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Dziêkujemy za pomoc i ¿yczliwe przyjêcie Morskiemu Instytutowi Rybackiemu – 
Pañstwowemu Instytutowi Badawczemu, pani Ewie Baradziej-Krzy¿ankowskiej, 
Adamowi Buczyñskiemu oraz ca³ej za³odze R/V Baltica.

Dziêkujemy równie¿ Oddzia³owi Morskiemu IMGW-PIB w Gdyni za 
udostêpnienie filmu z akcji ratunkowej.

Wiêcej informacji: www.teatrminiatura.pl | www.facebook.com\teatrminiatura



„Baltic. Pies na krze” - spektakl 
dokumentalny dla dzieci

Przedstawienie jest oparte na prawdziwych wydarzeniach z 2010 roku, kiedy to pies 
przep³yn¹³ po³owê Wis³y na kawa³ku kry, aby w koñcu – przemarzniêty i przestraszony 
– zostaæ uratowany przez za³ogê statku badawczego gdyñskiego Morskiego Instytutu 
Rybackiego R/V Baltica na wodach Zatoki Gdañskiej.

Jego historia znalaz³a siê w serwisach informacyjnych na ca³ym œwiecie. Internauci 
pisali: „historie, takie jak ta przywracaj¹ wiarê w ludzi”, „s¹ na œwiecie dwa typy ludzi 
– jedni powiedz¹: „Có¿, to tylko pies'”, inni – na wy¿szym poziomie etycznym – 
zrozumiej¹, jak œwietna jest to wiadomoœæ”. Pies Baltic jest obecnie cz³onkiem za³ogi 
R/V Baltica oraz honorowym psim obywatelem miasta Gdynia. Wraz ze swoim 
opiekunem – Adamem Buczyñskim – otrzymali ju¿ setki listów z ca³ego œwiata, w tym 
list z podziêkowaniem za uratowanie Baltika od Brigitte Bardot. Pan Adam jest 
równie¿ cz³onkiem Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami w Gdyni.

Zdarzenia zosta³y opisane przez Barbarê Gawryluk w ksi¹¿ce „Baltic. Pies, który p³yn¹³ 
na krze”, a ksi¹¿ka ta zainspirowa³a re¿ysera Romualda Wiczê-Pokojskiego (dyrektora 
Miniatury) do stworzenia jej scenicznej adaptacji. Artyœci kilkakrotnie odwiedzili 
bohatera opowieœci na statku R/V Baltica, poznali za³ogê i wys³uchali opowieœci 
bezpoœrednich œwiadków o ca³ym wydarzeniu.

Zainteresowanie histori¹ Baltika w Miniaturze wynik³o z potrzeby znalezienia 
pozytywnych bohaterów w naszej codziennoœci, przywo³ania sytuacji zwyk³ych, a je-
dnoczeœnie niezwyk³ych, które dziej¹ siê wokó³ nas. „Baltic. Pies na krze” jest gdañsk¹ 
wersj¹ „Opowieœci wigilijnej” przypominaj¹c¹, ¿e takie wartoœci, jak dobroæ, wspó³-
czucie i dba³oœæ o s³abszych s¹ dla nas ca³y czas wa¿ne. Nie tylko w opowieœciach 
o miêdzyludzkich relacjach, ale równie¿ o relacjach miêdzy cz³owiekiem i ka¿d¹ inn¹ 
¿yw¹ istot¹. Alarm, który og³asza kapitan statku to: „Cz³owiek za burt¹”. „Baltic...” to 
historia o ludzko-ludzkim spotkaniu cz³owieka i psa.



Spektakl przygotowa³ niecodzienny zespó³ artystów. Re¿yserowa³ dyrektor Teatru 
Miniatura, Romuald Wicza-Pokojski, który poza realizacj¹ spektakli w teatrach insty-
tucjonalnych (m.in. „Pamiêtnik z dekady bezdomnoœci” i „Kiedy przyjd¹ podpaliæ 
dom, to siê nie zdziw” w Teatrze Wybrze¿e w Gdañsku), od 1991 roku tworzy autorski 
Teatr Wiczy, maj¹cy na swoim koncie m.in. Offeusza na Miêdzynarodowym Festiwalu 
MALTA Off  (za „Krakersy”), Grand Prix na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego 
Aktora we Wroc³awiu i nagrodê za innowacyjnoœæ w sztuce lalkarskiej World Festival 
of Puppet Arts w Pradze (za „Z³amane paznokcie. Rzecz o Marlenie Dietrich”).

