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Sezon rozpoczęliśmy mocnym uderzeniem. Nie minęły dwa miesiące, a na 
płockiej scenie ukazały się 3 premiery.

30 sierpnia Psie serce wg Michaiła Bułhakowa w reż. Krzysztofa Prusa. Spektakl 
powstał w koprodukcji z Agencją Artystyczną Nowakowski Impresariat. 

25 września Opowieści o zwyczajnym szaleństwie Petra Zelenki w reżyserii 
Marka Mokrowieckiego.

24 października Wyspa Hobsona wg Stefana Themersona w adaptacji i reży-
serii Mariusza Pogonowskiego – spektakl zrealizowany ze środków finansowych 
Urzędu Miasta z okazji Festiwalu SkArPa.

I wszystkie trzy prezentowały wysoki poziom artystyczny.
Mało? To dodajmy jeszcze wrześniowe obchody 240. rocznicy urodzin twórcy 

płockiego Teatru – piszemy o tym obszernie w tym numerze „ATP”.
Marzenia na ten, tak udanie rozpoczęty sezon? Żeby płocczanie wreszcie przekonali się do swojego teatru 

– chociaż z tym jest coraz lepiej, i nie szukali na afiszach tylko gwiazd telewizyjnej rozrywki, bo nie na tym 
teatr polega.

I żeby niektóre szkoły (nie mówiąc już o studentach, których ponoć jest w mieście trzydzieści tysięcy), 
dały się przekonać, że ten płocki teatr istnieje w nienajgorszej kondycji artystycznej i że jego przedstawienia 
mówią o naszym współczesnym świecie, o kondycji człowieka.

Mam nadzieję, że nie jest to głos wołającego na puszczy. Od lat media nawołują do czytania książek – przy 
okazji życzenia dla uczniów Małachowianki, za laury w konkursie propagującym czytanie, ja nawołuję do 
Teatru. Bo bez kultury, kultury wysokiej będziemy tylko zjadaczami chleba, jak pisał Słowacki.

Marek Mokrowiecki

O przypadającej w tym roku 240. 
rocznicy urodzin Rajmunda Rem-
bielińskiego przypominała nam 
dr Barbara Konarska-Pabiniak. 
Postanowiliśmy więc wrzesień – 
miesiąc Jego urodzin poświęcić 
temu, tak zasłużonemu dla Polski 
i dla Płocka, człowiekowi. W pa-

mięci narodowej przechowywa-
ne są i czczone postacie wodzów, 
bojowników „o wolność naszą 
i waszą”, a zbyt rzadko pamiętamy 
o tych, którzy, szczególnie w nie-
łatwym czasie zaborów tworzyli 
zręby nowoczesnej Polski. Patrio-
ci, ale „jacyś inni”. Jednym z nich 

jest Rajmund Rembieliński (sze-
rzej Jego sylwetkę przybliżyliśmy 
w poprzednim numerze „ATP”). 
Nasze miasto nie jest jedynym, 
które w tym roku oddało mu hołd 
– w lipcu w Łodzi odsłonięto Jego 
pomnik. Uwieczniono na nim twór-
cę nowoczesnej Łodzi z cyrklem, 
jak wytycza miejsca pod budowę 
fabryk, placów i ulic…

Ale wróćmy do Płocka. 
Nad wrześniowym Świętem pa-

tronat honorowy objęli Marsza-
łek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik i Prezydent Płocka 
Andrzej Nowakowski. W ramach 
Jubileuszu zaplanowaliśmy trzy 
działania: 6 września - odsłonię-
cie pamiątkowej tablicy na ulicy 
Kościuszki – sfinansowanej przez 
Urząd Miasta i Święto ulicy Rem-
bielińskiego, a 29 września Kon-
ferencja Naukowa we współpracy 
z Towarzystwem Naukowym Płoc-
kim.

Odsłonięcia tablicy o godz. 
15.00 dokonali Marszałek Adam 
Struzik, Zastępca Prezydenta Płoc-

ka, Roman Siemiątkowski i Piotr 
Rembieliński, potomek rodu Rem-
bielińskich. 

Towarzyszyli im płoccy prze-
wodnicy Michał Stańczak i Paweł 
Lorenz, którzy wcielili się w role 
Rajmunda Rembielińskiego i jego 
sekretarza oraz aktorzy Teatru 
w kostiumach z epoki.

Idea była prosta. Przypomnieć 
mieszkańcom Płocka i ulicy Rem-
bielińskiego postać patrona. 
W przedsięwzięcie zaangażowały 
się płockie instytucje kultury, or-
ganizacje społeczne, wolontariat. 
Prezes Zarządu Płockiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko – Wła-
snościowej, Jan Rączkowski po-
magał nam znaleźć odpowiednie 
miejsce. 

Wybraliśmy w końcu pasaż Ro-
guckiego. Tam stanęła scena przy-
gotowana przez Płocki Ośrodek 
Kultury i Sztuki. Płocka Lokalna 
Organizacja Turystyczna postawiła 
swój namiot, Krzysztof Krajewski 
właściciel restauracji Estera przy-
wiózł pyszności i napoje, o 14.00 

Wrześniowe święto
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przyszła orkiestra Społecznego 
Domu Kultury „Stare Wiarusy”, 
wolontariusze w kostiumach, 
grupa rekonstrukcyjna „Pułk 4-ty 
Piechoty Xięstwa Warszawskiego”, 
pojawił się kwartet Płockiej Orkie-
stry Symfonicznej „Opium String 
Quartet” i zaczęła się krzątanina 
– akustycy (już od paru godzin) 
stroili sprzęt, koledzy techniczni 
rozstawiali krzesełka dla widzów, 
układano wydrukowane przez 
drukarnię Agpress Adama Łukaw-
skiego reprinty pierwszej płockiej 
gazety „Dziennika Departamento-
wego Płockiego”, którą stworzył 
Rembieliński, przywieziono nawet 
„toi - toje”, ale słoneczko, które 
świeciło „jeszcze wczoraj”, zakryły 
ciężkie chmury. Zerwał się zimny 
wiatr. Co robić? Na wszelki wypa-
dek przygotowaliśmy Teatr. 

Przed trzecią pojechaliśmy na 
odsłonięcie tablicy. Na Kościuszki 
jakby cieplej i wiatru nie ma. Wra-
camy. Jest 15.40. I kiedy skręcamy 
z Tysiąclecia w Rembielińskiego 
– lunęło. Dobiegamy w strugach 
deszczu do sceny. Akustycy i elek-
trycy osłaniają sprzęt. „Portret. 
Ratujcie portret”. (Nasz plastyk 
Marek Szala namalował na tę oka-
zję portret Rembielińskiego. Teraz 
będzie zdobił foyer Teatru.)

Ewakuacją kieruje nasz kierow-
nik techniczny Zbigniew Moskwa. 
Otwierać Teatr, przenosimy im-
prezę.

Szczęście, że zastrzegliśmy, że 
„w razie niepogody”…

Jesteśmy w Teatrze przed 16.00, 
a tu przed wejściem czekają pierw-
si widzowie. Wszyscy zwijają się 
jak w ukropie: zespoły, a zwłaszcza 
nasi elektrycy, akustycy i obsługa 
techniczna. Zaczynamy z półgo-
dzinnym opóźnieniem. Razem 
z Piotrkiem Bałą prowadzimy kon-
cert, błagając poszczególne zespo-
ły, żeby skracały swoje występy. 
Przez scenę przewijają się kwartet 
Płockiej Orkiestry Symfonicznej, 
zespół Vox Singers, „Wisła”, „Dzieci 
Płocka”, osiedlowe zespoły dzie-

a także: Teatr Per Se z Królem Ma-
ciusiem, zespoły Uniwersytetu III 
Wieku i na koniec nasz Teatr z Mi-
tem o Sołnce i Swarożycu. Na foyer 
przewodnicy Płockiej Lokalnej Or-
ganizacji Turystycznej opowiadali 
o Rembielińskim, a Książnica Płoc-
ka prezentowała książki swojego 
wydawnictwa o Płocku i regionie.   

Trochę szkoda, że lunął deszcz, 
ale sądząc po reakcji publiczności, 
której część dotrwała do końca i po 
entuzjazmie wykonawców, godnie 
uczciliśmy tego dnia Święto ulicy 
Rembielińskiego, aczkolwiek nie 
w plenerze, ale w Teatrze.

