Wyobrażała sobie, jak to cudownie będzie spotkać ojca, niewidzianego od 17 lat – legendę branży 

video z lat 80, poetę, pierwszego w Polsce copywritera, geniusza ekonomii i matematyki, człowieka 

wszechstronnie utalentowanego i przejechać z nim najbardziej znaną trasę USA. Ale czy wspólna 

podróż najgorszą ciężarówką świata jest na pewno tym o czym marzyła? 



Matka Gyubala Wahazara  
 reżyser / autor adaptacji 

matka.centrala71.pl 
 

Matka Gyubala Wahazara wg Witkacego 
 

reżyseria/adaptacja: Justyna Kowalska 

scenografia: Grzegorz Borys Roman 

muzyka: Piotr Żyła 

 

Obsada:  Małgorzata Wojciechowska, Marcin Kalisz 

 

24.03.2012  festiwal PPA /Teatr Współczesny  (Wrocław) 

 

Główna nagroda TUKAN OFF   
33 Przegląd Piosenki Aktorskiej  we Wrocławiu 
 

 
 

Spektakl muzyczny Matka Gyubala Wahazara to kompilacja Matki oraz Gyubala Wahazara Witkacego. To studium relacji toksycznych  w małym 

zamkniętym rodzinnym układzie matka-syn,  w którym twa nieustająca próba sił - walka o władzę, o dominację, o swoje JA. A to wszystko dzieje 

się w psychodelicznej magmie muzycznej opartej na śpiewie operowym, melorecytacji oraz innych performatywnych zabawach z głosem i 

elektroniką. 

 

Fragment recenzji: 

 

„Sam pomysł pomieszania „Matki” i „Gyubala Wahazara” mógłby się zdawać szalony. Choć ostatni z tekstów tej mieszanki kończy się dopiskiem: 

“Na przełęczach bezsensu”, trzeba dużej czujności by nie pobłądzić w meandrach surrealistycznej rzeczywistości. Albo inaczej. Rzecz idzie by 

pobłądzić. Sensownie […] Dobrego Witkacego dane mi było zobaczyć w Zakopanem we wczesnym dzieciństwie. To co zrobiła Justyna Kowalska 

ze swoimi aktorami przypomniało mi tamte lata. Niewiarygodny koncert aktorski Małgorzaty Wojciechowskiej w roli Matki, której cudownie asystuje 

Marcin Kalisz usilnie próbujący się skomunikować z pierwszym rzędem widzów. Nie jest jednak w stanie bo nikt go nigdy nie zrozumie i jedynie 

interwencja czułej matki zatrzyma bieg wydarzeń - gdyby nie ona, ktoś z widowni pewnie by go zabił. Nie o czułość matki do syna jednak chodzi. 

Liczba kolorów jest niezliczona - od demoniczności, poprzez niebywałą siłę (jakże ona śpiewa!), to wpada w szał to czule pieści syna. Nie wiem, 

kiedy ostatnio miałem do czynienia z taką mocą?   Kowalska ze spółką namotali cudnie. […]      Bardzo mi się podobało!”  

 

Maciej Masztalski – dyrektor Teatru Ad Spectatores we Wrocławiu. Przewodniczący jury nurtu OFF 33 Przeglądu Piosenki Aktorskiej. 



Vademecum petenta 
reżyser / autor adaptacji 
 
 

vademecum.centrala71.pl 
 

Vademecum Petenta wg Jerzego Wittlina 

 

reżyseria/adaptacja: Justyna Kowalska 

dramaturgia: Agata Dąbek 

scenografia:  Grzegorz Borys Roman 

muzyka: Michał Dymny 

 

Obasada: 

Iwona Sitkowska,  Małgorzata Wojciechowska, Agnieszka 

Zieleziecka / Justyna Kowalska, Barbara Szałapak, Marta 

Marut, Grzegorz Borys Roman 

 

20.01.2012  ŚOK (Kraków) / Centrala71 

                            

 
 
Vademecum Petenta wg tekstu Jerzego Wittlina, to czarna komedia osadzona w realiach PRLowskiej rzeczywistości. 
 
Ukazuje groźny świat biurokratycznej machiny,  gdzie bohater opowieści, petent, na każdym kroku zmuszony jest stawiać 
czoła przeciwnościom losu. Tak więc nasz dzielny bohater uczy się jak nie dać się zwieść na swej drodze w załatwianiu. 
Załatwianiu, które staję się kwintesencją istnienia świata wokół niego, z całym wewnętrznym zestawem reguł, często 
całkowicie nielogicznych, ale jakże niezbędnych do przeżycia w papierowej dżungli biurokracji.  
 
