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Szanowni Państwo.
Nasze „ATP” obchodzi skromny 

jubileusz. W styczniu minęło 15 
lat od ukazania się pierwszego 
numeru. 

A w tym numerze, jak zwykle, za-
powiedzi nowych premier, wywiady 

z twórcami itd. „Co nas czeka, co 
nas nie minie” jak mawiają wróżki.

3 kwietnia Poskromienie złośnicy 
Shakespeare’a w reżyserii niżej pod-
pisanego. 9 kwietnia Sex, prochy 
i rock & roll Erica Bogosiana. Mono-
dram w wykonaniu Marka Walczaka 
z udziałem Krzysztofa Misiaka.

A wcześniej:
12 marca w Piekiełku Czarne cze-

reśnie Rafała Kowalskiego. Dzięki 
uprzejmości autora włączamy spek-
takl którego prapremiera odbyła się 
w Muzeum Żydów Mazowieckich 
do repertuaru Teatru.

I jeszcze wznowienie Wujaszka 
Wani Czechowa. 

A teraz mój gorący apel do czy-
telników „ATP”. Apel dotyczący 
Czechowa i Szekspira. Nie narze-

kamy na frekwencję, każdego roku 
wzrasta liczba widzów oglądających 
nasze przedstawienia, ale…

Przyjdźcie obejrzeć Wujaszka Wa-
nię. Jeden z czołowych polskich 
krytyków teatralnych Jan Bończa 
Szawłowski recenzując nasze przed-
stawienie w „Rzeczpospolitej”, re-
cenzji swojej dał tytuł „Czechow, 
czysty jak kryształ”… A Szekspir? 
Poskromienie złośnicy jedna ze 
sztandarowych komedii drama-
turgii wszechczasów.

Nie samymi farsami teatr stoi!
Naszym obowiązkiem – a tak poj-

muję moją i kolegów pracę (nie-
którzy nawet mówią górnolotnie 
o powołaniu) jest pielęgnowanie 
światowego dziedzictwa kultury. 

Zapraszamy do Teatru.

„ATP” ma już 15 lat

W styczniu minęło 15 lat od po-
wstania pierwszego w powojennej 
historii płockiego Teatru biuletynu 
informacyjnego „Aktualności Te-
atru Płockiego”. 

Dwumiesięcznik adresowany jest 
do szerokiego grona odbiorców 
sztuki teatralnej.

Jego geneza nie jest oczywista, 
ale nie dlatego, że ludzie teatru 
nie mogą zgodzić się, kto był ojcem 
chrzestnym „ATP”, ale dlatego, że 
płocka Melpomena stworzyć musia-
ła sama dla siebie zapotrzebowanie 
na tego rodzaju dialog z widzami. 
To był naturalny wynik oczekiwań 
publiczności chcącej bliższego kon-

lić się z widzem naszymi emocjami, 
tym co najważniejsze w minionym 
okresie i wszechstronnie komen-
towane. W pierwszym numerze 
pisma, w słowie od wydawcy, Boh-
dan Urbankowski napisał: Zbliża się 
trzecie tysiąclecie, a z nim podobno 
koniec świata. Czas najwyższy, by 
zacząć wydawać nasze pisemko. 
Jeśli bowiem nie zaczniemy wyda-
wać go teraz – może się zdarzyć, iż 
nie wydamy go nigdy. A przecież, 
jeszcze przed tym końcem, chciało-
by się z kimś tak od serca pogadać 
o ambicjach i bolączkach teatru, 
pochwalić sukcesami, pomarzyć 
o przyszłych przedstawieniach… 
Warto nadmienić, że ważnym im-
pulsem sprawczym w powstawa-
niu „ATP” mógł być efekt rocznej 
współpracy Leszka Skierskiego z Ze-
społem Placówek Doskonalenia 
Nauczycieli w Płocku i redakcją 

taktu z aktorem, a nade wszystko 
dialogu ze Sceną - Poszukiwaliśmy 
nowej formy przekazu, sposobu do-
tarcia do płocczan z informacjami 
o Teatrze – wspomina dyrektor Ma-
rek Mokrowiecki – Chcieliśmy dzie-

Okładka pierwszego numeru „ATP”

Leszek Skierski

Marek Mokrowiecki
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biuletynu pedagogicznego „Ka-
ganek” – redaktor naczelną Joanną 
Banasiak, dziś dyrektor Książnicy 
Płockiej. Skierski okrzyknięty został 
wówczas żartobliwie „kagankiem”. 
Z czasem żarty ustały i narodziło się 
pismo. Jego redaktorem naczelnym 
został Marek Mokrowiecki, a nad 
zawartością merytoryczną czuwał 
kierownik literacki Teatru Bohdan 
Urbankowski. Ale żeby dać „świa-
dectwo prawdziwe” – wspomina 
Marek Mokrowiecki – Muszę przy-
znać, że jednym z motywów „na-
rodzin” ATP była… zazdrość. Teatr 
w Czeskim Cieszynie pod koniec 
każdego sezonu wydaje „Rocznik 
Teatru”, zawierający omówienie 
sezonów. Pomyśleliśmy, że może 
spróbujemy i my. Potem w dys-
kusjach narodził się pomysł, żeby 
stworzyć periodyk, który będzie 
rejestrował to, co się w naszym 
Teatrze się dzieje. Bowiem recenzje 
coraz bardziej skrótowe, nie oddają 
życia Teatru. I tak powstało ATP. 

Przypomnijmy – pierwszy nu-
mer wydany został w formacie 
zeszytowym w styczniu 2001 roku 
(okładka kolorowa). Na pierwszej 
stronie zdjęcie z bajki „Hej na Smo-
ka”, następnie wstępniak Bohdana 
Urbankowskiego i zapowiedź Ptaka 
Jerzego Szaniawskiego z artyku-
łem reżysera, Jana Skotnickiego. 
Na rozkładówce – repertuar Teatru 
na styczeń, Zespół aktorski i tytuły 
spektakli w bieżącym repertuarze 
Teatru: Hej na Smoka w reż. Anto-
niego Baniukiewicza, Ferdydurke W. 
Gombrowicza w reż. Andrzeja Marii 
Marczewskiego, Ptak J. Szaniaw-
skiego w reż. Jana Skotnickiego, 
Na pełnym morzu S. Mrożka (Sce-
na Inicjatyw Aktorskich), Proszę… 
zrób mi dziecko M. Stiebera, Gdy-
by B. Schaeffera w reż. Krzysztofa 
Prusa oraz monodram Spowiedź 
szaleńca A. Strindberga w wyko-
naniu Jacka Mąki. Strona przed-
ostatnia – teatralny św. Mikołaj 
w płockich szpitalach. Na ostatniej 
stronie „Happening Broniewski” 
z Kawiarni Artystycznej „Chimera” 

Lawendowski – Valdi Lav (zdjęcia, 
skład komputerowy, druk).   

W okresie od stycznia 2001, do 
marca 2016 roku ukazało się 37 
numerów, liczących w sumie ponad 
500 stron. 

„Aktualności Teatru Płockiego” 
przez piętnaście lat swojego ist-
nienia stworzyły szerokie grono 
odbiorców i współpracowników. 
Na jego łamach, oprócz „ludzi te-
atru”, pojawiali się również uzna-
ni krytycy, a także osoby cieszące 
się dużym autorytetem nie tylko 
w środowisku teatralnym. Do wy-
powiedzi zapraszani byli twórcy 
przedstawień, aktorzy i dyrektorzy 
teatrów – Czytam pierwszy numer 
ATP po piętnastu latach ze wzrusze-
niem – wspomina dyrektor Mokro-
wiecki – Zespół aktorski; niektórzy 
odeszli do innych teatrów, bądź 
na emeryturę. A czworo naszych 
koleżanek i kolegów pożegnaliśmy 
na zawsze: Krysię Michel, Jurka Bie-
leckiego, Czarka Kaplińskiego i Jurka 
Wieczorka. I po to też, żeby został 
po naszej przelotnej pracy ślad, 
wydajemy nasze pismo. 

Liczne wywiady przybliżają ku-
lisy powstawania widowisk, wizję 
artystyczną twórców; stanowią 
formę krótkiego szkicu i wypowie-
dzi o przedstawieniu. Z perspek-
tywy historii teatru nieocenioną 
wartość „ATP” stanowią artykuły 
utrwalające życie Teatru od kulis 
– zespołu artystycznego i pracow-
ników zaplecza sceny. Pozwala to 
dostrzec płocką Melpomenę, jako 
splot skomplikowanych relacji za-
wodowych i osobistych – Bo taki 
jest nasz Teatr – podkreśla Marek 
Mokrowiecki – dla każdego. Teatr 
jest sztuką przemijającą, dziejącą 
się „tu i teraz”. Wydając nasz perio-
dyk chcemy zachować to, czym i jak 
płocki Teatr żyje. Nie ma w „ATP” 
fachowych „uczonych” artykułów. 
Jest kronika wydarzeń, czasami 
anegdoty, których bohaterami są 
związani z Teatrem ludzie. To waż-
ne. Za ileś lat „ATP” będzie źródłem 
wiedzy dla ludzi piszących o nas.