29 września Konferencja Na-
ukowa w Towarzystwie Nauko-
wym Płockim. Referaty wygłosili 
dr hab. prof. UwB Adam Dobroński 
z Uniwersytetu w Białymstoku, 
dr hab. Krzysztof Paweł Woźniak 
z Uniwersytetu Łódzkiego, ba-
daczka-regionalistka dr Barbara 
Konarska-Pabiniak, dr Rafał Ka-
nia ze Szkoły Wyższej im. Pawła 
Włodkowica w Płocku oraz Marek 
Mokrowiecki, dyrektor płockie-
go Teatru.

Rembieliński ukazany wszech-
stronnie. Dyskusję zdominował 
jednak problem umiejscowienia 
tablicy poświęconej Rembieliń-
skiemu. Opierając się na opinii dr 
Barbary Konarskiej-Pabiniak 

cięce, grupa teatralna spod zna-
ku Króla Maciusia MDK w Płocku, 
Romy Ludwickiej, „Studio Piosen-
ki” Spółdzielczego Domu Kultury, 
Chór „Marchewkowe pole” Gim-
nazjum nr 5 im. Z. Padlewskiego 
w Płocku, Szkoła Podstawowa nr 3 
im. K. Makuszyńskiego w Płocku; 

Od lewej: Z-ca  Prezydenta Płocka - Roman 
Siemiątkowski, Marszałek Województwa Ma-
zowieckiego - Adam Struzik oraz Piotr Rem-
bieliński.

Od lewej: dr Rafał Kania, dr Barbara Konarska-Pabiniak, Marek Mokrowiecki, 
dr hab. Krzysztof Paweł Woźniak, dr hab. Adam Czesław Dobroński.
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zaproponowaliśmy posadowie-
nie tablicy na budynku przy ul. Ko-
ściuszki 7. Elżbieta Popiołek i Paweł 
Mieszkowicz ze Stowarzyszenie 
Przyjaciół Muzeum Mazowieckie-
go w Płocku przedstawili swoje, 
poparte dokumentami stanowi-
sko, że Rembieliński mieszkał na 
ulicy Kościuszki pod numerem 3. 
Wywiązała się burzliwa dyskusja. 
Ponieważ obie strony trwały przy 
swoich racjach, jako moderator 
Konferencji, zaproponowałem od-
rębne spotkanie, żeby definitywnie 
wyjaśnić tę kwestię.

Ponieważ w płockiej prasie uka-
zało się kilka artykułów poświęco-
nych temu zagadnieniu, w których 

twórcą był w 1812 Rajmund Rem-
bieliński, w miejscu gdzie przed 
trzema laty z okazji obchodów 
200-lecia naszego Teatru wmu-
rowaliśmy pamiątkową tablicę.

Brak funduszy spowodował 
wówczas zmianę planów. Teraz 
możemy zrealizować nasze ma-
rzenie, które – mam nadzieję 
wzbogaci naszą pamięć o pięknej 
historii grodu nad Wisłą. Autorem 
projektu jest Stanisław Płuciennik. 
Zachęcamy Państwa do przyłącze-
nia się do naszej akcji „Wykorzy-
staj klucz, otwórz historię”, dzięki 
której dołożycie swoją cząstkę do 
budowy pomnika.

M.M.

dominował pogląd, że popełnili-
śmy błąd, parę dni później zorga-
nizowaliśmy w Teatrze konferencję 
prasową z dr Pabiniak, żeby mogła 
przedstawić swoje racje.

Sprawa jest otwarta.
Podtrzymuję swoje, wyrażone 

na Konferencji stanowisko: niech 
strony sporu spotkają się i przed-
stawią swoje argumenty.

Ktoś komentując całe zamiesza-
nie stwierdził „ale grunt, że tyle 
się mówi o Rembielińskim”. I o to 
nam chodziło (chociaż może nie 
w takim kontekście).

Ostatnim akcentem obchodów 
będzie posadowienie makiety sta-
rego Teatru Miejskiego, którego 

Drodzy Widzowie, zbudujcie 
z nami pomnik Teatru na Wzgó-
rzu Tumskim – miejscu istnienia 
pierwszego teatru w Płocku.

polskich ziemiach. W 1940 r. nie-
mieckie władze okupacyjne zbu-
rzyły jego siedzibę. Występowało 
w nim wielu wybitnych twórców, 
między innymi Gabriela Zapolska, 
Wincenty Rapacki, Ludwik Solski, 
Wojciech Bogusławski czy Mira Zi-
mińska.

Honorowy patronat nad budową 
postumentu, który ma zwieńczyć 
obchody 240. rocznicy urodzin 
twórcy Teatru – Rajmunda Rem-
bielińskiego, objęli Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego Adam 
Struzik i Prezydent Miasta Płocka 
Andrzej Nowakowski.

M.M.-O.

Jeśli macie stare, niepotrzeb-
ne klucze, mosiężne fragmenty 
okuć drzwi, klamki, maskownice 
zamków czy wkładki patentowe, 
przynieście je do Teatru. Zebra-
ne przedmioty posłużą do odle-
wu postumentu dawnego Teatru 
Miejskiego w Płocku z 1812 roku. 
Aby zrealizować cel potrzebujemy 
około pół tony kruszca.

Zapraszamy do naszego punktu 
przy kasie biletowej Teatru. Za-
chęcamy również do otwierania 
swoich punktów zbiórki.  

Teatr Miejski w Płocku, usytu-
owany na Wzgórzu Tumskim, dzia-
łał do drugiej wojny światowej. Był 
jednym z pierwszych teatrów na 

Wykorzystaj stary klucz, otwórz historię

Pewnego dnia w Londynie prze-
ciętny urzędnik bankowy wraca 
z pracy do domu i… Nie, nie zasta-
je swojej żony w tzw. kłopotliwej 
sytuacji. 

Wraca do domu, otwiera teczkę, 
a w niej ...

Tego, co stało się dalej, nie da 
się przewidzieć, to trzeba zoba-
czyć. Autorem farsy kryminalnej 
Kochane pieniążki jest Ray Cooney 
– jeśli dobrze bawicie się Państwo 

na Mayday, nie trzeba zachwalać 
autora. 

W ten wyjątkowy sylwestrowy 
wieczór zobaczycie Państwo po 
raz pierwszy Kochane pieniążki 
w reżyserii i z udziałem Stefana 
Friedmanna. Po spektaklu wspól-
nie przywitamy Nowy Rok lampką 
szampana. 

Zapraszamy o godzinie 
18.00 i 21.30. 

Spektakl wspiera

Sylwester w Teatrze
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Narodowa śpiewogra Wojcie-
cha Bogusławskiego wystawio-
na pierwszy raz w 1794 roku 
w Teatrze Narodowym należy do 
kanonu polskich dzieł dramatur-
gicznych. Jej premiera 12 stycznia 

w Warszawie Andrzeja Strzelec-
kiego.

Bilety na to wydarzenie, w cenie 
250 groszy, będą dostępne w kasie 
teatru od 14 listopada. Jedna oso-
ba będzie mogła kupić dwa bilety.

Warto przypomnieć, że ogólno-
polska akcja „bilet za 250 groszy” 
zorganizowana była wiosną przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego i Instytut Teatralny. 
Wziął w niej udział również nasz 
Teatr wystawiając Wujaszka Wa-
nię Czechowa.

Występ „Mazowsza” odbędzie 
się dzięki sponsorom: Samorządo-
wi Województwa Mazowieckiego, 
Miastu Płock i Grupie Energa, za 
co serdecznie dziękujemy.

1975 roku w reżyserii Jana Skot-
nickiego otwierała nowy rozdział 
w profesjonalnej działalności te-
atralnej w Płocku.

Z inicjatywy Prezesa Płockiego 
Towarzystwa Przyjaciół Teatru Ja-
rosława Waneckiego dla uczczenia 
250. rocznicy istnienia teatru pu-
blicznego w Polsce i 40. rocznicy 
reaktywowania profesjonalnej 
działalności teatralnej w Płocku, 

21 listopada wystąpi w naszym 
Teatrze Państwowy Zespół Ludo-
wy Pieśni i Tańca „Mazowsze” 
im. Tadeusza Sygietyńskiego ze 
spektaklem Cud mniemany, czyli 
Krakowiacy i Górale w reżyse-
rii rektora Akademii Teatralnej 

Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale
250 lat teatru publicznego w Polsce.

40 lat Teatru Dramatycznego w Płocku.