Umiejętność załatwiania przez każdego petenta winna być opanowana do perfekcji. Bez niej nie ma co nawet marzyć o 
przeprowadzeniu jakiegokolwiek ruchu. Tak też należy nabyć odpowiednie umiejętności praktyczne z zakresu kultury 
fizycznej – czekanie na swoją kolej odbywa się na ogół na stojąco i może trwać długie godziny,  lingwistycznej - gdyż każdy 
mądry obywatel wie, iż struktura urzędnicza posiada nie tylko własną kulturę, ale także odrębny język, a co najważniejsze, 
należy stać się ekspertem w komunikacji interpersonalnej opartej na wymianie darów.  
 
Widz przechodząc wraz z naszym petentem przez kompleksową edukację z zakresu załatwiania ma szansę z dystansu 
spojrzeć na minioną rzeczywistość, zanurzyć się w jej absurdzie raz jeszcze.  Lecz czy do tego stopnia minioną i 
zapomnianą, na to pytanie musimy poszukać odpowiedzi sami... 

 

http://vimeo.com/kowalska/vademecum


Prada Meinhof. Ich bin Ulrike   
reżyser / autor / aktorka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prada Meinhof. Ich bin Ulrike 
autorski  monodram w wykonaniu Justyny Kowalskiej 

 

scenariusz, reżyseria i wykonanie: Justyna Kowalska 

scenografia: Katarzyna Różniak 

muzyka: Piotr Żyła 

 

27.10.2010 Mobilne Centrum Kultury KontenerART  (Poznań) 

Ulrike Meinhof  (1934-1976) niemiecka dziennikarka, matka dwóch córek w 1968 roku porzuca karierę i rodzinę 
by współtworzyć ultralewicową organizację terrorystyczną Frakcję Czerwonej Armii – RAF.  Ulrike osobiście 
bierze udział w napadach na banki, porwaniach i zamachach bombowych. Są ofiary śmiertelne, są ranni. Ulrike 
staje się coraz bardziej bezkompromisowa, publikuje radykalne ideologicznie manifesty usprawiedliwiające 
potrzebę walki zbrojnej: My mówimy: gliniarze to świnie. Mówimy: typ w mundurze to świnia a nie człowiek. I 
dlatego się z nimi spieramy. To znaczy, my z nimi nie rozmawiamy i byłoby błędem w ogóle z takimi ludźmi 
rozmawiać. I oczywiście można ich zastrzelić. 
 
W 1972 roku Meinhof zostaje aresztowana i umieszczona w  tzw. “Skrzydle Śmierci”, które ma na celu nie tylko 
pełną izolację aresztowanej, ale jest zarazem torturą sensoryczną. 9 maja 1976 r. Ulrike wiesza się w celi. 
Oficjalny werdykt ekspertyzy - samobójstwo – nigdy nie został zaakceptowany przez RAF. W trumnie złożono 
ciało Meinhof. Prawie całe. Bez mózgu. Mózg został usunięty i poddany badanom medycznym. W kolejnych 
latach zarówno Ulrike Meinhof jak i RAF stały się mitem Popkultury. 
 
Te i inne gorące fakty z życia Ulrike można zakupić po promocyjnej cenie bezpośrednio u naszej uroczej Frau 
Prady podczas przedstawienia Prada Meinhof. Ich bin Ulrike. 

 
 



Trojanki 
reżyser 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trojanki. Jean Paul Sartre 
 

reżyseria: Justyna Kowalska 

muzyka: Mieczysław Mejza 

scenografia: Joanna Ciepielewska 

światło: Paweł Szarek 

 

obsada: 

Anna Gorajska, Katarzyna Chlebny, Kinga Kaczor, 

Karolina Sokołowska,, Anna Kolczyńska, Anna Makowska, 

Anna Rakowska, Michalina Bunalska,  Karol Śmiałek, Tomasz Ziober 

 

festiwal re_wizje antyk  2007 / Narodowy Stary Teatr (Kraków) 
 

 Fragment wywiadu: 
 
“Interesował mnie temat kobiet – po wojnie traktowanych, jako łup. Wyobraziłam sobie, że po wojnie 
wszystkie Trojanki, okaleczone, z przetrąconymi kręgosłupami, zostały zwiezione przez Greków, do 
cyrku / teatru, gdzie można się bawić ich upokorzeniem. 
 
Cały spektakl rozgrywa się w konwencji różowego, kiczowatego teatru szmiry – sprawia wrażenie lekkiej 
zabawy, lecz właśnie dzięki formie temat staje się tym bardziej dotkliwy.” 
 