Krzysztofa Świerada. W pierwszym 
numerze ATP znalazły się również 
krótkie notki biograficzne nowych 
aktorów płockiej Sceny: Bogumiła 
Karbowskiego i Mariusza Pogonow-
skiego (pierwszego rodowitego 
płocczanina w naszym Teatrze). 
Prócz tego w numerze znalazły się: 
informacje o tym, że w rankingu 
„Myśli Polskiej” na „Dziesięć książek 
Dziesięciolecia III Rzeczypospoli-
tej” znalazła się książka naszego 
kierownika literackiego Bohdana 
Urbankowskiego Czerwona msza 
czyli uśmiech Stalina oraz relacje 
z naszych sportowych wyczynów 
na Mistrzostwach Polski Aktorów 
w Żeglarstwie i Pływaniu, anegdo-
ty o aktorach, poemat Piotra Bały 
o bajce Hej na Smoka i dwa wiersze 
Mariusza Pogonowskiego.               

W 2001 roku periodyk drukowany 
był w cyklu miesięcznym, w na-
kładzie 300 egzemplarzy. Numery  
rozchodziły się błyskawicznie. Przez 
pierwsze dziewięć lat ATP ukazywał 
y się nieregularnie. Powodem był 
brak środków finansowych. Pismo 
drukowane było w teatralnej pra-
cowni poligraficznej prowadzonej 
przez Waldemara Lawandowskiego, 
gdzie do dziś odbywa się jego skład 
i druk. Służy do tego stara, nieza-
wodna maszyna drukarska firmy 
„Romayor 313” z 1974 roku, którą 
Teatr otrzymał dzięki uprzejmości 
ówczesnej dyrektorki Wydziału 
Kultury Urzędu Wojewódzkiego 
w Płocku Natalii Kalinowskiej-Wi-
tek, w spadku po likwidowanym 
Wojewódzkim Domu Kultury (re-
forma administracyjna kraju). 

Od stycznia 2010 roku, w rozpo-
czynającym się roku jubileuszowym 
35-lecia powojennej historii płoc-
kiego Teatru, powrócono do tra-
dycji wydawniczej ATP, która trwa 
nieprzerwanie do dziś. Zwiększył 
się też nakład pisma do 1000 eg-
zemplarzy wydawanego jako dwu-
miesięcznik. W skład redakcji weszli 
wówczas: Marek Mokrowiecki (red 
nacz.), Monika Mioduszewska-Ol-
szewska, Leszek Skierski i Waldemar 
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Międzynarodowy Dzień Teatru
Poskromienie złośnicy 

Premiera na Dużej Scenie

3 kwietnia zapraszamy na premie-
rę Poskromienia złośnicy Williama 
Shakespeare’a w reżyserii Marka 
Mokrowieckiego. Premiera odbę-
dzie się z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Teatru, który obchodzimy 
corocznie 27 marca oraz wpisze się 
w obchody 400. rocznicy śmierci 
dramaturga wszech czasów. 

Scenografię zaprojektował Krzysz-
tof Małachowski, scenograf teatralny, 
architekt wnętrz, reżyser świateł. 
Absolwent Wydziału Architektury 
Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie.

Ma na swoim koncie około 50 
realizacji teatralnych na scenach 
polskich teatrów dramatycznych, 
a także w teatrach poza granicami 
kraju. Debiutował tworząc sceno-
grafię do spektaklu Czego nie widać 
M. Fray’a w reż. Wandy Laskowskiej 
w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Re-
alizował scenografie m.in. w teatrach: 
Teatr na Woli - Bar pod morsem R. 
Cooney’a (reż. Anna Nowicka), Teatr 
Lubuski w Zielonej Górze - Opowieści 
o zwyczajnym szaleństwie P. Zelenki 
(reż. Małgorzata Bogajewska), Teatr 
Dramatyczny w Płocku i w Olsztynie 
Bóg W. Allena (reż. Marek Mokro-
wiecki), Moravske Divadlo w Olomo-
ucu - Miarka za Miarkę W. Szekspira 
(reż. Bogdan Kokotek) i Ożenek M. 
Gogol (reż. Bogdan Kokotek). 

Jest reżyserem światła m.in. do 
spektakli: Savannah bay M. Duras 
(reż. Anna Ciszowska) w Teatrze No-
wym w Łodzi, oraz Romantycy H. 
Levin (reż. Grzegorz Chrapkiewicz) 
w Teatrze Dramatycznym w War-
szawie, a także autorem oprawy 
plastycznej do koncertu upamięt-
niającego Rocznicę 100-lecia Rze-
zi Ormian w Operze Białostockiej. 
Wspólnie z żoną Katarzyną Anną 
Małachowską zrealizował autorskie 
spektakle Warsztat i Warsztat II, do 

Wiesław Rudzki) w Teatrze Drama-
tycznym w Płocku, Miarki za Miarkę 
W. Szekspira (reż. Bogdan Kokotek) 
w Moravskem Divadle w Olomoucu, 
Przygód Sindbada Żeglarza (reż. Ja-
rosław Kilian) w Teatrze Śląskim im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Kato-
wicach, Do Amsterdamu, piosenki 
J. Brela (reż. Adam Biernacki) Teatr 
Polski w Warszawie, Bolesław Śmiały 
S. Wyspiańskiego (reż. Bartosz Zaczy-
kiewicz/Andrzej Seweryn) Teatr Polski 
w Warszawie, a także do spektakli 
dyplomowych Wydziału Aktorskiego 
Akademii Teatralnej im. A. Zelwero-
wicza w Warszawie m.in.: Wesele S. 
Wyspiańskiego (reż. Jarosław Gajew-
ski), czy Sześć portretów z mewą w tle 
wg Mewy M.Czechowa (reż. Andrzej 
Domalik).  W Teatrze im. Juliusza Sło-
wackiego w Krakowie opracowała 
choreografię do spektaklu Pinokio 
C. Collodiego (reż. Jarosław Kilian) 
oraz Opętani wg W. Gombrowicza 
(reż. T. Bradecki). 

Lejtmotywem muzycznym Poskro-
mienia złośnicy będzie… tango. Mu-
zykę komponuje Urszula Borkowska, 
kompozytorka, aranżerka i pianistka. 
Absolwentka Uniwersytetu Muzycz-
nego im. F. Chopina w Warszawie. 
Wykładowca przedmiotu „Impro-
wizacja fortepianowa” w Zespole 
Państwowych Szkół Muzycznych II st. 
nr 1 w Warszawie, pracuje również 

jako wykładowca w warszawskiej 
Akademii Teatralnej. W latach 2008-
2011 była kierownikiem muzycznym 
Teatru Polskiego w Warszawie. Wie

których stworzył pełną oprawę pla-
styczną. 

Choreografię tworzy Katarzyna 
Anna Małachowska, absolwent-
ka Wydziału Aktorskiego Akade-
mii Teatralnej im. A. Zelwerowicza 
w Warszawie. Aktorka, choreograf 
i pedagog. Do 2015 roku związana 
była, jako wykładowca, z Wydziałem 
Aktorskim Akademii Teatralnej im. A. 
Zelwerowicza w Warszawie. Od kilku 
lat pracuje na Wydziale Wokalno-Ak-
torskim Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina w Warszawie, 

a w 2016 roku rozpoczęła współpracę 
z Wydziałem Aktorskim krakowskiej 
PWST im. Ludwika Solskiego w Krako-
wie. Ważniejsze role zagrała w Bam-
bini di Praha B. Hrabala (reż. Marek 
Mokrowiecki) w Scenie Polskiej - 
Těšínské Divadlo w Czeskim Cieszynie, 
Kandyd, czyli optymizm Voltaire’a 
(reż. Jacek Andrucki), Opera Żebra-
cza J. Gay’a (reż. Wiesław Rudzki) 
w Teatrze Dramatycznym w Płocku 
oraz w Savannah bay M. Duras (reż. 
Anna Ciszowska) w Teatrze Nowym 
w Łodzi, gdzie także była autorką 
ruchu scenicznego oraz choreografii. 
Przygotowała choreografie do wielu 
przedstawień, między innymi do Mi-
strza i Małgorzaty M. Bułhakowa (reż. 
Bogdan Kokotek) w Scenie Polskiej 
- Těšínské Divadlo w Czeskim Cieszy-
nie, do Opery Żebraczej J. Gay’a (reż. 

Katarzyna Anna i Krzysztof Małachowscy

Urszula Borkowska /fot. Beata Michalczyk/
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lokrotnie brała udział jako aran-
żerka i pianistka w konkursach, festi-
walach i przeglądach piosenki (m.in. 
z Katarzyną Dąbrowską, Katarzyną 
Walczak, Moniką Dryl i Marcinem 
Przybylskim, którzy zdobywali na nich 
najwyższe nagrody).

