
 
 

 

                                                                                                
W Roku Norwida i Baczyńskiego   

zapraszamy serdecznie na wieczór poezji w wykonaniu 

Zygmunta Józefczaka i Grażyny Laszczyk-Frycz, 
 

aktorów Narodowego Teatru Starego w Krakowie. 

W programie utwory Cypriana Norwida, Krzysztofa Baczyńskiego i Stanisława Wyspiańskiego. 
 

Spotkanie odbędzie się we wtorek 9 listopada 2021 roku o godzinie 19 
w ‘Foyer Européen’ 

Centre culturel du Cercle Culturel des Institutions européennes  
10 rue H. Heine, L-1720 Luxembourg 

 
 

Ze względu na ograniczoną ilóść miejsc i wymogi sanitarne (konieczny covid-checking), prosimy 
o zgłoszenia najpóźniej do dnia 7 listopada na adres emailowy info@rejclub.lu.   

 
 

Wieczór organizowany jest dzięki wsparciu Ambasady RP w Luksemburgu. 

Zygmunt Józefczak  
Absolwent krakowskiej PWST (1969 r.). Od 1971 roku aktor Narodowego Starego 
Teatru w Krakowie.  
Zagrał w ok. stu rolach teatralnych i telewizyjnych. Współpracował z wielkimi 
reżyserami teatru i kina, takimi jak: Karol Swinarski, Jerzy Jarocki, Krystian Lupa, 
Mikołaj Grabowski, Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Filip Bajon, Marta Meszaros. 
Jest także pedagogiem krakowskiej Szkoły Teatralnej. 

 
 

 Grażyna Laszczyk-Frycz 
Debiutowała w teatrze w roku 1978 jako studentka IV roku PWST w spektaklu "Z 
biegiem lat, z biegiem dni" reżyserowanym przez Andrzeja Wajdę. Od roku 1978 
występowała w Starym Teatrze w Krakowie. Współpracowała z wybitnymi reżyserami 
polskiego teatru i kina: Jerzym Jarockim, Jerzym Stuhrem, Anną Polony, Krzysztofem 
Kieślowskim, Krzysztofem Zanussim, Agnieszką Holand, Krystianem Lupą, Filipem 
Bajonem. „Byłam w Teatrze, gdy był on w największym rozkwicie, wsród wspaniałych 
twórców i aktorów polskich..”  
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Cyprian Kamil Norwid 1821-1883 
patron roku 2021 

 
Poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz, filozof. 
Przeważającą część swojego życia spędził za granicą, głównie w Paryżu. Był 
wybitnym poetą, tworcą liryki, poematów, nowelistą i dramaturgiem. Do 
najważniejszych jego poematów należą „ Promethidion”,  „Quidam”, „Rzecz o 
wolności słowa”. Określany jako ostatni wielki polski romantyk.   
Cyprian Kamil Norwid był także autorem obrazów olejnych, rysunków i ok. 
czterystu prac graficznych. 

 
 

 
 
 
 

Krzysztof Kamil Baczyński  1921-1944  
           patron roku 2021 

 
Poeta czasu wojny, podchorąży Armii Krajowej, podharcmistrz Szarych Szeregów, 
jeden z przedstawicieli pokolenia Kolumbów. Zostawił ponad 500 jego wierszy, 
kilkanaście poematów i około 20 opowiadań. Najbardziej znane wiersze 
Baczyńskiego to: Elegia, Mazowsze, Historia, Spojrzenie, Pragnienia, Ten czas, 
Pokolenie, Biała magia. 
Zachowało się również kilkaset rysunków i grafik Baczyńskiego, ilustracje do 
poszczególnych wierszy poety i tomik W żalu najczystszym, własnoręcznie 
napisany, zilustrowany i oprawiony. 
 
 
 
 
 
 
 Stanisław Wyspiański  1869-1907  

 
Literat i artysta wizualny: dramaturg, poeta, malarz, grafik, architekt, projektant 
mebli.  
Jako pisarz związany z dramatem symbolicznym. Tworzył w epoce Młodej Polski. 
Bywa nazywany czwartym wieszczem polskim. Autor poezji, sztuk teatralnych: 
„Wesele”, „Wyzwolenie”, „Achileis i Bolesław Śmiały”. 
S. Wyspiański był profesorem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a także 
członkiem krakowskiej Rady Miejskiej. 

 
 