Scenografiê zaprojektowa³ Mariusz Waras, znany z projektu m-city artysta street-
-artowy, grafik, projektant. Studiowa³ na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Piêknych 
w Gdañsku, gdzie obecnie pracuje jako asystent prof. Jerzego Ostrogórskiego w pra-
cowni malarstwa. Waras nale¿y do œwiatowej czo³ówki street-artu. Realizuj¹c projekt 
m-city stworzy³ kilkaset murali, zazwyczaj na zewnêtrznych œcianach budynków 
w miastach na ca³ym œwiecie – od Gdañska, przez Berlin, po D¿akartê. Scenografi¹ do 
„Baltica...” debiutuje w teatrze.

Autorem muzyki do spektaklu jest Micha³ Jacaszek, kompozytor i producent muzyki 
elektroakustycznej, ³¹cz¹cej dŸwiêki preparowane elektronicznie z ¿ywym instru-
mentarium, który ma na swoim koncie cztery autorskie albumy, ilustracje muzyczne 
do poezji i prozy, muzykê teatraln¹ i filmow¹, s³uchowiska. Wa¿n¹ rolê w twórczoœci 
Jacaszka pe³ni wspó³praca z twórcami filmowymi i teatralnymi. Za muzykê skompo-
nowan¹ do spektaklu Teatru Telewizji „Golgota Wroc³awska” w re¿yserii Jana Komasy 
otrzyma³ Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry w 2009 roku. Skomponowa³ muzykê do 
spektakli „2084” i „Showtime” w re¿yserii Micha³a Siegoczyñskiego. Jest autorem 
œcie¿ki muzycznej do filmu Marca Silvera „There is no others there is only us”, filmu 
dokumentalnego Jolanty Krysowatej „Nigdy nie wrócisz do domu” oraz filmu 
pe³nometra¿owego „Sala samobójców” Jana Komasy.



Wiêcej o twórcach spektaklu

Romuald Wicza-Pokojski
Re¿yser, dramaturg, od listopada 2011 roku dyrektor naczelny i artystyczny Teatru 
Miniatura. Absolwent Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie na 
Wydziale Wiedzy o Teatrze. W 1991 roku za³o¿y³ autorski Teatr Wiczy, z którym 
zrealizowa³ ponad 20 spektakli, zarówno scenicznych, jak i plenerowych. W latach 
1994–1997 pracowa³ w Instytucie Teatru Narodowego i Teatrze Narodowym, gdzie 
wspó³tworzy³ pierwsz¹ impresaryjn¹ scenê teatraln¹ w Polsce – Teatr Ma³y. W latach 
2006–2009 prowadzi³ zajêcia na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu. 
Zaanga¿owany w dzia³alnoœæ kulturaln¹ i teatraln¹: pomys³odawca i dyrektor Miê-
dzynarodowego Festiwalu Bulwar Sztuki (2003–2006), kierownik spo³ecznego domu 
kultury Centrum Wolnego Czasu Wicza (2004–2009). Realizator projektów arty-
styczno-spo³ecznych adresowanych do osób bezdomnych, œrodowisk defawory-
zowanych spo³ecznie, emigrantów. W latach 2008–2011 dyrektor programowy Biura 
Gdañsk 2016, wspó³autor strategii kulturalnej „Wolnoœæ kultury. Kultura Wolnoœci”.

Jako re¿yser i dramaturg wspó³pracowa³ z teatrami: Baj Pomorski w Toruniu, Olsztyñ-
ski Teatr Lalek, Teatr Wybrze¿e w Gdañsku. Jego spektakle by³y prezentowane m.in. 
w Armenii, Czechach, Chorwacji, Danii, Grecji, Hiszpanii, Iranie, Irlandii, Niemczech, 
na Litwie, S³owacji, w Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii, we W³oszech, na Bia³orusi, w Ja-
ponii. Laureat wielu nagród indywidualnych i zbiorowych, m.in. za innowacyjnoœæ 
w sztuce lalkarskiej za spektakl „Dietrich. Broken nails” podczas World Festival of 
Puppet Arts w Pradze w 2009 roku. W 2007 roku otrzyma³ medal „Zas³u¿ony dla 
Kultury Polskiej”.