Współrealizowała recitale m. in. 
Krystyny Tkacz, Anny Sroki, Anny De-
reszowskiej, Grażyny Barszczewskiej, 
recitale kwartetów wokalnych BACH, 
Voiceband i Monday Girls, przed-
stawienia muzyczne (m.in. Smutne 
miasteczko reż. Andrzej Strzelecki, 
Wieczór piosenek Brassensa w Te-
atrze Polskim, Do Amsterdamu - wie-
czór piosenek J. Brela, Matematyka 
miłości - monodram M. Zajączkow-
skiej, Pinokio w Teatrze Polskim) oraz 
projekty instrumentalne - aranżacje 

Girls i Febus Wąsaty Trio. Za swoją 
twórczość otrzymała nagrody: Nagro-
da dla wybitnego akompaniatora na 
Międzynarodowym Konkursie Wo-
kalnym 2006 w Petersburgu, Tukan 
- aranżer, nagroda im. J. Raczkowskie-
go, OPPA 2007, Nagroda za najlepszą 
kompozycję na Festiwalu Muzyki 
Kameralnej dla PSM I stopnia 2007.

W spektaklu wystąpią gościnnie 
Maja Rybicka (Mayday, Opowieści 
o zwyczajnym szaleństwie) oraz troje 
absolwentów Policealnej Szkoły Ak-
torskiej im. A . Sewruka z Olsztyna 
– Szymon Niedzielski, Przemysław 
Kołodziejczyk i tytułową Złośnicę - 
Sylwia Krawiec. 

Marek Mokrowiecki

- m. in. dla Kayah, Anity Lipnickiej,        
R. Lacatosa & Tangaty, Warszawskie-
go Kwintetu Akordeonowego, Jazz 
City Choir, kameralistów drezdeńskich 
i wielu innych zespołów kameralnych 
i orkiestrowych. Współpracowała 
także ze śpiewaczkami operowy-
mi (aranżacje i fortepian),m. in. z 
M. Pańko czy S. Moncajo. Pisze 
muzykę do sztuk teatralnych (m. 
in. Romeo i Julia, Skazani na Shaw-
shank, Zatrudnimy starego klowna, 
Dochodzenie, Bajki robotów, Miłość 
do trzech pomarańczy, Nowy Don 
Kichot – kompozycja i aranżacja). 
Koncertuje w Polsce i za granicą (USA, 
Australia ,Rosja, Argentyna, Niemcy, 
Litwa...). Jest współzałożycielką, kom-
pozytorem oraz aranżerem zespołów 
Machina del Tango, BACH, Monday 

30 i 50
A teraz, Jubilacie – do roboty. 

Wszak już niedługo, bo 10 kwiet-
nia, wystąpisz u nas z Markiem 
Walczakiem w spektaklu Seks, 
prochy i rock&roll E.Bogosiana.

 „Misio” jak go zwą przyjaciele 
współpracował już z naszym te-
atrem, tworząc m.in. muzykę do 
Antygony w Nowym Jorku J.Gło-
wackiego, Hotel Palace J.R.Topora...

Życzymy Ci, Przyjacielu weny 
twórczej i młodzieńczego poweru, 
który towarzyszy Ci od lat.

Marek Mokrowiecki

Trzydziestka i pięćdzie-
siątka Krzysztofa Misiaka

W piątek 19 lutego 
w Rock 69 Krzysztof Misiak 
obchodził swoje jubileuszo-
we 50 urodziny i 30-lecie 
pracy artystycznej.  

Na koncercie wystąpili 
przyjaciele ”Misia” z róż-
nych etapów drogi twór-
czej, m.in. „Rybie łości” 
„SOS”,”Rybie ości”, Wan-
da Sobieraj, Ryszard Wol-
bach… 

Nasz teatr reprezentowa-
ła grupa przyjaciół i fanów 
kunsztu Krzysia. 

S  p  o  t  k  a  n  i  e   z   m  ł  o  d  z  i  e  ż  ą
akcji „Dotknij Teatru” organizowanej 
z okazji Międzynarodowego Dnia 
Teatru przez Instytut Teatralny im. 
Zbigniewa Raszewskiego i Teatr Nowy 
im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. Jej 
celem jest stworzenie możliwości 
twórczego spotkania artystów teatru 
i widzów. Tegoroczna edycja „Dotknij 
Teatru 2016” zbiega się z obchodzo-
ną na świecie 400. rocznicą śmierci 
Williama Shakespeare’a. 

M.M-O

1 kwietnia zaprosiliśmy młodzież 
licealną na próbę „Poskromienia 
złośnicy” Wiliama Shakespeare’a 
w reżyserii Marka Mokrowieckiego 
i spotkanie z twórcami spektaklu. 

Podczas spotkania uczestnicy 
dowiedzą się, jak wyglądają przy-
gotowania do teatralnej premie-
ry, poznają tajniki pracy reżysera, 
scenografa i choreografa, a także 
zobaczą, jak wygląda teatr od kulis. 
Wydarzenie to jest częścią corocznej 
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  Co ma 
w s p ó l n e -
go Szekspir 
z przemocą 
wobec ko-
biet? Wyda-
wałoby się, 
że niewiele, 
a jednak jedna 

z pierwszych napisanych przez nie-
go sztuk, to Poskromienie złośnicy. 
która, z dzisiejszej perspektywy, 
ten problem porusza.

Poskromienie złośnicy, to historia 
„niesfornej” Katarzyny, której nikt 
nie chce poślubić, ponie-
waż jest krnąbrna, pyskata 
i ma swoje zdanie. W prze-
ciwieństwie do jej siostry 
Bianki, która piękna, wą-
tła i uległa, jest obiektem 
westchnień wszystkich 
kawalerów z okolicy. 

Znając historię literatury 
i miejsce kobiet w niej, od 
początku wiadomo, jak ta 
historia się skończy, otóż 
kobieta uległa zawsze jest 
na pozycji wygranej, kobie-
ta wyzwolona przegrywa, 
chyba że przyzna się do 
błędu i „nawróci”. 

W sztuce Szekspira, 
prócz rzeczonych sióstr, 
właściwie nie występują 
kobiety. Jest to zupełnie 
męski świat i męskie reguły. Prze-
kaz sztuki jest jasny: w męskim 
świecie kobiety mają być uległe 
i poddane mężczyznom. Jeśli któ-
raś o tym zapomni, pożałuje. 

Co ma wspólnego Poskromienie 
złośnicy z przemocą wobec ko-
biet? Otóż ma, i to więcej, niż się 
początkowo wydaje. Sztuka jest 
niczym innym, jak historią „łama-
nia charakteru” kobiety przemocą. 

Gdy zalotnicy próbują wkraść 
się w łaski Bianki, ojciec Katarzyny 
postanawia, że nie odda jej żad-

wartości i bronią sprawcy. Dlatego 
tak trudno im pomóc.

Żeby zrozumieć sens sztuki Szek-
spira, trzeba najpierw zrozumieć 
sytuację kobiet w czasie, gdy ją na-
pisał, czyli około 1592 roku. W XVI 
wieku kobietom nie śniło się o re-
spektowaniu ich praw, były po pro-
stu uznawane za istoty niższe, nie 
miały praw publicznych, nie mogły 
występować na scenie, nawet role 
kobiece grali mężczyźni. Ich życie 
było całkowicie podporządkowane 
roli żony i matki. Najpierw były 
własnością ojców i braci, później 

mężów. Bicie żony było 
normalną karą za jej nie-
posłuszeństwo. Dziew-
czynki były wychowywane 
na skromne istoty, która 
mają się wystrzegać „pro-
wokowania”, bowiem ko-
bietę uznawano cały czas 
za biblijną kusicielkę, która 
wywiodła mężczyzn z raju. 
W 1558 roku John Knox 
wydał antyfeministyczny 
manifest „First Blast of the 
Trumpet against Monstro-
us Regiment of Women” 
(Pierwszy ryk trąby prze-
ciw monstrualnemu rzą-
dowi kobiet), w którym 
napisał: Kobieta w swej 
wielkiej doskonałości jest 
stworzona by słuchać i słu-

żyć mężczyznom. Podobny tekst 
wypowiada Katarzyna w Poskro-
mieniu złośnicy, kiedy już się „na-
wraca”. 

Choć dziś to wszystko wydaje się 
nieprawdopodobne, prawa kobiet 
to nie jest bardzo odległa historia. 
Prawo wyborcze w Anglii kobiety 
otrzymały setki lat później, w 1918 
roku częściowe, pełne w 1928. 
W Polsce był to 1918 rok, we Fran-
cji 1944, a w Arabii Saudyjskiej do-
piero 2015 rok. Czy aby na pewno 
dziś wszystko się zmieniło?

nemu młodzieńcowi, dopóki jej 
starsza siostra nie znajdzie męża. 
Katarzyna więc, będąc niepo-
słuszną, szkodzi nie tylko sobie, 
ale i siostrze. Aby „poskromić” 
Kasię, przybywa niejaki Petruchio, 
który zainteresowany jest jedynie 
jej pieniędzmi (jak wszyscy kawale-
rowie w XVI wieku). Jakimś cudem 
biorą ślub i wtedy Petruchio posta-
nawia właśnie „złamać” charakter 
Kasi. Jak to robi? Otóż stosując 
wyszukaną przemoc psychiczną 
i fizyczną – głodzi ją, nie pozwala 
spać, manipuluje nią. Na końcu 

Kasia, jak w amoku, wyznaje, że 
kobieta powinna słuchać męża 
i nie nadaje się do niczego innego. 
Tak to wygląda w dużym skrócie.