28 października odbyła się 41 
edycja konkursu „Jesienna Chry-
zantema” organizowanego przez 
katolickie Stowarzyszenie „Civi-
tas Christiana”. Główną nagrodę 
tegorocznej edycji zdobyła Zofia 
Marduła z Krakowa. 

W „Konkursie Jednego Wiersza” 
nagrodę zdobył nasz emerytowany 
aktor Witold Mierzyński. 

Panie Witku, gratulujemy i cze-
kamy na następne tomiki poezji. 

Jak kalejdoskop barwny.
Raz pędzi szalony,
aby za chwilę zwolnić i zastygnąć 
nową barwną figurą.
Kalejdoskop czasu.
Pędzi myśli samochodem.
Pędzi ku śmierci. 
Samoloty są moje. 
Pędzą ku danej mi „strefie”.
Strefie zatracenia.
A może zasieją daleko ode mnie 
ludziom moim samochodem
— szczęście!
Pędzę szalonych myśli samochodem 
ku szczęściu nieznanych mi ludzi. 
Przyniosę im radość lub smutek. 
Szczęście lub ból?
Domy, które stały tak piękne,
zapadają się w nicość. 
Żywi niedawno ludzie
dzielą się ze mną smutkiem i śmiercią. 
Zamierają ze smutku grymasem
na martwych twarzach. 
Wybierani przez los ludzie
gnają stada rodnej, politycznej 
sławy. 

Scena Świata
Tykanie zegara na ścianie.
Późna noc — poranek — dzień. 
Tykanie zegara.
Głos mężczyzny — wyprzedzić czas. 
Głos kobiety — wyprzedzić czas.

Mój głos - Nie będę się śpieszył. 
Będę stał na skraju drogi
i patrzył jak mija czas. 
Czas mego świata — Czas!
Ta piękna mozaika. 
Wystarczy potrząsnąć ręką.

Ku zwęglonej śmierci zatracie.
Ku śmierci zgubieniu. 
A gdzie jest Bóg?
Czy w tych twarzach zamarłych?
Czy to jest kamienny Bóg 
z mojej figury w kościele? 
To jest nasz świat?
Czemu tak umierają 
biedni i bogaci?
Jedni bardzo krótko żyją
na łonie zdradliwych matek.
Inni spadają ze szczytów skał granitu 
na dno ziemi.
W objęcie niewygasłych wulkanów. 
Wpleść swój czas.
Wyprzedzić swój czas — 
do dna wskazówek zegara. 
Wpleść swój czas.
Wyprzedzić swój czas.

Będę stał na skraju drogi 
i patrzył na mijający czas 
aż do jego zatraty.

3 VIII 2014

Witold Mierzyński
laureat Konkursu Jednego Wiersza 
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Teatr ma trzy zespoły grające 
pod jednym dachem: Scenę Cze-
ską, Scenę Polską i Teatr lalkowy 
Bajka. Scena Polska gra dla Po-
laków mieszkających na Zaolziu, 
niewielkim magicznym skrawku 
ziemi rozciągającym się wzdłuż 
granicznej Olzy od Beskid do za-
głębia górniczo-hutniczego. 

Amadeusza reżyserował szef ar-
tystyczny Sceny Polskiej Bogdan 
Kokotek, który grał w naszym te-
atrze i w Płocku reżyserował swój 
dyplom Szatana z 7 klasy.

Pamiętajcie: czwartek 26 listo-
pada o 19.00 i piątek 27 listopada 
o godz. 10.00 -  Amadeusz.

26 i 27 listopada będziemy go-
ścić Zespół Sceny Polskiej Těšínske-
ho Divadla z Czeskiego Cieszyna 
ze spektaklem Amadeusz Petra 
Schaeffera w reżyserii Bogdana 
Kokotka. Na podstawie sztuki Scha-
effera powstał słynny nagrodzony 
Oscarami film Miloša Formana 
o Mozarcie i Salierim. 

Nie będzie to pierwsza wizyta 
Zaolziańskiego Teatru w Płocku. 
Mieliśmy ostatnio możliwość 
podziwiać ich znakomite przed-
stawienia, jak choćby Mistrza 
i Małgorzatę i Viva Verdi 

W tym roku Těšínske Divadlo 
obchodzi w listopadzie Jubileusz 
70-lecia istnienia.

Amadeusz z Czeskiego Cieszyna

Motto: 
A przyjechać 

o niej trudno, 
a odjechać od 
niej nudno…. Tak 
bodajże pisał 
wieszcz Adam. 

Parafrazując 
sens tych słów, 
spieszymy do-
nieść, że Kasia 
Anzorge po-
żegnawszy się 
w październi-
ku z naszym 
Teatrem, za-
grała jeszcze 
w Opowieści 
o zwyczajnym 
szaleństwie, Wy-
spie Hobsona , 
a w listopadzie 
zaczyna próby 
w farsie Kochane pieniążki pod okiem i przy boku 
Stefana Friedmanna.

Kasia Anzorge 
rediviva

Sebastian Ryś 
ze „Strzałą Północy”

Sebastian Ryś monodramem Zupa rybna w Odessie 
wygrał Koszalińskie Ogólnopolskie Dni Monodra-
mu – Debiuty, otrzymując główną nagrodę „Strzała 
Północy 2015”. 

Koszalińskie Ogólnopolskie Dni Monodramu – De-
biuty to festiwal, w którym już po raz trzeci o statuetkę 
„Strzała Północy” walczyli debiutujący w monodramie 
aktorzy, reżyserzy, dramaturdzy, tancerze i realizato-
rzy dźwięku.

Zupa ryba w Odessie, to spektakl wyprodukowany 
przez Sebastiana Rysia w reżyserii Julii Mark. Opo-
wiada o fantastycznej historii Jana Karskiego, emisa-
riusza polskiego rządu w czasie II wojny światowej. 
W ubiegłym sezonie można go było oglądać w naszym 
Teatrze oraz w Muzeum Żydów Mazowieckich.

ATP str. 7

Foto: archiwum Sceny Polskiej

Katarzyna Anzorge w roli Jany w 
„Opowieściach o zwyczajnym szaleństwie
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Czujesz się szczęśliwy? Spełniony?
Jeżeli potrzeba mojego serca 

i wypowiedzi w postaci tego mo-
nodramu spotkała się z uznaniem 
jury, to mnie to bardzo cieszy.

Nagrody są dla Ciebie ważne?
Sprawiają dużą radość. Ich otrzy-

mywanie jest podniecające. Po-
chwały mnie motywują.

Wystawiłeś Zupę rybną w Ode-
ssie w wielu miejscach w Polsce. 
Już to jest dużym sukcesem.

Rzeczywiście. Zaczęło się 
w kwietniu ubiegłego roku w Cen-
trum Edelmana w Łodzi. Później 
był Międzynarodowy Instytut Dia-
logu i Tolerancji im. Jana Karskiego 
w Rudzie Śląskiej właśnie podczas 
uroczystości 100. rocznicy urodzin 
Jana Karskiego. Grałem też na dzie-
dzińcu Armii Krajowej w Krakowie, 
czyli w miejscu nieteatralnym, ale 
ważnym historycznie. Następnie 
w Warszawie, w Instytucie Teatral-
nym, w Teatrze Mazowieckim i w 
Piwnicy na Wójtowskiej. Bardzo 
ważne było dla mnie przedstawie-
nie w Nowym Sączu, w miejscu, 
w którym odbijano Karskiego.

Czujesz, że to twój sukces?
Jeżeli po spektaklu ktoś do mnie 

podchodzi i powie kilka dobrych 
słów, to jest to jedna z większych 

Nie myślałem o tym w ten spo-
sób, że chcę się sprawdzić w mo-
nodramie. Ta historia była tak 
blisko mnie, że wiedziałem, że 
muszę ją opowiedzieć.

Jesteś z nami już kilka sezonów, 
jakie są twoje plany na przy-
szłość? 

Nie jest tajemnicą, a nawet zdro-
wym objawem, że chciałbym po-
pracować też na innych scenach, 
w innych okolicznościach, z innymi 
ludźmi. Myślę o tym, natomiast 
przez wzgląd na piękne przygo-
dy, które mnie spotkały w Płocku, 
chciałbym nadal być częścią tego 
Teatru. W jaki sposób, zobaczymy.

Coraz częściej można Cię zoba-
czyć w telewizji. 