Mariusz Waras
Artysta street-artowy, grafik, projektant, znany g³ównie z projektu m-city, tj. murali 
realizowanych na œcianach budynków w przestrzeniach miejskich. Urodzi³ siê w 1978 
roku w Gdyni.

Mariusz Waras jest tak¿e archiwist¹ (kolekcjonerem) polskiej sztuki ulicy. W Gdyni 
prowadzi galeriê billboardow¹ 238x504. Studiowa³ na Wydziale Grafiki Akademii 
Sztuk Piêknych w Gdañsku, gdzie obecnie pracuje jako asystent prof. Jerzego 
Ostrogórskiego w pracowni malarstwa. W 2005 roku znalaz³ siê w finale siódmej 
edycji malarskiego Konkursu im. Eugeniusza Gepperta, organizowanego we 
Wroc³awiu.

Waras nale¿y z pewnoœci¹ do œwiatowej czo³ówki street-artu. Realizuj¹c projekt m-
city stworzy³ kilkaset murali, zazwyczaj na zewnêtrznych œcianach budynków w 
miastach na ca³ym œwiecie. Jego prace mo¿na zobaczyæ miêdzy innymi w Warszawie, 
Gdañsku, Berlinie, Pary¿u, Jakarcie, Sao Paulo, Nowym Jorku, Bolzano, Londynie, 
Pradze. Rzadziej tworzy je we wnêtrzach galeryjnych – na wystawach zbiorowych (np. 
„W Polsce, czyli gdzie?”, Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 
2006; „The Power of Fantasy”, BOZAR, Bruksela 2011) i indywidualnych (Centrum 
Sztuki Wspó³czesnej £aŸnia, Gdañsk 2006; Gdañska Galeria Miejska, 2010, 
Carmichael Gallery, Los Angeles, USA 2010, Kulturforum Alte Post, Neuss, Niemcy 
2012).

www.waras.pl
www.m-city.org
www.238x504.net

Za scenografiê do „Baltica” Mariusz Waras otrzyma³ Nagrodê Teatraln¹ 
Prezydenta Miasta Gdañska.



Micha³ Jacaszek
Kompozytor i producent muzyki elektroakustycznej, ³¹cz¹cej dŸwiêki preparowane 
elektronicznie z ¿ywym instrumentarium. Ma na swoim koncie cztery autorskie 
albumy, ilustracje muzyczne do poezji i prozy, muzykê teatraln¹ i filmow¹, 
s³uchowiska. Wspó³pracuje z muzykami, choreografami, artystami tworz¹cymi nowe 
media i performerami, a tak¿e z malarzami, poetami, pisarzami. Jest jednym 
z kuratorów Festiwalu C3 / Club Contemporary Classical/, który w 2011 roku odby³ siê 
w Berlinie, Essen i Gdañsku.

Najnowszy album „Glimmer” (2011 Ghostly Internationall/Gussstaff) to kontynuacja 
poszukiwañ nowej, kameralnej, elektroakustycznej formy muzycznej. Subtelne, 
niedopowiedziane, zanikaj¹ce partie elektroniki dope³nia brzmienie klawesynu 
(Ma³gorzata Skotnicka), klarnetu basowego (Andrzej Wojciechowski) i metalofonu 
(Jacaszek). „Glimmer” poprzez barwê i harmoniê przywo³uje skojarzenia z barokow¹ 
kameralistyk¹, ale obecnoœæ klarnetu, metalofonu, charakterystyczne frazy 
elektroniczne nadaj¹ muzyce Jacaszka now¹, unikaln¹ formê, przybli¿aj¹c go do 
takich wspó³czesnych twórców jak Ben Frost, Colleen czy Tim Hecker.