Poskromienie złośnicy to kome-
dia. Ja jednak zobaczyłam w tym 
coś innego, niż zabawną historyjkę. 
Otóż, dla mnie to historia prze-
mocy wobec kobiety. Dokładnie 
tak jak Kasia zachowują się osoby, 
które długotrwale doświadczają 
przemocy. Zaczynają wierzyć, że 
nie ma innej drogi, tracą poczucie 

Szekspir i przemoc wobec kobiet
Monika Mioduszewska-Olszewska
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Co roku około 150 kobiet ginie 
z rąk swojego partnera. 80 pro-
cent kobiet, które doświadczają 
przemocy, zna sprawcę, jest nim 
w większości ich mąż lub partner. 
Od 2014 roku organizuję w Płocku 
międzynarodową akcję przeciwko 
przemocy wobec kobiet Nazywam 
się Miliard/One Billion Rising. Od 
2013 roku na całym świecie kobiety 
i mężczyźni tańczą przeciwko prze-
mocy wobec kobiet. „Nazywam się 
miliard” mówią osoby solidaryzu-
jące się z ofiarami przemocy. Gdy 
przeczytałam tekst Poskromienia 
złośnicy, okazało się, że dziwnie 
pasuje on do tematu lutowego 
protestu. Jak się okazało, nie tylko 
ja miałam podobne skojarzenie. 
W 2013 roku Adam Ferency wy-
reżyserował słuchowisko Poskro-
mienie złośnicy, w które wplótł 

„Poskromieniem złośnicy”, mia-
łem zamiar tak właśnie realizować 
przedstawienie. Ale… ale im dłużej 
siedzę na tekstem Szkspira (a praca 
reżysera polega chyba głównie 
na „rozgryzieniu” sensu i tego, co 
chce się tym konkretnym tekstem 
przekazać) zmieniało i zmienia się 
moje myślenie. Szekspir napisał ko-
medię, są w niej elementy groteski 
i komedii dell’arte. Jest wreszcie 
zaznaczona wyraźnie różnica cha-
rakterów kobiety i mężczyzny. I w 
tym kierunku pójdzie chyba ta in-
scenizacja. I zadaję sobie pytanie, 
czy to, co pisze w swoim artykule 
pani Monika, i co chcę ukazać – 
w formie i estetyce - groteski – uda 
się reżyserowi. Rezultat obejrzycie 
Państwo w kwietniu. 

Marek Mokrowiecki      

właśnie fragmenty warszawskiej 
akcji Nazywam się Miliard/One 
Billion Rising, żeby zderzyć tekst 
Szekspira ze współczesnością.

Przemoc wobec kobiet to nie-
ustannie poważny problem. Aby 
z nim walczyć, należy zacząć od nie-
powielania stereotypów na temat 
kobiet, które do tej przemocy pro-
wadzą. Warto jednak rozumieć ich 
znaczenie. Warto też znać historię, 
aby zrozumieć rzeczywistość. Taki 
widzę sens w wystawianiu dziś Po-
skromienia złośnicy. Mam nadzieję, 
że Państwo też go dostrzegą.

Od reżysera:
Przeczytałem uważnie arty-

kuł pani Moniki. Zgadzam się ze 
wszystkimi zawartymi w nim te-
zami i faktami i wyznam, że kie-
dy przystępowałem do pracy nad 

2 marca o godz. 17.00 zapraszamy na premierę Czarnych czereśni, drugim po Boże mój! 
spektaklu związanym z kulturą żydowską. Jego autorem jest Rafał Kowalski, zastępca kierow-
nika Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku. Wystąpią Hanna Chojnacka i Szymon Cempura 
z akompaniamentem Krzysztofa Jaszczaka. Prapremiera sztuki odbyła się 7 stycznia w Mu-
zeum, teraz zapraszamy Państwa do „Piekiełka” na Scenę Inicjatyw Aktorskich.

Czarne czereśnie
Premiera na Scenie „Piekiełko”
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Powtórne narodziny

Z dr. Rafałem Kowalskim – 
autorem scenariusza Czarnych 
czereśni, zastępcą kierownika 
Muzeum Żydów Mazowiec-
kich w Płocku, rozmawiał 
Leszek Skierski. 

Zacznijmy od genezy powstania 
scenariusza Czarnych czereśni.

Historia Libera Tauba jest jedną 
z trzydziestu dwóch w mojej książce 
[ma ukazać się we wrześniu tego 
roku, wydana przez Muzeum Ma-
zowieckie w Płocku – L.S.] o płoc-
czanach pochodzenia żydowskiego. 
Opowieści będą mieć formę zróż-
nicowaną: od reportaży i wywia-
dów, poprzez opowieści w pierwszej 
osobie, po sztukę teatralną i tekst 
zestawiony z listów.

Dlaczego Liber Taub? 
Hanna Chojnacka, aktorka płockie-

go Teatru Dramatycznego, poznała 
piosenki Libera ze zbiorów Muzeum 
Żydów Mazowieckich. Zachwyciła 
się nimi. Te piosenki nasz bohater 
słyszał przed wojną, w jej trakcie 
i po jej zakończeniu. Po latach, już 
w swoim domu w izraelskim Ramat 
Gan, nagrał je domowym sposobem 
a capella. Po śmierci Libera, płyty 
z nimi podarowały nam jego dzieci 
Hana i Avraham.

zdążyłem, ale przynajmniej porozma-
wiam z dziećmi Libera o wyglądzie 
i zachowaniu ich ojca. I dowiem się, 
czy i co opowiadał im o swoim życiu”.

Szkoda, że nie mogłeś się spotkać 
z samym Liberem, ale żyją naoczni 
świadkowie jego życia. To ważne 
źródło informacji o odchodzącym 
pokoleniu.    

Na miejscu czekały dodatkowe 
niespodzianki. Hana i Avraham, 
poza podzieleniem się swoimi 
wspomnieniami, przekazali garść 
zapisków samego Libera w języku 
hebrajskim. W ich tłumaczeniu bar-
dzo pomógł Jakub Guterman, nasz 
przyjaciel z Izraela. O piosenkach 
wspomniałem wcześniej. Już w Pol-
sce zaś pojawił się temat maili, które 
Liber za życia wymieniał z Ryszardem 
Bielawskim, pasjonatem kultury ży-
dowskiej z Wrocławia. Odwiedziłem 
pana Ryszarda i otrzymałem wydruk 
tych wiadomości. Z tego wszystkiego 
powstał scenariusz spektaklu, który 
wszedł do mojej książki.

Według ciebie w historii miasta 
rysuje się granica dzieląca płocczan 
narodowości polskiej i płocczan po-
chodzenia żydowskiego?

W Płocku nie mam poczucia ta-
kiego podziału. Dowodem jest za-
interesowanie, z jakim spotyka się 
Muzeum Żydów Mazowieckich, ze 
strony zwiedzających i uczestników 
wydarzeń, które organizujemy. Kon-
certy, spotkania, pokazy filmów, wy-
stawy, sztuki teatralne przyciągają 
do nas osoby w różnym wieku. Od 
rozpoczęcia działalności przez mu-
zeum, czyli od marca 2013 roku, nie 
mieliśmy żadnego incydentu natury 
antysemickiej. To też o czymś świad-
czy. Oczywiście, są w Polsce ludzie, 
którzy uwielbiają karmić się nega-
tywnymi stereotypami na temat 
Polaków i Żydów. 

/Cd. na stronie 12/ 

W spektaklu Czarne czereśnie 
występuje dwoje aktorów.

Hanna Chojnacka swoją fascynacją 
zaraziła Szymona Cempurę. Oboje 
grają w bijącej rekordy popularno-
ści sztuce Boże mój!. Ponadto była 
pod wrażeniem tego, co działo się 
podczas premiery piosenek Libera 
w naszym muzeum, wiosną 2014 
roku. Usłyszała o tym ode mnie. Wte-
dy specjalnie z tej okazji przyjechała 
do Płocka Hana Taub i jej syn Or. 
Hana, przed rozpoczęciem w Mu-
zeum poprosiła o krzesło. Usiadła 
na nim przed głośnikiem. Wyraziła 
życzenie, by puścić piosenkę „Jidy-
sze mame” śpiewaną przez jej ojca. 
Słuchała wzruszona, w skupieniu, to 
był magiczny moment. Kiedy Hanna 
Chojnacka dowiedziała się o tym, 
stwierdziła, że to mógłby być świet-
ny początek spektaklu. Zaczęliśmy 
rozmawiać i koniec końców słowo 
stało się ciałem.

Jeździłeś po świecie, by utrwa-
lać ślady wspomnień o płockich 
Żydach, sprzed i po drugiej wojnie 
światowej. Jakim szlakiem podą-
żałeś?