Mam wielkie szczęście, że jest 
wiele różnych kanałów, które mają 
dużo powtórek, może dlatego tak 
często się pojawiam na ekranie 
(śmiech). Ostatnio brałem udział 
w zdjęciach do filmu Kochaj, który 
był akurat kręcony w Płocku na 
molo. W marcu wejdzie do kin 
film Jerzego Zalewskiego, reży-
sera Historii Roja, opowiadający 
o żołnierzach wyklętych, w którym 
będzie można mnie zobaczyć. Bar-
dzo się na to cieszę.

Dziękuję za rozmowę.

nagród i wtedy czuję, że to jest 
sukces. To jest piękne.

Cała ta historia z Karskim jest 
trochę niesamowita. Twój dziadek 
był żołnierzem AK, który odbijał 
Karskiego w czasie wojny, twój 
tata napisał o tym książkę, ty 
stworzyłeś monodram…. Czy da 
się to przebić czymś nowym?

Myślę, że byłoby miło, gdybyśmy 
spotkali się za jakiś czas i o tym 
porozmawiali, bo mam już w gło-
wie pewien pomysł, ale na razie 
nie chcę go zdradzać.

Ta historia rzeczywiście jest 
niesamowita i siedziała we mnie 
od bardzo dawna. To było bardzo 
osobiste przedstawienie, ponieważ 
z historią opisaną w Zupie rybnej… 
mocno się identyfikuję. To była 
dobra przepustka do tworzenia 
własnych rzeczy.

Nadal będziesz tworzył mono-
dramy? To właśnie chcesz robić?

Monodram dla aktora, to jeden 
z jaśniejszych sposobów wyrażenia 
siebie. W tym sensie jest to dla 
mnie pociągające.

Aktorzy często decydują się na 
monodram po wielu latach na 
scenie, Ty zrobiłeś to na początku 
drogi. 

 Monodram dla aktora, 
to jeden z jaśniejszych sposobów wyrażenia siebie

Z Sebastianem Rysiem rozmawiała Monika Mioduszewska-Olszewska.

9 października w Książnicy Płockiej odbył się wernisaż wystawy „Weź myśl i dokończ człowieka…”. Wypo-
życzyliśmy na nią plakaty, zdjęcia, programy i kostiumy ze sztuk Karola Wojtyły granych w naszym Teatrze, 
a były to przypomnijmy: Przed sklepem jubilera, Brat naszego Boga, Jeremiasz. 

Fragmenty tekstów dramatów w pięknej scenerii wystawy – gratulujemy! - czytał Henryk Jóźwiak, a to-
warzyszyła im muzyka Tadeusza Kocyby skomponowana do Jeremiasza. 

Gościem spotkania był Michał Jakubczyk, dyrektor ds. Programowych Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Wadowicach. Dyrektor Jakubczyk wygłosił wykład o twórczości Karola Wojtyły - Jana Pawła II. 

Dyrektor Mokrowiecki – jak to z naszym dyrektorem bywa, wprowadził do uroczystego nastroju szczyptę 
humoru, zdradzając kulisy realizacji prapremiery Jeremiasza 11 grudnia 1981 roku w Bielsku-Białej. 

Serdeczne podziękowania należą się dyrekcji i kolegom z Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, którzy na 
wystawę wypożyczyli zdjęcia, program i afisz z tamtej, pamiętnej, wystawionej dwa dni przed stanem wo-
jennym prapremiery Jeremiasza.

L.S.

Sztuki Karola Wojtyły. Wystawa w Książnicy Płockiej
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W naszym Teatrze oprócz przed-
stawień gościnnych innych teatrów 
odbywają się różnego rodzaju uro-
czystości.    

27 września odbył się w Teatrze 
koncert Gordona Haskella, członka 
legendarnej, angielskiej grupy King 
Crimson. 

30 września spotkała się w płoc-
kim Teatrze z mieszkańcami Płocka 
kandydatka Prawa i Sprawiedli-
wości na premiera, Beata Szydło. 
Podobnie, jak inni  przedstawiciele 
świata polityki, kultury i biznesu, 
którzy gościli w naszym Teatrze, 
Pani przewodnicząca złożyła wpis 
w teatralnej księdze pamiątkowej.

10 października wystąpili ze 
spektaklem Operetki czar artyści 
Teatru Narodowego Operetki Ki-
jowskiej, który w 2009 roku obcho-
dził swoje 75. urodziny, otrzymując 
status Opery Narodowej. 

17 września, w ramach tournée 
Polskiego Baletu Narodowego, 
z okazji przypadającej w tym roku 
250. rocznicy teatru publicznego 
w Polsce, zobaczyliśmy na płockiej 
Scenie spektakl baletowy Obsesje 
w choreografii Krzysztofa Pastora 
(dyrektora Polskiego Baletu Naro-
dowego) i Emila Wesołowskiego.

3 października Zespół Szkół Tech-
nicznych „Siedemdziesiątka” ob-

chodził w Teatrze jubileusz 70-lecia 
powstania szkoły. Salę widowisko-
wą wypełnili po brzegi nauczyciele, 
absolwenci oraz licznie zebrani go-
ście: „Siedemdziesiątka” od wielu 
pokoleń kształci płocczan, którzy 
po 45 roku licznie brali udział, naj-
pierw w odbudowie miasta po II 
wojnie światowej, a od przeszło 25 
lat budują sukces naszego kraju 
po demokratycznych przemianach 
1989 roku – powiedział na uroczy-
stości Prezydent Płocka Andrzej 
Nowakowski. W gronie absol-
wentów Szkoły są m.in.: politycy, 
ministrowie, wojskowi, strażacy, 
inżynierowie, i sportowcy olim-
pijczycy...  „Siedemdziesiątka” od 
lat słynie z pracy nie tylko na polu 
kształcenia zawodowego i tech-
nicznego, ale także w dyscyplinach 
sportowych: wioślarstwie, piłce 
ręcznej, piłce nożnej, czy badmin-
tonie. Młodzież i kadra nauczycieli 
chętnie również odwiedza płoc-
ki Teatr.

19 września Izba Adwokacka 
w Płocku obchodziła jubileusz 
40-lecia powstania. 

Z tej okazji  odbyły się uroczysto-
ści rocznicowe, których centralnym 
punktem była gala w płockim Te-
atrze, na którą zaprosili: Dziekan 
Rady Adwokackiej w Płocku adw. 
Joanna Kaczorowska i Okręgowa 
Rada Adwokacka w Płocku. Uro-
czystość poprowadził aktor Piotr 
Bała. Po wystąpieniu prof. dr. hab. 

adw. Tomasza Siemiątkowskiego 
wręczono mecenasom odznacze-
nia „Adwokatura Zasłużonym” 
przyznane Uchwałą Naczelnej 
Rady Adwokackiej. 

Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego Adam Struzik odznaczył 
Izbę Adwokacką medalem Pro Ma-
sovia. W imieniu Prezydenta Mia-
sta Płocka jego zastępca Roman 
Siemiątkowski wręczył medale 
Laude Probus trzem zasłużonym 
adwokatom: Markowi Brudnickie-
mu, Wojciechowi Skorupskiemu 
i Markowi Szczygielskiemu. Pre-
zydent przyznał im wyróżnienie 
w podziękowaniu za wieloletnią 
służbę na rzecz środowiska adwo-
kackiego w Płocku, za pielęgnowa-
nie tradycji i historii prawniczych, 
za rozbudzanie pasji wśród mło-
dych pokoleń aplikantów. 

Spotkanie uświetnił Harcerski Ze-
spół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” 
im. Druha Wacława Milke. 

Jubileusz rozpoczął się nie od 
okolicznościowych przemówień. 
Za trybuną stanął nasz aktor Szy-
mon Cempura i wygłosił mowę 
obrończą z 1926 roku mecenasa 
Stanisława Szurleja, w obronie pre-
zesa PKO i byłego ministra skarbu, 
Huberta Linde. 

Jakże współcześnie i jak smutno 
brzmiały wypowiadane dziewięć-
dziesiąt lat temu słowa o nad-
używaniu prawa do zwalczania 
przeciwników politycznych, o rzu-
caniu fałszywych oskarżeń...         

W naszych progach

„ŚwiAt oboK nAS” – autorstwa naszego kolegi, fotografa i pracownika poligrafii - Waldemara Lawen-
dowskiego, prezentuje barwny świat przyrody w makrofotografii. Ekspozycja prac towarzyszyła premierze 
spektaklu Opowieści o zwyczajnym szaleństwie Petra Zelenki w reżyserii Marka Mokrowieckiego. Można 
i warto ją oglądać do połowy grudnia br. 