Wa¿n¹ rolê w twórczoœci kompozytora pe³ni wspó³praca z twórcami filmowymi i te-
atralnymi. Za muzykê skomponowan¹ do spektaklu Teatru Telewizji „Golgota 
Wroc³awska” w re¿yserii Jana Komasy otrzyma³  Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry 
w 2009 roku. Skomponowa³ muzykê do spektakli „2084” i „SHOWTIME” w re¿yserii 
Micha³a Siegoczyñskiego. Jest autorem œcie¿ki muzycznej do filmu Marca Silvera 
„There is no others there is only us”, filmu dokumentalnego Jolanty Krysowatej 
„Nigdy nie wrócisz do domu” oraz filmu pe³nometra¿owego „Sala samobójców” Jana 
Komasy. 

Jacaszek koncertowa³ w Wielkiej Brytanii (Festiwal Fertilizer Poland prezentuj¹cy 
najciekawszych polskich muzyków), w Stanach Zjednoczonych (Unsound New York), 
w Holandii (Urbanexplorer Festival), Belgii (Fereejen Festival), Portugalii, Ukrainie, 
Szwecji, S³owacji, Niemczech, a tak¿e na najbardziej znacz¹cych festiwalach w Polsce: 
Off Festival, Tauron Nowa Muzyka, Unsound Festival, Astigmatic, Heineken Opener 
Festival oraz w cyklu koncertów „Mêskie Granie”. 

Jacaszek: „Moja muzyka to bardzo ambitny plan: chcê stworzyæ w³asny, osobisty i 
rozpoznawalny jêzyk muzyczny, w którym elektroniczna manipulacja nagranym 
dŸwiêkiem, wykorzystanie nowoczesnej technologii samplingu, wzbogaci tradycyjne 
instrumentarium akustyczne. Motywacj¹ tych eksperymentów jest rzecz bardzo 
prosta i trudna zarazem: odnajdywanie ukrytego i uniwersalnego piêkna.”

www.jacaszek.com



Micha³ Derlatka
Gdynianin, mieszka w Sopocie, pracuje w Gdañsku. Obywatel 3miasta. Studia w Gda-
ñsku, Wroc³awiu oraz Barcelonie. Dyplomy aktorstwa dramatycznego oraz re¿yserii 
dramatu. Specjalizowa³ siê w re¿yserii teatru plastycznego oraz teatru lalek. 

Profesjonaln¹ pracê twórcz¹ rozpocz¹³ jeszcze w czasie studiów, wystêpuj¹c jako 
aktor we wroc³awskich teatrach m.in. Polskim i w Capitolu, a tak¿e w serialu 
„Pierwsza Mi³oœæ”; oddala siê od aktorstwa na rzecz samodzielnej realizacji 
przedstawieñ teatralnych: g³ównie teatru muzycznego (przedstawienia muzyczne 
w ramach Przegl¹du Piosenki Aktorskiej m. in. na deskach Teatru Polskiego we 
Wroc³awiu, choæ nie tylko: Operê Dzieciêc¹ zrealizowa³ we wspó³pracy z orkiestr¹ 
Leopoldinum Filharmonii Wroc³awskiej pod batut¹ Ernsta Kovacica) oraz teatru lalek 
dla doros³ych i dla dzieci (teatry: WTL Wroc³aw, ZTA Jelenia Góra, IMPART, Kaliski 
Teatr im. W. Bogus³awskiego, OffdeBicz w Sopocie). Zrealizowane przez niego 
repertuarowe przedstawienia w dolnoœl¹skich teatrach odnosz¹ sukcesy frekwen-
cyjne oraz artystyczne i prezentowane s¹ do tej pory. 

Jednoczeœnie pracowa³ w Hiszpanii, wspó³tworz¹c jako re¿yser stowarzyszenie - 
grupê teatraln¹ ALaVelocidadDeLaLuz (realizacje w Barcelonie i Kordobie) oraz 
niezale¿nie jako asystent re¿ysera i scenografa. W Narodowym Teatrze Kataloñskim 
w Barcelonie wspó³pracowa³ jako projektant i konstruktor scen teatru cieni z wielo-
letnim scenografem Petera Brooka, panem J.G. Lecatem oraz z Sergim Belbelem. 