Szlak wytyczyły miejsca, w których 
mieszkają moi rozmówcy. Przykła-
dowo w Nowym Jorku, Tel-Avivie, 
Paryżu, Kopenhadze, w Łomiankach. 
Osoby, z którymi rozmawiałem, mają 
średnio od osiemdziesięciu do nawet 
stu lat. Miewają kłopoty ze wzro-
kiem, słuchem, chodzeniem. Nie-
jednokrotnie jednak zdarzyło się, że 
podczas spotkań wstępowała w nich 
dodatkowa energia. Zwłaszcza kiedy 
mogli opowiedzieć o swoim rodzin-
nym Płocku. Rozmowy odbywały 
się od 2013 do 2015 roku. Kilkorga 
z moich bohaterów już z nami nie 
ma, niestety.

Kiedy udałem się do Izraela, Liber 
nie żył od kilku miesięcy. Przed wi-
zytą u jego dzieci pomyślałem: „Nie 

W kuchni mamy chałkę i gołąbki. W sporcie Irenę Szewińską. W literaturze Bolesława Leśmiana i Juliana 
Tuwima. W filmie Aleksandra Forda. W teatrze Idę Kamińską. W muzyce teksty Jonasza Kofty. W polszczyźnie 
słowa „szmal”, „ciuchy”, „bałagan”.



William Shakespeare

POSKROMIENIE
ZŁOŚNICY

Reżyseria
Marek Mokrowiecki

Scenografia
Krzysztof Małachowski

Muzyka
Urszula Borkowska

Choreografia
Katarzyna Anna Małachowska

Premiera: 3 kwietnia 2016r.

Od lewej: Przemysław Niedzielski, Jacek Mąka, Piotr Bała, Henryk Jóźwiak.

Od lewej: Piotr Bała, Szymon Kołodziejczyk, Jacek Mąka, Henryk Jóźwiak.

Maja Rybicka, Krzysztof Bień, Bogumił Karbowski.

Jacek Mąka, Sylwia Krawiec

Sufler - Diana Mąka i reżyser



Rafał Kowalski
CZARNE CZEREŚNIE

Występują
Hanna Chojnacka,
Szymon Cempura

Opracowanie muzyczne i akompaniament
Krzysztof Jaszczak

Premiera: 12 marca 2016r.

Eric Bogosian
SEKS, PROCHY I ROCK & ROLL

Premiera: 9 kwietnia 2016r.

Reżyseria i wykonanie
Marek Walczak

Muzyka Krzysztof Misiak



ATP str. 12

Tymi stereotypami się otaczają 
i za nic nie chcą dyskutować. Nie-
mniej z moich obserwacji wyni-
ka, że powiększa się grono ludzi 
rozsądnych i ciekawych, chcących 
poznawać i rozmawiać.

Dlaczego pamięć o płockich Ży-
dach jest tak ważna?

Żydzi przybyli do Polski wieki 
temu, do Płocka w wieku trzyna-
stym. Według niektórych bada-
czy, mogli być tu jeszcze wcześniej. 
Przez te setki lat kultury obu na-
rodów skutecznie wymieszały się 
ze sobą. W kuchni mamy chałkę 
i gołąbki. W sporcie Irenę Szewiń-
ską. W literaturze Bolesława Le-
śmiana i Juliana Tuwima. W filmie 
Aleksandra Forda. W teatrze Idę 

Ten spektakl pokazuje, że relacja 
polsko-żydowska to przede wszyst-
kim spotkanie jednego człowieka 
z drugim.

Historia Libera jest jak drzewo 
wypuszczające kolejne gałęzie. 
W naszym muzeum najpierw od-
była się premiera piosenek, z udzia-
łem córki i wnuka Libera. Potem był 
projekt audiowizualny Piotra Dą-
browskiego z Muzeum Mazowiec-
kiego, który współpracował ze mną 
przy zbieraniu wspomnień. Teraz 
spektakl, następnie książka. To tak, 
jakby Liber narodził się na nowo.

Dziękuję za rozmowę.

/Pełna wersja rozmowy dostępna 
na stronie www.teatrplock.pl/

Kamińską. W muzyce teksty Jo-
nasza Kofty. W polszczyźnie słowa 
„szmal”, „ciuchy”, „bałagan”. Można 
tak wymieniać długo. To już część 
naszej codzienności i pamięci.

Co chciałbyś powiedzieć widzom, 
jako autor scenariusza, ale i pro-
pagator historii płockich Żydów, 
która „wciąż się toczy”?

Punktem wyjścia jest historia 
płocczanina pochodzenia żydow-
skiego. Jego przeżycia są jednak 
uniwersalne i zrozumiałe nawet dla 
tych, którzy ledwie otarli się o hi-
storię, kulturę i religię żydowską. 
Miłość do matki i tęsknota za nią, 
psoty w szkole i szkolna przyjaźń, 
dojrzewanie wiary w Boga, zderze-
nie ze złem tkwiącym w ludziach... 

Seks, prochy i rock & roll

Jestem gotowy na spowiedź

9 kwietnia o 19.00 zapraszamy na premierę mo-
nodramu Marka Walczaka Seks, prochy i rock & roll. 
Aktorowi na scenie będzie towarzyszył gitarzysta 
Krzysztof Misiak. 

Sztuka autorstwa Erica Bogosiana jest obrazem ame-
rykańskiego społeczeństwa, wydaje się jednak, że 
z podobnymi problemami borykają się ludzie w różnych 
częściach globu. Jest więc bardzo uniwersalna. 

Marek Walczak wcieli się w kilka różnorodnych ról, 
od młodego narkomana po dojrzałego biznesmena, 
którego nic już nie jest w stanie zadowolić...

(Na zdjęciu, od lewej: Krzysztof Misiak, Marek Walczak)

miesiąc uczestniczę w jam session 
w Rock 69, gram z Krzysztofem 
Misiakiem i innymi. Można powie-
dzieć, że jestem już takim dinozau-
rem rock & rolla, ale jak miałem 
17 – 18 lat to grałem w Płocku 
w paru kapelach. 

A co dla ciebie znaczy, być roc-
kandrollowcem?

Z Markiem Walczakiem, 
o monodramie Seks, pro-
chy i rock & roll, rozmawiała 
Monika Mioduszewska-
Olszewska

Czujesz się rockandrollowcem?
Ja jestem rockandrollowcem. 

Gram na harmonijce ustnej. Co 

Premiera na Scenie Kameralnej
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Przede wszystkim chodzi o muzykę. 
Na scenie wystąpisz z czołowym 

polskim muzykiem, Krzyszto-
fem Misiakiem.

Jak już postanowiłem, że zrobię 
Seks, prochy i rock & roll, to pomyśla-
łem sobie, że z rock & rollem w Płocku 
kojarzy mi się Krzysiek Misiak. Zgodził 
się, więc spróbujemy jakoś wymieszać 
rock & rolla z dramatem.

Długo zwlekałeś, żeby znaleźć 
się samemu na scenie.

Wiesz, to nie jest takie proste. 
Już kilka lat temu znalazłem parę 
tekstów, ale jakoś nie bardzo mi 
leżały. Szukałem czegoś, co by mi 
odpowiadało jako aktorowi i żeby 
jeszcze można było tym coś prze-
kazać, żeby można było się nad 
tym pozastanawiać, a może nieko-
niecznie, może tylko pośmiać czy 
powspółczuć. I tak się wahałem 
między różnymi tekstami i w końcu 
sobie przypomniałem o Bogosia-
nie. Przeczytałem sztukę i stwier-
dziłem, że to jest chyba to, czego 
szukałem. 

Masz potrzebę przekazania cze-
goś widzom?

Problem polega na tym, że nie 
wiem, czy nie we wszystkich. Sztu-
ka jest napisana w taki sposób, 
jakby to była swego rodzaju spo-
wiedź przed publicznością. Czy do 
końca tak będzie to wyglądało, 
jeszcze nie wiem. 

Czujesz się gotowy na taką spo-
wiedź?

Tak. Jestem gotowy. 
Bogosian czerpie dużo z trady-

cji stand upu, który w Polsce też 
coraz bardziej się rozwija. Czy 
zobaczymy na scenie stand up?

Powiem szczerze – nie. Wiesz, 
to chyba jeszcze nie czas na takie 
„eksperymenty” w teatrze. Stand-
-up jednak kojarzy mi się z knajpką, 
ludźmi przy stoliku i gościem przed 
mikrofonem  opowiadającym 
dowcipy (nie zawsze śmieszne?). 
Wszystkie polskie wydania stand 
upu jakoś do mnie nie trafiły, może 
Halama? 

A gdzie w tym wszystkim ten 
seks, prochy i rock & roll?

W tekście. W rozmowach. W nas. 
Ale nic więcej nie zdradzę.

Dziękuję za rozmowę i czekamy 
na premierę.

Chyba wolę zostawić widzom 
wolność, żeby sami sobie wykon-
cypowali z tego, co chcą. Monologi 
są dość proste, w sensie przekazu, 
bo do grania proste nie są, to już 
wiem, i sądzę, że każdy widz wyła-
pie dla siebie to, co z tego płynie. 
W każdym razie taką mam nadzieję.

Mimo, że to monodram, na sce-
nie pojawia się wiele postaci i ty 
sam musisz się w nie wszystkie 
wcielić. Masz trudne zadanie. 