Wystawę scenografii – podsumowującą tygodniowe warsztaty teatralno-scenograficzne „bARwnA 
EKSPLoZJA”. Zajęcia zrealizowano na początku lipca w Galerii Sztuki Dzieci i Młodzieży w Płocku wg au-
torskiego pomysłu aktorki naszego Teatru – Doroty Cempury, która prowadziła warsztaty, a także: Kamili 
Kubiak-Wesołowskiej i Justyny Ceglińskiej, prowadzących zajęcia plastyczne. Projekt zakończył się pokazem 
spektaklu Barwy, teatr – poszukujesz? Wejdź do środka – to spróbujesz.

Zapraszamy do obejrzenia dwóch wystaw
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Michaił Bułhakow PSIE SERCE
Reżyseria:
KRZYSZTOF PRUS
Scenografia:
MAREK MIKULSKI
Muzyka:
MARCIN KRAKOWIAK
(Ahura Mazda)
Układ ruchu:
PIOTR ŚWITALSKI

Premiera 30.VIII.2015

Petr Zelenka 

OPOWIEŚCI O ZWYCZAJNYM SZALEŃSTWIE

Od lewej: Piotr Bała, Katarzyna 
Anzorge, Szymon Cempura, 
Jacek Mąka.

Od lewej: Dorota Cempura,
Jacek Mąka, Sebastian Ryś.

Katarzyna Anzorge, Mariusz Pogonowski.

Fotografie Waldemara Lawendowskiego



Stefan Themerson WYSPA HOBSONA

Od lewej: Łukasz Mąka, Mariusz Pogonowski.

Od lewej:Marek Walczak, Hanna Chojnacka.

Reżyseria: MAREK MOKROWIECKI
Scenografia: DOROTA CEMPURA
Opracowanie muzyczne: KRZYSZTOF WIERZBICKI
Premiera 25.IX.2015

Adaptacja i reżyseria: MARIUSZ POGONOWSKI
Kostiumy: MARTA ROMAN
Opracowanie muzyczne: MACIEJ STOLIŃSKI
Efekty dźwiękowe, tło i przestrzeń dźwiękowa: MICHAŁ MAJCHER
Wizualizacje: INEZ ZAPORA
Premiera 24.X.2015

Hanna Zientara, Henryk Jóźwiak.

Katarzyna Anzorge, Piotr Bała, Szymon Cempura.

Fotografie Waldemara Lawendowskiego



5 i 6 grudnia na naszej scenie 
wystąpi Magdalena Tomaszew-
ska, była aktorka naszego Teatru, 
z monodramem Shirley Valentine. 
Z aktorką rozmawiała Monika Mio-
duszewska-Olszewska

Wracasz na płocką Scenę po la-
tach. Jak się z tym czujesz?

Myślę, że mimo mojego wyjaz-
du do Trójmiasta, ciągle byłam 
związana z Płockiem. Co jakiś czas 
przyjeżdżam na spektakle, w któ-
rych występuję… 

Ale teraz wracasz z czymś cał-
kowicie Twoim. 

To prawda. Wracam odmieniona 
i dojrzalsza, otwarta na tworze-
nie czegoś nowego. Za namową 
pewnej znaczącej osoby posta-
nowiłam, że pomysł na swoją 
działalność trzeba zacząć wpro-
wadzać w życie. Bo nie sztuką jest 
tylko myśleć, że mogłabym, bo 
później obudziłabym się w wieku 
siedemdziesięciu lat i pomyśla-
ła, że mogłam coś zrobić, a nie 
zrobiłam. Ryzyko jest, ale to jest 
podniecające ryzyko, więc zaryzy-
kowałam i założyłam swój teatr. 
Nazywa się Minerwa, od rzymskiej 
bogini mądrości, wojny, literatury. 
Ludzie, którzy ze mną pracują mó-
wią, że jestem taką buntowniczką, 
więc ta Minerwa do mnie pasuje. 
Tak więc jestem panią dyrektor 
swojego teatru, który mieści się 
w Gdyni. Właśnie szukamy dla 
niego siedziby. 

Sama zamierzasz prowadzić te-
atr?

Gdyby nie menadżer mojego 
teatru, Artur Golba, to byłoby 
krucho, bo ja jestem roztrzepa-
ną artystką. Potrzebuję kogoś, 
kto utrzyma to w ryzach, będzie 
twardo stąpał po ziemi, negocjo-
wał, ja tego nie potrafię. Mam 
wspaniałych ludzi do współpracy. 
W Trójmieście gram sztukę Mo-

utrudniają rozwój. Jeśli przyjadę 
do jakiegoś Teatru, obejrzę coś 
i zobaczę coś wartościowego, to 
chciałabym dać temu szansę. Po-
zyskiwać na to pieniądze, żeby 
tacy ludzie mogli się odbić od 
dna. Chcę dawać szansę ludziom, 
którzy chcą zrobić coś więcej, ale 
istnieją mury, których nie można 
przeskoczyć. Sama byłam na eta-
cie, wiem co mówię. Chcę zrobić 
coś, czego jeszcze nikt nie zrobił. 

To duże wyzwanie.
Myślę, że każdy aktor musi się 

rozwijać i to, co teraz robię, to 
duży krok naprzód. Tego uczę 
swoich ludzi. Żeby zawsze byli 
piętro wyżej ode mnie. Oni nie 
mają zgadywać moich myśli, ale 
być przygotowanymi na to, co ja 
im powiem. To jest dobre. Trudne, 
ale wykonalne. Ja im daję ziarno, 
a oni mi przynoszą piasek. Ja tylko 
szlifuję to, co oni zrobią sami. Bar-
dzo mi się podoba praca, w której 
reżyser mówi „to jest twoja rola, 
zrób ją”. Ja jestem od tego, żeby 
powiedzieć, czy to jest dobry czy 
zły kierunek. Nie cierpię teatru, 
w którym reżyser pokazuje akto

niki Jarosińskiej, mojej uczennicy 
z Płocka, którą zrobiłam sztukę 
z amatorami, zagrali to rewe-
lacyjnie. Recenzenci nie mogli 
uwierzyć, że to nie są zawodowi 
aktorzy. 

Jaki będzie twój teatr?
Postawiłam na teatr dla ludzi, 

dla ludzi nie związanych z branżą, 
którzy mają swoje zawody, rodzi-
ny, ale mają w sobie pasje, które 
chcą rozwijać. Zanim ktoś u mnie 
zagra, oczywiście musi przejść pe-
wien etap przeczołgania się po 
ziemi i wydobycia z siebie emocji, 
których zwyczajny człowiek nie 
ma, albo ma je głęboko ukryte. 
Postawiłam na profesjonalny, za-
wodowy teatr, prowadzony przez 
zawodową aktorkę, który daje 
szansę. Obok tego chcę robić te-
atr zawodowy, do którego będę 
zapraszać zawodowych reżyserów 
i aktorów. 

Ideą mojego teatru jest to, żeby 
jeździć po Polsce, po małych te-
atrach, oglądać sztuki i znajdować 
perełki. Żeby zniszczyć stereotyp 
ludzi na ciepłych posadkach. Ciepłe 
posadki są fajne, bezpieczne, ale 

Shirley Valentine z własnym teatrem
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rom, jak mają grać. Uciekam od 
tego. Pracuję z ludźmi, którzy są 
takimi zapaleńcami, że potrafią 
do mnie zadzwonić dziesięć razy 
w ciągu dnia i zapytać, czy dobrze 
kombinują. 

Czy zakładanie własnego teatru 
nie jest szaleństwem?

To jest cudowne szaleństwo. 
Ale bardzo trudne.
Od strony artystycznej nie. Biz-

nesowej – bardzo. Na tej drugiej 
stronie się nie znam. I te moje wąt-
pliwości, które przez długi czas 
mnie stopowały przed założeniem 
teatru, wynikały właśnie z tego. 
Kiedy wyjeżdżałam do Trójmia-
sta, Mariusz Pogonowski mówił 
mi, żebym zrobiła takie Per Se, 
pracowała z młodzieżą. Ja mówi-
łam „dobra, zrobię”. Mijał miesiąc, 
dwa, rok… I nic z tym długo nie 
zrobiłam. Myślę, że musiał przyjść 
odpowiedni czas i musiałam spo-
tkać odpowiedniego człowieka, 
który powiedział „ty rób swoje, a ja 
się zajmę resztą”. Najważniejsze 
jest to, że mam takich amatorów, 
którzy chcą ze mną ten teatr robić. 
To się nie zdarza często amatorom. 