W teatrze interesuje go forma: teatr plastyczny, teatr przedmiotu, teatr lalek, w tym 
tak¿e teatr dla dzieci. Wprowadza  w ¿ycie koncepcje realizowane ju¿ wspólnie z 
AlaVelocidadDeLaLuz: „bajki dla doros³ych” oraz teatr w przestrzeniach naturalnych 
(teatr w mieœcie, teatr w bibliotece). Od 2 lat w Trójmieœcie, od tego lata prowadzi 
Fundacjê Sopot Centralny i wspó³pracuje z Teatrem Miniatura.



Recenzje

Romuald Wicza-Pokojski bez zbædnego sentymentalizmu, proúciutko i subtelnie 
opowiedziaù tæ wzruszajàcà historiæ. Zmiany planu dokonujà siæ pùynnie na oczach 
widzów. W spektaklu jest wiele magii. Zespóù aktorski pod wodzà kapitana (Andrzeja 
Ýaka) sprawnie ominàù wszystkie rafy i mielizny, bezpiecznie dopùywajàc z urato-
wanym psiakiem do portu. Wszystko jest celowe i sensowne.

Historia Baltica w Teatrze Miniatura opowiedziana zostaùa w oszczædny, chwilami 
poetycki sposób. Psa zagraùa lalka zrobiona ze sznurów, wyraziúcie animowana przez 
wszystkich aktorów. Trzæsàcy siæ z zimna, merdajàcy ogonem, zasypiajàcy na kawaùku 
lodu pies chwyta za serce nawet dorosùych widzów. Historiæ Baltica opowiadajà 
czùonkowie zaùogi - poznajemy jego losy od momentu, gdy zaczyna uciekaã przestra-
szony hukiem sylwestrowych wystrzaùów do chwili gdy przemarzniæty i wyczerpany 
tafia na pokùad statku. „Baltic” zapada w pamiæã dziæki niezwykle plastycznej i wyrazi-
stej scenografii Mariusza Warasa, znanego artysty streetartowego. Tworzà jà proste, 
biaùe klocki, które odpowiednio podúwietlone i przestawione zmieniã mogà siæ 
w bloki mieszkalne lub burtæ statku. Niezwykùà rolæ w przedstawieniu gra úwiatùo: to 
wùaúnie za jego sprawà siedzàc na widowni czuje siæ chùód zimowej nocy lub groênà 
atmosferæ nagonki na psa uciekajàcego przez las.

Spektakl wyreýyserowany przez Romualda Wiczæ-Pokojskiego dla dzieci pozostanie 
opowieúcià o dramatycznej przygodzie zbùàkanego psa. Jego losy najmùodsi widzowie 
úledzà z wyciàgniætymi szyjami i szeroko otwartymi ustami – aý do kulminacyjnego 
momentu, gdy ze sceny znikajà aktorzy i na scenie oglàdamy tylko autentyczny film 
z akcji ratunkowej psa. Dorosùym spektakl pokazuje w lekko przekrzywionym zwier-
ciadle ich zachowania: bezmyúlnoúã podczas zabawy fajerwerkami, obojætnoúã, wia-
ræ w to, co widzimy na ekranie telewizora a nie w to, co dzieje siæ naprawdæ, za 
naszym oknem, nieprzemyúlanà i bezefektywnà pomoc. Nie ma w tym jednak zùoúli-
wego wytykania wad, bo ostatecznie wszystko koñczy siæ dobrze – wùaúnie dziæki 
ludziom.

„Baltic. Pies na krze" to spektakl prosty, wymowny i bardzo nowoczesny, traktujàcy 
o sprawach aktualnych i waýnych. Ale jednoczeúnie wymagajàcy od nas rodziców 
odwagi do wprowadzenia dziecka w úwiat prawdziwego Teatru. Bo to juý nie teatrzyk, 
nie przedstawienie, ale TEATR – przemyúlany, dopracowany, zaskakujàcy, tworzony 
z ogromnym szacunkiem dla widza.

Graýyna Antoniewicz, „Dziennik Baùtycki” 

Dorota Karaú, „Gazeta Wyborcza”

Urszula Morga, qlturka.pl





Kontakt 

Miejski Teatr Miniatura 
ul. Grunwaldzka 16 
81-236 Gdañsk 
tel. 58 341 94 83 

Magdalena Zabùotna 
tel. +48 885 780 204 
magdalena.zablotna@teatrminiatura.pl

www.teatrminiatura.pl
www.facebook.com/teatrminiatura
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