Wybrałem sobie z tekstu sie-
dem postaci. Są bardzo różne. 
Od biznesmenów, ludzi sukcesu, 
po nieudaczników, bezdomnych 
i narkomanów. Jest w tym przekrój 
społeczeństwa, i nie powiem, że 
amerykańskiego, mimo że Bogo-
sian o takim właśnie pisał, tylko 
naszego społeczeństwa. Trochę 
musiałem to oczywiście dostoso-
wać do Polskich realiów, ale tre-
ści w tej sztuce są uniwersalne 
i mogą dotyczyć nas wszystkich, 
bez względu na położenie geo-
graficzne.

Widzisz siebie w którejś 
z tych postaci?

Nowi aktorzy na płockiej Scenie
Troje młodych aktorów 

wystąpi gościnnie w Poskro-
mieniu złośnicy. Wszyscy są 
ubiegłorocznymi absolwen-
tami Policealnego Studium 
Aktorskiego im. Aleksandra 
Sewruka przy Teatrze im. 
Stefana Jaracza w Olsztynie.

Katarzyna, Złośnica 
– SYLWIA KRAWIEC 
Pochodzi z Kołobrzegu. Miała 

okazję zadebiutować już podczas 
pierwszego roku nauki rolą Kobiety 
z chóru w Matkach/Błagalnicach 
Einara Schleefa, w reżyserii Łuka-
sza Chotkowskiego.

ustannych tańcach i śpiewach. 
Kocha być w nieustannym ruchu. 
Wolny czas to dla niej pojęcie 
abstrakcyjne – Należę do potwor-
nych pracoholików, którzy choru-
ją, jeżeli tylko nie mają co robić 
– mówi. Poza teatrem zajmuje 
się pisaniem pracy doktorskiej na 
temat aktualności metody Stani-
sławskiego w praktyce teatralnej. 
Jako doktorantka Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego została 
nagrodzona za swoje badania 
z zakresu pedagogiki teatralnej. 
Natomiast dzięki stypendium ar-
tystycznemu Prezydenta Miasta 
Olsztyna spełniła jedno ze swoich 
podróżniczych marzeń: zwiedziła 
St. Petersburg i wystąpiła tam go

W ubiegłym roku dyrektor Mo-
krowiecki uczestniczył w pokazach 
spektakli dyplomowych. 

– Pracowałam bardzo uczciwie 
nad każdą z czterech kreowanych 
przeze mnie bohaterek. Opłaciło 
się! W styczniu tego roku dyrek-
tor, mając w pamięci to, co zapre-
zentowałam na scenie, zaprosił 
mnie do współpracy. Wezwana, 
od razu jestem, w pełnej gotowo-
ści! Aktorka traktuje otrzymaną 
propozycję jako szansę, która 
otwiera w jej życiu zawodowym 
nowy etap. 

Sylwia zawsze chciała, niczym 
cygańska księżniczka, podró-
żować po świecie z własnym 
taborem i spędzać życie na nie-

Leszek Skierski
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ścinnie na rosyjskiej scenie 
grając Nastazję Filipowną. Ma 
na swoim koncie również debiut 
filmowy, w Kamerdynerze Fili-
pa Bajona.

 Póki co, Sylwia Krawiec uczest-
niczy w próbach do Poskromienia 
złośnicy. Zobaczymy ją w tytu-
łowej roli Katarzyny: Atmosfera 
na próbach jest zdominowana 
silną męską energią, ponieważ 
w obsadzie przeważają panowie. 
Trzeba się przebić przez tę paletę 
różnorodnych męskich tempera-
mentów i zrozumieć specyficz-
ne, często niejasne dowcipy… 
Ale przed nami jeszcze trochę 
prób, więc jestem dobrej myśli. 
Na pewno nie dam się tak łatwo 
poskromić! Zależy jej na tym, by 
kreowana przez nią postać była 
wiarygodna i prawdziwa. Zwłasz-
cza, że aktorka ma zdecydowanie 
dużo łagodniejsze usposobienie, 
niż szekspirowska Katarzyna. Na 
szczęście Sylwia uwielbia otrzy-
mywać role wbrew warunkom, 
które posiada, gdyż jak sama 
twierdzi, wtedy dopiero zaczyna 
się prawdziwa aktorska przygoda.     

Curtis, sługa Petruchia 
– SZYMON KOŁODZIEJCZYK 
Urodził się w Olsztynie. Dzie-

ciństwo spędził w Lidzbarku 
Warmińskim – miejscowości 
która – jak wspomina – obudziła 
w nim wrażliwość, szacunek do 
natury i zamiłowanie do spor-
tu. Tam też ukończył Liceum 
Ogólnokształcące im. Kazimie-
rza Jagiellończyka o kierunku 
biologiczno-chemicznym oraz 
kurs ratownika wodnego. Pró-
bował dostać się na warszawską 
Akademię Wychowania Fizycz-
nego, ale wydaje mu się, że jak 
na ratownika, za wolno wtedy 
pływał. Nie stronił od zajęć te-
atralnych, co w ostateczności 
zaowocowało wybraniem szko-
ły aktorskiej. Po latach wspo-
mina - Kiedy zdałem maturę 
dotarło do mnie, że teatr zbyt 

mocno chwycił mnie za serce, 
by iść inną drogą. Dostał się do 
Policealnego Studium Aktor-
skiego im. Aleksandra Sewruka 
w Olsztynie, gdzie oficjalnie za-
debiutował w spektaklu Kariera 
Nikodema Dyzmy. Za prawdzi-
wy debiut uważa jednak rolę 
Bunga w spektaklu Improwi-
zacja à la Witkacy, który po-
wstał jeszcze w liceum. Zdobył 
wtedy nagrodę dla najlepszego 
aktora w Przeglądzie Teatrów 
Młodzieżowych „Bakcyl” w Bar-
toszycach..  

Do Płocka zaprosił go dy-
rektor Mokrowiecki: Obejrzał 
moje spektakle dyplomowe i na 
bankiecie wręczył mi swoją wi-
zytówkę. Tydzień później pod-
niosłem słuchawkę, wykręciłem 
numer do Płocka… i tak się za-
częło. Cieszę się, że trafiłem do 
zespołu zgranego, że panuje tu 
rodzinna atmosfera. Nie wiem 
jak ułożą się nasze relacje, bo 
przecież to nie tylko praca, to 
przede wszystkim ludzie, do 
których trzeba się dopasować. 
Jak na żółtodzioba jestem nie-
cierpliwy i żądny doświadczeń 
scenicznych. 

W Poskromieniu złośnicy 
zagra rolę Curtisa – sługi Pe-
truchia. Poszukuje wspólnych 
cech z postacią, którą będzie 

kreował. Mają mu w tym po-
móc umiejętności, które nabył 
w studium. Interesuje się ru-
chem i akrobatyką. Przez pięć 
lat ćwiczył Capoeirę, kilka lat 
spędził w zespole ludowym, lubi 
śpiewać. W 2015 roku zdobył 
główną nagrodę na Międzyna-
rodowym Przeglądzie Piosenki 
„Śpiewająca Maska” w Sankt 
Petersburgu, w kategorii pio-
senki aktorskiej. Kocha obcować 
z naturą, (najczęściej łącząc to 
z treningiem fizycznym). Spędza 
dużo czasu z bliskimi, lubi ro-
zerwać się przy grach planszo-
wych i komputerowych. 

Biondello, paź Lucencja
– PRZEMYSŁAW NIEDZIELSKI 
Urodził się w Lidzbarku War-

mińskim. Debiutował w spek-
taklu Pan Mautz Sybille Berg, 
w reżyserii Andrzeja Majczaka, 
będąc na drugim roku studiów. 
U boku wybitnego aktora, Ar-
tura Steranko, zagrał wtedy 
kilka postaci: Karalucha, Przy-
jaciela, Syna, Dziecko, Córkę, 
Psa. Aktor dobrze wspomina 
również swój debiut zawodowy 
w Teatrze Muzycznym w Łodzi 
– spektakl Cyrano w reżyserii 
Jakuba Szydłowskiego, w któ-
rym zagrał jedną z głównych 
ról – Christiana. Przedstawienie 
zebrało pozytywne recenzje 

Od lewej: Przemysław Niedzielski, Sylwia Krawiec, Szymon Kołodziejczyk
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Szopka noworoczna
21 lutego na płockiej scenie zo-

stała wystawiona trzecia „Szopka 
noworoczna”. 

Dwa lata temu pieniądze zebra-
ne z cegiełek przekazane zostały 
(poprzez Fundację „Portal FM”) 
rodzeństwu znajdującemu się 
w trudnej sytuacji materialnej. 
W ubiegłym roku pieniądze trafiły 
do Fundacji „Silni razem”, wspiera-
jąc płocczankę leżącą w śpiączce. 
W tym roku dochód ze sprzeda-
ży cegiełek trafił do dwóch pod-
opiecznych Fundacji „Portal FM” 
– Wiktorii i Justyny.  