Przyjeżdżasz do naszego Te-
atru z monodramem. W Płocku 
nie odważyłaś się sama stanąć 
na scenie.

Myślę, że się nie odważyłam bo 
zawsze myślałam, że jestem nie-
dojrzała zawodowo i emocjonal-

nie, żeby przez godzinę czy dwie 
być sama na scenie i przekazać 
coś ludziom. Musiałam dużo prze-
żyć. Musiałam sięgnąć… może nie 
dna, ale czegoś niżej, czegoś wyżej 
i znaleźć równowagę. Teraz mogę 
grać monodram. To był ogromny 
stres i mnóstwo obaw, że sobie 
nie poradzą sama na scenie, ale 
podjęłam to ryzyko. 

I zagrałaś Shirley Valentine. Ko-
bietę, która jest uwięziona przez 
męża w domu, jako kucharka 
i sprzątaczka, a w pewnym mo-
mencie wszystko rzuca i zaczy-
na żyć.

Zagrałam postać Shirley Valenti-
ne, ale to jest trochę taka Madzia 
Tomaszewska. Trójmiasto mnie 
nie zna, więc inaczej to odbiera, 
ale myślę, że płoccy widzowie zo-
baczą tę Madzię, którą znają. Być 
może dojrzalszą, bogatszą o ko-
lejne doświadczenia, ale jednak 
tę samą. To jest fajne doświad-
czenie. Przyjeżdżam do swojego 
miasta, w którym spędziłam kawał 
życia. Zrobiłam coś swojego i bar-
dzo chcę to tutaj pokazać. Stanąć 
i powiedzieć panu dyrektorowi: 
Panie dyrektorze, to ja, to ja byłam 
pańską aktorką, a teraz robię coś 
sama. Tak, jak mówi Shirley do 
swojego męża: To ja byłam kiedyś 
twoją żoną, a teraz jestem Shir-
ley Valentine. Ten spektakl mówi 
o tym, że jeżeli jeszcze mamy ma-

rzenia, obojętnie ile mamy lat, to 
powinniśmy je spełniać. Nie być 
przez całe życie kobietą, która 
mówi do ściany.

To znaczy, że dopiero kiedy wy-
jechałaś z Płocka, mogłaś rozwi-
nąć skrzydła?

Decyzja, żeby stąd odejść była 
bardzo trudna. Myślałam sobie, 
że jak postawię wszystko na jedną 
kartę i stąd wyjadę to będzie tylko 
lepiej. Nie było lepiej. Myślałam, 
że przyjadę do Trójmiasta i wszyscy 
powiedzą „Wow. Jest pani tutaj, 
my chcemy panią w każdym te-
atrze”. Nie było tak. Ryzyko było 
ogromne. Dużo mnie to kosztowa-
ło. Zdrowia i emocji. Ale dla tego, 
co mam teraz, warto było czekać, 
nauczyć się cierpliwości.  

Zatem zapraszamy widzów na 
Twój monodram. 

Zapraszam Państwa na Shirley 
Valentine, moją Shirley Valentine.

Od dyrektora: 
Robiąc korektę tego numeru zna-

lazłem taką notę: „wiem, że jest 
długie, ale ciekawe, więc może 
zostawimy? Jeżeli nie, skrócę”. Pani 
Moniko. Nie skracajmy. 

Pani Dyrektor teatru Minerwa, 
Magdo, mam nadzieję, że nie po-
równujesz swojego pierwszego 
dyrektora do męża Shirley.

6 października odbyły się w płockim Teatrze wybory Miss i Mister Wolontariatu 2015. 
Spośród 574 osób, które wzięły udział w konkursie, do finału dostało się jedynie dziesięć. Laureaci wybie-

rani byli w trzech kategoriach: nastolatków, seniorów oraz tej najważniejszej – Miss i Mistera Wolontariatu 
2015. Wyjścia finalistów przeplatane były występami młodych wokalistów, skeczem kabaretu „To się nie 
sprzeda”, a także  wystąpieniami gości. 

Laureatami tegorocznego konkursu zostali: w kategorii „Nastoletnia Miss Wolontariatu 2015” – Izabela 
Lipińska z Płocka, „Miss Wolontariatu 2015” – Sara Stawicka z miejscowości Osiek, „Mister Wolontariatu 
2015” Rafał Zambrzycki z Ligowa oraz „Seniorska Miss Wolontariatu 2015” – Teresa Kowalska ze Słubic.

Organizatorami konkursu  byli Jarosław Załęgowski z Torunia (portal “Z archiwum Miss”), Konrad Słom-
czewski z Jasienia (organizator imprez charytatywnych) oraz Bank Żywności w Płocku, który otrzymał dwa 
zaszczytne medale: od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika medal Pro Masovia oraz 
Primus in Agendo od Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

          L.S.

Miss i Mister Wolontariatu
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Nakładem Wydawnictwa Książ-
nicy Płockiej ukaże się na Gwiazd-
kę książka niepokorna – szkice 
o wandzie Gołębiewskiej. Jej auto-
rem jest nasz teatralny kolega Le-
szek Skierski. To już druga pozycja 

tego duetu autorskiego – WG/LS. 
W 2013 roku staraniem Książnicy 
Płockiej, pojawił się wywiad-rzeka 
z Wandą Gołębiewską Gdyby nie 
Anna Frank…  

Najnowsza publikacja to szkic 
o twórczości poetki, z całym kon-
tekstem zdarzeń i poglądów, które 
– jak czytamy we wstępie: „nie tyle 
uczą, co przekonują, że warto być 
poetą, warto siłować się z życiem, 
warto być „niepokornym”. W oce-
nie recenzentki książki dr Agnieszki 
Zielińskiej: W wierszach bohaterki 
zachował się unikatowy świat, na 
który składa się proza życia na ulicy 
Sienkiewicza w Płocku, okraszona 
aktywnością ciekawej osobowości… 
Jej wiersze i dzienniki odsłaniają 
rzeczywistość płocką, której już nie 
ma – dawnego miasta, realiów PRL
-u, epistolografii w ramach przyjaź-
ni bratnich narodów. Szczególnie 
cenne dla badaczy mogą okazać 

się dotąd niepublikowane wiersze 
i listy. A wśród nich koresponden-
cja, którą poetka prowadziła ze 
Sławomirem Worotyńskim – jed-
nym z najbardziej utalentowanych 
literatów polskich na Litwie drugiej 
połowy XX wieku. 

„To dobry prezent na zbliżającą się 
Gwiazdkę” – uważa Leszek Skierski 
– Polecam ją każdemu, kto zgubił 
swój ślad w życiu i wiarę w Boga. 
A także tym, co śmiało kroczą za 
przewodnikiem, marząc, by stać 
się… bodaj w ułamku do niego 
podobnym. Każdy znajdzie w niej 
cząstkę siebie i ten jedyny kwant 
energii życiowej – wiarę, co rozpala.

Publikacja zbiega się z 70. roczni-
cą urodzin poetki i 50-leciem pracy 
twórczej. 

Promocja książki odbędzie się 
w KSiążniCy PłoCKiEJ 17 grudnia 
o godzinie 18.00.

M.M.-O.

Niepokorna

Teatr po raz kolejny wziął 
udział w Płockich Dniach Kul-
tury Chrześcijańskiej. 

8 października, w Muzeum Die-
cezjalnym odbył się wernisaż 
ikon napisanych przez Marka 
Szymborskiego, naszego teatral-
nego plastyka.  

Zapytaliśmy autora o początki 
jego fascynacji tą dziedziną sztu-
ki: Od kilkunastu lat interesuję 
się początkami chrześcijaństwa, 
ale nigdy nie sądziłem, że kiedy-
kolwiek będę pisał ikony. W 2011 
roku zaproszono mnie na warsz-
taty ikonopisania do Edynburga 
i tam zapoznałem się z techniką. 
Jestem plastykiem, miałem moc-
ne przygotowanie teologiczne 
i to zaowocowało. Zachwyca 
mnie sama technika malowania 
ikon, która jest pracochłonna, ale 

daje dużo satysfakcji. Ikony są 
ilustrowaną ewangelią, to pismo 
obrazkowe. W każdym obrazie 
zawarta jest głęboka myśl. To 
nie jest zwykły obraz. 

Wystawę można oglądać do 
15 listopada.