Gazeta Wyborcza 
 

 



Sama Słodycz 
reżyser / autor adaptacji 
 
Sama Słodycz wg on Ireneusz Iredyński 
 

reżyseria: Justyna Kowalska 

muzyka: Jacek Szymkiewicz 

scenografia: Joanna Ciepielewska 

 

obsada: 

Maria Dąbrowska, Marta Szymkiewicz, 

Marian Dworakowski, Tomasz Grygier, 

Jacek Szymkiewicz 

 

Spektakl nagrodzony 
podczas XLI Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Małych Form 
KONTRAPUNKT 2006 
 

REINTERPRETACJE 2006:70-80 

 

W roku 2006 Komisja Artystyczna OPTMF KONTRAPUNKT zainaugurowała nowy coroczny cykl 

konkursowych teatralnych spotkań warsztatowych Mistrzowie małej formy – reinterpretacje, w których 

uczestniczyć mogli studenci i absolwenci wydziałów reżyserii szkół teatralnych. Warsztaty miały na celu 

stworzenie możliwości zmierzenia się najmłodszego pokolenia polskich reżyserów z klasyką małej formy 

literatury dramatycznej i co za tym idzie – próbą jej interpretacji. Spotkania miały charakter warsztatu 

konkursowego, a nagrodzony reżyser otrzymał dofinansowanie i możliwość realizacji swego 

przedstawienia. 

 

Jury  do realizacji wybrało spektakl Sama Słodycz w reżyserii Justyny Kowalskiej. 
 

Spektakl miał premierę  w Teatrze Współczesnym w Szczecinie 
 

Sama Słodycz jest debiutem reżyserskim Justyny Kowalskiej. 

Bohaterami są pacjenci sanatorium, którzy z powodu choroby są izolowani od otaczającego świata, w 

konsekwencji muszą zorganizować własną autoprzestrzeń i stworzyć obowiązujące w niej specyficzne 

reguły. Do grupy pacjentów dołącza nowa pensjonariuszka – Sama Słodycz. W trakcie okrutnego w 

swym ekshibicjonizmie aktu inicjacji obnażone zostaje prawdziwe oblicze tej minispołeczności. Tu świat 

jest polem gry, gdzie obowiązują brutalne zasady oparte na okrucieństwie, przemocy i kłamstwie. Wola 

grupy stanowi prawo. Przyjęty regulamin obowiązuje wszystkich. Nie ma możliwości rezygnacji… 

 
  



Stefcia Ćwiek w szponach życia 
dramaturg / autor adaptacji 
 
 

Stefcia Ćwiek w szponach życia . Dubravka Ugrešić 
 

reżyseria: Mateusz Przyłęcki 

adaptacja: Justyna Kowalska i Mateusz Przyłęcki 
dramaturgia: Justyna Kowalska 

muzyka: Karol Śmiałek 

scenografia: Joanna Braun 

 

obsada: 

Anna Smołowik, Barbara Kober , 

Dominika Markuszewska, Piotr Pilitowski 

 

14.11.2009  Teatr Ludowy (Kraków) 

 

Fragment recenzji: 

 

<<Bohaterka "Stefci" chce napisać bestseller z gatunku literatury kobiecej, chce - krótko mówiąc - 

zostać drugą Grocholą. Wie, jak to zrobić, ma przepis, składniki są znane z literatury popularnej (...) 

Pichci ją na naszych oczach. Sama wciela się w swoją bohaterkę, Stefcię Ćwiek, skromną biuralistkę 

pragnącą miłości i innego życia. Stefcia mieszka ze starą ciotką, raczącą ją ponurymi opowieściami z 

rodzinnej Boszanskiej Krupy i gubiącą wciąż sztuczną szczękę. Ma koleżanki, które starają się jej 

pomóc w wyborze drogi życiowej (...) Pojawiają się też kandydaci na księcia z bajki (...) Ale Stefci 

jakoś - mimo przyswajania rad koleżanek - nie wiedzie się ani w miłości, ani w seksie. Nawet gdy na 

kursie hiszpańskiego znajdzie tego wymarzonego, okazuje się, że powieści, której bohaterką została, 

wydawnictwo nie przyjęło, bo okazała się za krótka. 

 

Kpina z literatury popularnej i gazetowych poradników? Owszem, ale i autorka, i reżyser oszczędzają 

depresyjną Stefcię (...) choć komiczna w swych próbach dostosowania się do świata (i schematów 

literatury kobiecej), jest ujmująca i niepozbawiona rozsądku. Anna Smołowik gra ją (i autorkę 

potencjalnego bestsellera) z wdziękiem i energią. Świetna jest Barbara Kober jako ciotka - jej solówki, 

czyli opowieści o Boszanskiej Krupie, w której zdarzały się najdziwniejsze historie, wprowadzają 

klimat czystego absurdu. Niedoszłych amantów Stefci (i amanta jednej z koleżanek) znakomicie gra 

Piotr Pilitowski. A łatwo można było przesadzić, jako że amanci to postaci karykaturalne. Nieco 

natomiast przesadziła w tworzeniu równie karykaturalnych przyjaciółek Stefci Dominika 

Markuszewska.>> 
Joanna Targoń (Gazeta Wyborcza) 

 