Akcja tegorocznej Szopki, do 
której tekst napisali tradycyjnie 
Mariusz Pogonowski (aktor) i Ra-
dosław Lewandowski (kierownik 
Delegatury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Płocku) rozgry-
wała się w studiu telewizyjnym. 
Widowisko wyreżyserował Mariusz 
Pogonowski, przy współpracy Piotra 
Bały. Szopka Noworoczna to akcja 
charytatywna organizowana przez 
Fundację Portal Fm, której pomy-
słodawczynią jest posłanka Elżbie-
ta Gapińska. Pani poseł wystąpiła 
w roli prezentera. Na scenie, przed-
stawiającej studio telewizyjne (trzy 

telebimy!), oglądaliśmy parodię 
tego, czym nas karmi telewizja. Były 
wywiady, program kulinarny (dyrek-
tor Płockiej Orkiestry Symfonicz-
nej – Adam Mieczykowski, smażył 
jajecznicę, którą częstował widzów), 
sport (okrutna walka MMA), tele-
turnieje i oczywiście reklamy. I była 
zabawa widzów i wykonawców. Sta-
rosta Płocki Mariusz Bieniek objawił 
talent w roli amanta – uczcie się 
młodzi, jak się oświadczać z bukie-
tem kwiatów. Dyrektor Szpitala na 
Winiarach Stanisław Kwiatkowski 

wcielił się w rolę lekarza, a Krzysztof 
Piasek – rzecznik płockiej Policji, 
zagrał właściciela wywrotki. Wśród 
czterdziestu kilkoro wykonawców 
była także Anna Gołębiowska, któ-
ra udział w Szopce wylicytowała 
w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy. Szczupłość ram ATP nie 
pozwala na wymienienie wszyst-
kich wykonawcówa ale wszystkim 
gratulujemy.   

Zapraszamy za rok na IV „Szopkę 
Noworoczną” w Teatrze. 

M.M

w lokalnej prasie, a Przemek 
Niedzielski okrzyknięty został 
przez dziennikarzy „człowie-
kiem pająkiem”. Za profesjo-
nalną grę aktorską, nagrodzony 
został statuetką Talent Roku 
2013. Warto dodać, że zanim 
wybrał zawód aktora, miał zo-
stać akrobatą. Trenował prawie 
pięć lat Extreme Martial Art’z 
Tricks (ekstremalne sztuki wal-
ki), zdobywając w tej dyscypli-
nie na szczeblu ogólnopolskim 
szereg nagród. Ale teatr zawsze 
miałem – jak wspomina – gdzieś 
z tyłu głowy.  

W Poskromieniu złośnicy zo-
baczymy go w roli Biondella, 

cham tę pracę. Mam wielkie 
szczęście, że robię w życiu to, 
co kocham.

pazia Lucencja. Na tym etapie 
prób nie chce jeszcze mówić 
o kulisach swojej pracy nad 
tekstem. Mierzy się z postacią, 
którą ma zagrać: Co będzie da-
lej, czas pokaże – uśmiecha się.

Swoją aktywność aktorską 
mierzy także w kategoriach 
sportu i rekreacji. 

W wolnym czasie zazwyczaj 
trenuje. Jest idealistą. Cokol-
wiek robi w życiu, dąży do mi-
strzostwa. Ma też marzenia, po 
które sięga, a to wymaga czasu 
i wyrzeczeń: To dość samotna 
droga, ale piękna – przyznaje. 

Przemek Niedzielski spełnia 
się również w dubbingu - Ko-
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Jagiellończycy w Teatrze
26 lutego w Teatrze odbyło się 

spotkanie z uczniami Liceum Ogól-
nokształcącego im. Władysława 
Jagiełły przed planowanym obej-
rzeniem spektaklu Wujaszek Wania. 
Zapytaliśmy młodzież o ich potrzeby 
i oczekiwania związane z teatrem. 
Do końca sezonu klasa dziennikarska 
będzie uczestniczyć po spektaklach 
w dyskusjach i spotkaniach z ludź-
mi, aby bliżej poznać jego specyfikę 
teatru i nauczyć się o nim pisać. Ten 
innowacyjny projekt edukacyjny 
pod nazwą „Dziennikarstwo i me-
dia w świecie kultury” przygoto-
wała nauczycielka języka polskiego 
Marta Borzęcka z L.O. im. Jagiełły. 
Będziemy Państwa informować na 

napisał Mateusz Kuzioła, uczestnik 
warsztatów z kl. I b „Dziennikarskiej”

M.M-O

bieżąco o postępach Jagiellończy-
ków, a także, w miarę możliwości, 
drukować pisane przez nich teksty. 
Oto pierwszy z nich. O zajęciach 

Teatr to świetna zabawa!
Jako młodzi humaniści z Liceum 

Ogólnokształcącego im. Władysła-
wa Jagiełły uczęszczamy na zajęcia, 
mające na celu przybliżenie nam 
różnych odmian dziennikarstwa. 

W tym semestrze, aby rozwijać 
naszą wiedzę, wybraliśmy się wraz 
z profesor Martą Borzęcką do Te-
atru Dramatycznego im. J. Szaniaw-
skiego w Płocku.

 
OD KUCHNI
Piątkowymi zajęciami rozpoczęli-

śmy kilkutygodniowy cykl zajęć wy-
rywających nas ze szkolnych ławek, 
bo gdzie można nauczyć się więcej 
na temat teatru, jeżeli nie w nim? 
Oczekiwania były różne, choć nikt 
tak naprawdę nie wiedział czego 
możemy się spodziewać. Wszyscy 
przede wszystkim liczyliśmy na to, 
że nie dostaniemy definicji do wy-
kucia, chcieliśmy „poczuć teatr” 
oraz zobaczyć go „od kuchni”. Za-
jęcia przerosły nasze oczekiwania. 

W SKARPETKACH 
Na początek miła pani Monika 

Mioduszewska-Olszewska z dzia-

Niektórym trochę trudno było 
się przełamać i wystąpić, ale i tak 
ostatecznie świetnie się bawiliśmy, 
naśladując nasze charakterystyczne 
zachowania. Ostatnim elementem 
zajęć było wypisywanie w grupach 
naszych skojarzeń z teatrem, po 
czym wspólnie dzieliliśmy je na 
kategorie. To nie wzbudziło duże-
go zainteresowania, gdyż obudziło 
w nas skojarzenia z tymi nudniej-
szymi lekcjami w szkole, gdzie to 
wszystko było, oraz zbudowało 
pewien dysonans w porównaniu 
z poprzednimi, tak ciekawymi za-
daniami. 

Nasza przewodniczka wzięła so-
bie naszą krytykę oraz ogół bardzo 
pozytywnych ocen do serca, po-
żegnaliśmy się i opuściliśmy teatr. 
Spróbować się w roli aktora – to 
było świetne! Już nie możemy się 
doczekać następnego piątku!!!

 Mateusz Kuzioła, 
kl. I b „Dziennikarska”

łu marketingu przywitała nas, po 
czym zaprowadziła do mniejszej 
sali. Deski teatru do naszej dys-
pozycji! Krótkie przemówienie… 
i poproszono nas o zdjęcie butów. 
Nie chodziło jednak o sprawdzenie 
higieny dolnych kończyn, a o próbkę 
aktorstwa. Weszliśmy na scenę. 
Mieliśmy w ramach rozgrzewki 
spacerować w różnych kierunkach 
i witać się z naszymi kolegami oraz 
koleżankami w oryginalny sposób. 
Jesteśmy kreatywni i zgrani, więc 
poradziliśmy sobie z tym bez pro-
blemu. Później, nadal chodząc, rzu-
caliśmy niewidzialną piłką, grając 
w skojarzenia. Zaczęliśmy od słowa 
„teatr”, a potem już się potoczyło. 
Eskalacją naszych umiejętności oko-
łoaktorskich była następna zabawa. 
Po dobraniu się w pary rozmawia-
liśmy ze sobą, zbierając informacje 
o zainteresowaniach drugiej osoby 
oraz jej doświadczeniach z teatrem. 
Następnie mieliśmy za zadanie uda-
wać daną osobę, przedstawiając ją 
jako siebie samego. Ilość śmiechu, 
endorfin na sali - nie do opisania. 

klasa Ib, L.O W. Jagiełły /Scena Kameralna/

Jagiellończycy o nas
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Bohaterowie z cienia

27 lutego na Placu Dąbrowskiego 
odbył się pokonkursowy wernisaż 
plakatów nadesłanych na Ogólno-
polski Konkurs „Bohater z cienia”, 

z Henrykiem Jóźwiakiem, wzięli-
śmy udział w wernisażu, recytując 
wiersze poświęcone Żołnierzom 
Wyklętym. Towarzyszyły nam pio-
senki śpiewane przez Aleksandrę 
Paczkowską – studentkę roma-
nistyki, wraz z Zespołem STIM: 
Piotr Dolny (klawisze) i Dariusz 
Dolny (gitara). Zespół występo-
wał z ramienia Stowarzyszenia 
Pro Patria – Lokalni Patrioci z Do-
brzykowa. Uroczystość prowadził 
w mundurze Marcin Baciński ze 
Stowarzyszenia Historycznego 11 
Grupy Operacyjnej Narodowych 
Sił Zbrojnych.      