15 października odbył się 
w Bazylice Katedralnej wie-
czór poświęcony świętemu An-
toniemu z Padwy, kaznodziei 
i orędownikowi ubogich Rzecz 
o świętym Antonim. 

Biografię tego wielkiego świę-
tego, jego niezwykły dar wy-
mowy, uzdrowień i przenikania 
sumień, przedstawił płocczanom 
Marek Mokrowiecki – dyrektor 
płockiego Teatru. Ubrany we 
franciszkański habit cytował 
fragmenty biografii i kazań św. 
Antoniego. 

Na zakończenie głos zabrał 
ks. Bogdan Pawłowski – rektor 
Sanktuarium Diecezjalnego pw. 
św. Antoniego w Ratowie, za-
chęcając wiernych do modlitwy 
za wstawiennictwem św. Anto-
niego z Padwy, we wszystkich 
przeciwnościach naszego życia. 
Podkreślając jednocześnie, że 
świat potrzebuje dziś przewod-
ników duchowych i przykładów 
z życia wielkich świętych.

Spektakl został powtórzony 28 
października w pięknym wnętrzu 
auli Małachowianki.

Rzecz o świętym Antonim zo-
stanie zaprezentowana 13 grud-
nia o godzinie 19.00 w płockiej 
Bazylice Katedralnej.

L.S. 

Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej - Ikony i Święty Antoni 
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17 grudnia, jak co roku, nasz Te-
atr będzie świętował rocznicę uro-
dzin wielkiego, uznanego za życia, 
potem często postponowanego 
Poety, płocczanina Władysława 
Broniewskiego. Będzie spotkanie 
pod pomnikiem, ale tym razem nie 
poprzedzone kameralnym spotka-
niem w kawiarni – tym bardziej, że 
założona przez naszego przyjaciela 
Krzysia Świerada „Chimera” już 
nie istnieje. 

je by uczcić Poetę, ale też dla siebie 
i dla społeczności naszego miasta. 
Bierze w nich udział garstka osób – 
nie, nie chodzi mi o to, żeby stała 
się z tego jakaś, broń Boże masowa 
impreza. 

Poezja, ludzkie życie, szczególnie 
tak trudne jak życie Broniewskiego 
to sprawy intymne, ale boli nie-
kiedy dezinteresment różnego 
rodzaju zresztą. 

Z jaką zazdrością czytałem za-
mieszczone w prasie ogólnopol-
skiej peany na cześć Łodzi, kiedy 
zorganizowano w niej uliczny hap-
pening na cześć Tuwima… 

A my? Ciągle nie potrafimy 
wartościowych rzeczy sprzedać – 
pomyślałem przepełniony żalem 
i żółcią.

M.M.

Prezes PTPT dr 
Wanecki podczas 
jednego z na-
szych burzliwych 
spotkań zdradził, 
że wszedł w po-
siadanie sporej 
ilości egzem-
plarzy książki Ja 
jestem kamień 
– Wspomnienia 

o Władysławie Broniewskim pod 
redakcją Marioli Pryzwan.

Pomyśleliśmy, że dobrze by 
było ruszyć w grudniowy wieczór 
z książkami między płocczan i… 
Pomysł jest. Jak go zrealizujemy 
przekonacie się Państwo 17 grud-
nia.

PS. Realizujemy happeningi po-
święcone Broniewskiemu od 1997 
roku z różnym szczęściem, robimy 

Pamiętajmy o Broniewskim

Szanowni Państwo, Drogie Dzieci!
Każdego roku, w Dniu św. Mikołaja przebywa w płoc-

kich szpitalach kilkaset chorych dzieci. Uczyńmy wszyst-
ko, by w tym szczególnym dniu i one mogły cieszyć się 
z mikołajkowego podarunku. 

Od 15 lat tajemniczy gość w asyście baśniowych 
postaci, doskonale znanych dzieciom z realizacji płoc-
kiego Teatru, dociera na wszystkie szpitalne oddzia-
ły przynosząc ze sobą radość, uśmiech i oczywiście 
prezenty. Dzięki temu dni spędzone w szpitalu stają 
się radośniejsze.

Tych z Państwa, którzy chcieliby wesprzeć naszą 
dobroczynną akcję, prosimy o przynoszenie bądź prze-
syłanie do płockiego Teatru nowych maskotek lub 
materiałów edukacyjnych, które 6 grudnia powędrują 
ze Świętym Mikołajem z Miry do chorych dzieci. 

Do podarunku można dołączyć wizytówkę z życzenia-
mi oraz informację, od kogo jest mikołajkowy prezent. 

W święcie św. Mikołaja biorą udział biorą aktorzy 
naszego Teatru, panie z Biblioteki Pedagogicznej i wo-
lontariusze. 

Teatralne Mikołajki

ATP str. 15
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Cichuteńko, bez rozgłosu zakończyła żywot Szkoła Oświatowców Polskich.
Magiczne to było dla mnie miejsce. Malutka szkoła na ulicy Kazimierza Wielkiego obok katedry Mariawitów 

przypominała mi moją szkołę na Dobrej w Warszawie, małą, przytulną.
I pani Dyrektor Alicja Kaliszuk, jak dobra mama, dbająca o swoje dzieci, o swoją szkołę. I wiodąca tę swoją 

gromadkę na wszystkie przedstawienia naszego Teatru. Mamy i swój skromny, teraz już historyczny wkład 
w życie tej szkoły. Magda Tomaszewska prowadziła kółko teatralne – bo pani Dyrektor dbała o wszechstronny 
rozwój swoich uczniów, (częstym gościem bywał w szkole znany krytyk literacki Waldemar Smaszcz).

A my, jako Teatr dostąpiliśmy zaszczytu wystąpienia wraz z uczniami podczas uroczystości nadania szkole 
imienia wielkiego poety, księdza Jana Twardowskiego.

Pamięta Pani, Pani Dyrektor jak podczas występu zawiał wiatr (bo uroczystość dobywała się na dziedzińcu 
szkolnym) i porwał portret Księdza Poety?

Racjonalnie możemy sobie wiele rzeczy wytłumaczyć – „konieczność ekonomiczna”, „demografia”, etc…
A jednak… jak śpiewał w tęsknej balladzie Bułat Okudżawa – „A jednak mi żal…”                                   M.M.

Pożegnanie Szkoły

 15 i 20 listopada o godz. 19.00 zapraszamy na ostatnie w tym 
roku przedstawienia opowieści o zwyczajnym szaleństwie 
Petra Zelenki. 

Oglądając ten spektakl, trzeba pamiętać, że Czesi mają inne 
poczucie humoru niż Polacy. Dla nich nie ma tabu. Śmieją się ze 
wszystkiego i to w bardzo inteligentny sposób. To nie jest spek-
takl dla drobnomieszczańskich zgredów! – podkreśla reżyser.

Dla czeskiego autora nie ma tematów tabu. 
Miłość, seks... dewiacje seksualne...
Tak o seksie i rozmaitych jego wariacjach nie mówiono jeszcze 

na płockiej scenie.

To nie jest spektakl dla 
drobnomieszczańskich zgredów!
Škoda lásky (Żal miłości)

ATP str. 16

Fo
to

: W
al

de
m

ar
 L

aw
en

do
w

sk
i

Hanna Zientara w roli Matki w „Opowieściach o zwy-
czajnym szaleństwie”.

Gramy ją już jedenasty sezon. 
W Anglii od wielu lat w wigilijny wieczór, rodzice 

czytają dzieciom opowiadanie Dickensa. 
XIX- wieczny Londyn, duchy, skąpiec Scrooge, 

który zmienia swoje życie.
Dickens uczy nas, że w życiu są wartości ważniejsze 

niż pieniądze.
Zapraszamy na familijne spektakle 
19 i 20 (sobota, niedziela) grudnia o 17.00. 

OPOWIEŚć WIGILIJNA
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29 października w Novym Ki-
nie „Przedwiośnie” odbyła się 
premiera nowego filmu Piotra 
Bały Śmieć, w którym występuje 
m.in. młodzież zrzeszona w gru-
pie teatralnej PaT. Skierowany do 
młodych film jest przestrogą przed 
wszelkiego rodzaju uzależnienia-
mi. Patronat nad tym projektem 
objął Komendant Miejski Policji 
w Płocku. 

PaT to skrót od nazwy programu 
„Profilaktyka a Ty”. Wartością tej 
inicjatywy są ludzie, którzy chcą 
działać dla drugiego człowieka. 
Autorem programu jest Grzegorz 
Jach – inspektor Policji (Pełnomoc-
nik Komendanta Głównego Policji 
ds. promocji bezpieczeństwa pu-
blicznego). Obecnie na terenie 
całego kraju działa wiele tego 
rodzaju zespołów, skupiających 
młodych ludzi. W Płocku PaT dzia-
ła w strukturach Młodzieżowego 
Domu Kultury. Z ramienia Policji 
projekt koordynuje Katarzyna Sta-
niszewska, a opiekunką grupy jest 
Eliza Kochowska. Autorem sce-
nariusza filmu jest emerytowany 
starszy aspirant płockiej policji 
Krzysztof Bronkowski.

L. S.

Piotr Bała przeciw uzależnieniom

9 maja występowali w naszym Teatrze ze spektaklem „Dużo 
kobiet, bo aż trzy”: Maria Czubaszek, Magda Umer i Hanna 
Śleszyńska. Gospodarzem programu był Artur Andrus. 

Na ich występ przyszła między innymi Hanna Zientara 
z nieodłącznym kundelkiem Kolesiem. Pani Maria Czubaszek 
zobaczyła pieska-artystę (Koleś już występował na scenie 
w Wujaszku Wani), i spodobało jej się to skrzyżowanie wyro-
śniętego jamnika z kangurem. Pani Maria i Koleś zapałali do 
siebie wzajemną sympatią. Po paru tygodniach Hania dostała 
paczkę, a w niej smakołyki z Psiastkarni dla Kolesia, wraz z po-
zdrowieniami. Po wakacjach przyszła druga paczka. 

Szanowna Pani Mario. 
Koleś przyjął prezenty, smakowały mu i serdecznie za nie 

dziękuję, oblizując się i machając ogonem, co potwierdza 
redakcja „ATP”.

PANI MARIA i KOLEŚ

Od lewej: Krzysztof Piasek (rzecznik prasowy płockiej policji), Piotr Bała (autor filmu), Bartosz 
Olęcki (lider Grupy PaT).

ATP str. 17



Teatr Płocki 1812-2015 cz. XVIII

W teatrze płockim gościły zespoły 
innych narodowości – ukraińskie 
i żydowskie, a także operetki i tak 
modne rewie. Płocczanie mieli oka-
zję podziwiać Hankę Ordonównę, 
płocczankę Mirę Zimińską, Euge-
niusza Bodo, Adolfa Dymszę, Mie-
czysława Fogga.

Odwiedzali Płock artyści scen po-
znańskich, krakowskich, łódzkich …

Z uznaniem spotkały się występy 
Reduty Juliusza Osterwy i krakow-
skiego Teatru Cricot z francuską 
średniowieczną farsą Mistrz Pa-
thelin i Mężem i żoną Aleksandra 
Fredry w 1939 roku. W 1936 roku 
płocka publiczność miała okazję 
oklaskiwać Ludwika Solskiego, który 
sześćdziesiąt lat wcześniej uciekał 
z Płocka wraz z narzeczoną saniami 
przez zamarzniętą Wisłę.

Ale te spektakularne wydarzenia 
nie przysłoniły faktu głębokiego 
kryzysu, w jakim znajdował się pod 
koniec lat trzydziestych płocki teatr. 
Podejmowane przez kolejnych dy-
rektorów próby stworzenia stałego 
zespołu kończyły się niepowodze-
niem. Jednym z ostatnich impre-
sariów był Józef Grodnicki, były 
kierownik warszawskiego teatru 
Miraż i Teatr w Lublinie. W 1938 rok 
podpisano z nim umowę dzierżawy, 
ale wkrótce „Kurier Mazowiecki” 
w artykule „Płock nie ma szczęścia” 
donosił 

Jak już podawaliśmy, Zarząd Miej-
ski w Płocku wydzierżawił teatr p. 
Grodnickiemu na przeciąg jednego 
roku (…). Upłynęło już półtora mie-
siąca, a teatr jak stał bezczynnie, 
tak dotąd stoi, gdyż nowy dzier-
żawca nie ma podobno kompletu 
asystów. Pojutrze upływa termin 
zastrzeżenia i gdy do tego terminu 
nie zostaną przedsięwzięte żadne 
kroki celem uruchomienia teatru, 

forma przedstawienia (świetlne 
miecze z „Gwiezdnych Wojen” itp.), 
chyba odbiegała od pierwowzoru, 
który stworzył Morstin. Misterium… 
wciąż czeka. Gdy w 1929 roku Za-
rząd Towarzystwa Muzycznego 
w Płocku zwrócił się do władz mia-
sta z (odrzuconą) prośbą o oddanie 
mu na dłuższy okres teatru płockie-
go, w uzasadnieniu napisano Teatr 
Miejski w ciągu swego 118-letniego 
istnienia posiadał złote karty, stano-
wiąc podwalinę ruchu umysłowego 
w Płocku. Z jego sceny przemawiały 
za czasów Księstwa Warszawskiego 
i Królestwa Kongresowego filary 
sztuki polskiej, bądź gościnnie, bądź 
stale. W okresie rusyfikacji był je-
dynym widocznym siewcą polsko-
ści, a ofiarnie i nieraz męczeńsko 
rzucane przezeń ziarna i ziaren-
ka zapadały tak głęboko w dusze 
ludzkie, aż przyniosły bogaty plon 
Niepodległości Państwa.

Okres wojny światowej także 
zapisał się dobrze w dziejach Te-
atru Miejskiego, gdyż z jego sceny 
wysłuchiwał ogół płocki wszystkie 
dzieła historyczno-patriotyczne.

Natomiast okres powojenny świe-
ci dziwną małością i pustką reper-
tuaru.

Burzliwą historię pierwszego 
zawodowego teatru w Płocku 
zakończył wybuch drugiej wojny 
światowej. Władze okupacyjne 
w ramach realizacji nadania miastu 
niemieckiego charakteru przystą-
piły do rozbiórki budynku teatru. 
Motywowały to faktem groźby 
osunięcia skarpy.

Źródło: Barbara Konarska-Pabiniak, 
Płocka Melpomena. Teatr zawodowy 
i amatorski 1808 – 1975, Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna, Płock 1998.

Zarząd Miejski ma umowę z dzier-
żawcą rozwiązać.

W styczniu 1939 roku w związku 
z osiemsetleciem zgonu Bolesława 
Krzywoustego powołano Komitet 
Jubileuszowy, który postanowił 
uczcić rocznicę widowiskiem hi-
storycznym. Zakupiono w związ-
ku z tym od Ludwika Hieronima 
Morstina rękopis Misterium płoc-
kie, czyli Bolesław Krzywousty. 
Morstin, autor głośnych widowisk 
plenerowych Kopernik i Antygona, 
sprzedał prawa do spektaklu pod 
warunkiem, że Misterium… będzie 
wystawiane jedynie w Płocku. 

Przedsięwzięcie miało być zre-
alizowane z wielkim rozmachem. 
Przewidywano udział dwustu pięć-
dziesięciu aktorów, a spektakl miał 
być prezentowany przez dwa lata. 
13 stycznia 1939 zwołano pierwsze 
zebranie organizacyjne, a protek-
torat objął Marszałek Rydz Śmigły.

Niestety, napięta sytuacja poli-
tyczna uniemożliwiała realizację 
tego ambitnego projektu. Miste-
rium… nie doczekało się pełnej 
realizacji. Było idée fixe druha 
Wacława Milke, kiedy tworzył Dni 
Historii Płocka i przekonywał mnie 
do wystawienia tego monumen-
talnego dzieła. W 1994 roku Teatr 
Dramatyczny wystawił widowisko 
O zbrodni i pokucie księcia Bole-
sława autorstwa Bohdana Urban-
kowskiego, którego kanwę stanowił 
scenariusz Morstina. Wspólnie 
z Bohdanem Urbankowskim uzna-
liśmy, że piękny, ale archaiczny dla 
współczesnego widza język okaże 
się niekomunikatywny. Teraz po 
latach żałuję tamtej decyzji.

Misterium… wystawił w 2008 
roku Teatr Per Se w reżyserii Ma-
riusza Pogonowskiego i Przemysła-
wa Pawlickiego, ale nowoczesna 
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- Botox ®
- Laser
- Karboksyterapia
- Fotoodmładzanie laserem frakcyjnym
- Osocze bogatopłytkowe
- Usuwanie pajączków i żylaków
- Depilacja laserowa
- Medycyna podróży 
  konsultacje i szczepienia
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