Marek Mokrowiecki

zorganizowany przez Stowarzysze-
nie Sympatyków Klubu „Wisła” 
Płock. Pierwsze miejsce zdobyła 
– Magdalena Sierpińska (Rydułto-
wy, woj. śląskie), drugie – Robert 
Parzychowski (Płock), a trzecie – 
Katarzyna Krzysztofowicz (Płock). 
Gościem honorowym wernisażu 
była kpt. Weronika Sebastiano-
wicz z Grodna „Różyczka”, która 
została zaprzysiężona w wieku 
trzynastu lat. Pani kapitan „Ró-
życzka”, w mundurze obwieszonym 
medalami, pięknym kresowym 
akcentem opowiadała o swoim 
wstąpieniu do Oddziału, a na moją 
prośbę, żeby usiadła, odparła: 
Dziękuję, ja już siedziałam pięć lat. 

Na zaproszenie wiceprezesa 
Stowarzyszenia Jacka Żabki wraz 

Koncert „Vivat Operetta”
23 kwietnia gościć będziemy 

w płockim Teatrze artystów baletu 
i solistów Lwowskiego Narodowe-
go Akademickiego Teatr Opery 
i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej. 

Orkiestrę poprowadzi maestro 
Myrona Yusypovycha. Koncert zor-
ganizowany jest w ramach projektu 
integracji Ukrainy z Unią Europej-
ską. 

Warto pamiętać, że projekt gma-
chu lwowskiego teatru wykonał 

gości honorowych: Henryka Sien-
kiewicza, Ignacego Paderewskiego, 
Henryka Siemiradzkiego, prezyden-
ta miasta Godzimira Małachowskie-
go, namiestnika Leona Pinińskiego, 
marszałka krajowego Stanisława 
Badeniego oraz delegacji praskiej 
z burmistrzem Vladimirem Srbem 
i byłym dyrektorem Teatru Naro-
dowego Divadla Františkiem Ad-
olfem Šubertem.

L.S.

dyrektor lwowskiej Szkoły Przemy-
słowej prof. Zygmunt Gorgolewski, 
który w 1895 roku wygrał konkurs 
ogłoszony przez magistrat lwow-
ski. Budowę rozpoczęto w czerwcu 
1897 roku. Obiekt usytuowany jest 
w rejonie dawnego placu Gołu-
chowskich, zamyka perspektywę 
Wałów Hetmańskich, dziś Prospekt 
Swobody (Aleja Wolności). 4 paź-
dziernika 1900 roku odbyło się jego 
uroczyste otwarcie, w obecności 

Rośnie nowy Koziołek Matołek
Wszystkim wydawało się, że Mariusz Pogonowski jest niezastąpiony w roli Koziołka 

Matołka – a tu niespodzianka. 12 lutego, tuż po spektaklu, aktor spotkał swojego te-
atralnego następcę, trzyletniego Koziołka – Filipa Woronieckiego, który zabrał z domu 
tobołek… i przywędrował do płockiego Teatru w towarzystwie opiekunki Anety Kowal-
czyk. Mało tego, poprosił o wspólne zdjęcie z Mariuszem, który pozwolił mu przenieść 
się do beztroskiej krainy bajki, i powędrować do Pacanowa. „Młody Koziołek” do tego 
stopnia zafascynował się bohaterem Kornela Makuszyńskiego, że specjalnie na tę okazję 
przygotował maskę i kostium teatralny. 

Cieszymy się, że nasze bajki podbijają serca najmłodszej publiczności. Mamy nadzieje, że 
kiedy nasz teatralny „Koziołek” odejdzie już na emeryturę, jego następca pozyska równie 
gigantyczną grupę swoich wielbicieli. Wystarczy spojrzeć na zdjęcie, by się uśmiechnąć.                                                                        

                                                                                                                                                                                             Piotr Sobczak                                                     
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Płockiej inteligencji tworzącej 
teatry amatorskie przyświecał 
nie tylko cel charytatywny, ale 
i chęć grupowania „pod egi-
dą sztuki”. Wybuch Powstania 
Styczniowego i reperkusje za-
borcy spowodowały kilkuletni 
zastój w działalności, ale już 
w 1868 roku pojawiają się znowu 
wzmianki o amatorskich przed-
stawieniach.

Organizowano przestawienia 
na rzecz Straży Ogniowej, To-
warzystwa Czerwonego Krzy-
ża, Domu Przytułku i Ochronki 
w Płocku, dla biednych uczniów 
gimnazjum, na rzecz Towarzy-
stwa Dobroczynności… 

Piękna i szlachetna była dzia-
łalność naszych przodków. 

W 1876 zarząd teatru płockie-
go, gdy zarzucano mu niedbałość 
w poszukiwaniu zespołów zawo-
dowych, które mogliby gościć 
w mieście , winę składał na zbyt 
często odbywające się przed-
stawienia teatrów amatorskich.

Publiczność bywająca w te-
atrze jest mniej więcej jedna 
i ta sama, a ponieważ zwykle 
na amatorskie przedstawienia 
bywają ceny podwyższone(…), 
publiczność za jedno przedsta-
wienie płaci cztery razy drożej. 
że zaś miasto zamieszkałe jest 
przeważnie przez urzędników, 
tj. ludzi pracy zmuszonych li-
czyć się z swymi dochodami, nic 
więc dziwnego, że wydawszy 
w jednym miesiącu cztery razy 
więcej na teatr, w następnych 
2-ch lub 3-ch chcąc zaoszczędzić, 
rzadko lub też wcale nie bywają 
w teatrze. 

A teatr amatorski dzięki gro-
nu zapaleńców rozwijał swoją 
działalność. Trzeba wspomnieć 
Amelię Wołowską, siostrę ad-

tam więcej rozsądku - donosiła 
płocka prasa.

Teatr amatorski rozwijał się. 
W latach 1874-1890 zespoły 
wystawiły 86 sztuk. Niektóre 
przedstawienia na cele dobro-
czynne urządzano wspólnie 
z Rosjanami(!). W 1980r. wielki 
autor, płocczanin Wincenty Ra-
packi napisał „Przewodnik” dla 
teatrów amatorskich. Na łamach 
„Korespondenta Płockiego” na 
temat repertuaru wielokrotnie 
wypowiadał się M. Kalina (Mi-
chał Synoradzki)

(…)nie powinny być wybiera-
ne sztuki poważniejsze, długie, 
gdyż te wymagają niepospo-
litej wprawy utrzymania się 
w charakterze; niestosownym 
jest również wybierać sztuki pió-
ra cudzoziemskiego, gdyż nie 
znając dokładnie społeczeństwa 
jakie autor w niej wprowadza, 
niepodobna swobodnie go od-
typować; nie należy brać sztuk 
z typami blado wystawionymi 
– gdyż dla ożywienia takowych 
potrzeba specjalisty; na koniec 
nie należy wybierać sztuk, które 
by wymagały mnogości rekwizy-
tów, i ubiorów charakterystycz-
nych, a to z powodu zbytnich 
kosztów; natomiast mniemam, 
że najstosowniejszym byłyby 
komedie salonowe lub społecz-
no-obyczajowe, a tych mamy 
pod dostatkiem.

Marek Mokrowiecki

Źródło: Barbara Konarska-Pabi-
niak, Płocka Melpomena. Teatr za-
wodowy i amatorski 1808 – 1975, 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 
Płock 1998.

wokata płockiego K. Wierzchow-
ską, Kazimierę Rościszewską, 
żonę redaktora „Koresponden-
ta Płockiego”, panów Rychte-
ra – sekretarza Kancelarii Rady 
Guberialnej Dobroczynnej, pre-
zydenta miasta w latach 1873-
1880. Józefa Widulińskiego, 
właściciela znanej płockiej cu-
kierni Józefa Semadeniego …

Noszono się z myślą urządze-
nia stałego amatorskiego teatru. 
Korespondent Płocki apelował 
Panowie inicjatorzy uformujcie 
się, dajcie przez rok choć ze dwa-
naście przedstawień, urządźcie 
wspólną biblioteczkę amatorską.

Niestety, jak to w życiu bywa, 
rodziły się konflikty:  pan X gra, 
który ma o pięć rubli mniej pen-
sji miesięcznie, pan Y z tego 
powodu czuje się być pokrzyw-
dzonym, przez znajdowanie się 
w takim towarzystwie.

W tej sytuacji Antoni Dunkel-
-Welling autor kilku utworów 
dramatycznych stworzył w 1886 
roku teatr amatorski którego 
zespół składał się z „osób in-
teligentniejszych płci obojej ze 
sfer rzemieślniczych”.

Zaczynał się proces demokra-
tyzowania teatru. 

Panie W. i W. zaprosiły do 
udziału po większej części osoby 
z naszej inteligencji rzemieśl-
niczej, a wskutek umiejętnego 
kierownictwa przeszedł wszelkie 
oczekiwania. Demokratyczne 
towarzystwo grało kto wie czy 
nie lepiej od tzw. „artystyczne-
go”, a co do postępowania poza 
sceną dowiodło również wyższe-
go taktu. Nie było tam żadnego 
młodzieńca co by się spóźniał 
na próby, albo też nie przycho-
dził na nie. Nie było pretensji, 
grymasów, komerażów. Było 
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