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Szanowni Państwo, rozpoczy-
namy 43. sezon Teatru Drama-
tycznego w Płocku.

Za nami piękny, bogaty se-
zon. Osiem premier. Nie było 
wśród nich chybionej, „nijakiej” 
realizacji. Był żywy, mówiący 
o naszych czasach teatr – teatr 
posługujący się współczesnymi 
środkami wyrazu artystycznego. 

Były w minionym sezonie 
ważkie wydarzenia – mieliśmy 
zaszczyt gościć Panią Sławę 
Przybylską, która na deskach 
płockiego teatru świętowała 
Jubileusz 60-lecia pracy arty-
stycznej, fetowaliśmy Jubileusz 
55-lecia pracy artystycznej Hen-
ryka Błażejczyka. 

W ubiegłym sezonie odeszli 
z naszego teatru Katarzyna 
Anzorge i Sebastian Ryś. Roz-
stanie Kasi Anzorge z Teatrem 
przeciągnęło się parę miesięcy 
– zagrała jeszcze niebagatel-
ne role w czterech sztukach… 
Kasiu, Sebastianie dziękujemy 
Wam za Wasze role i trzymamy 
za Was kciuki. 

W nowym sezonie do zespołu 
aktorskiego dołączają znani Pań-
stwu z Poskromienia złośnicy 
Sylwia Krawiec i Szymon Ko-
łodziejczyk.

Sprawozdawcy sportowi pi-
szący o piłce nożnej używają 
często słów „młócka ligowa” 
jako przeciwieństwo święta, 
jakim są Mistrzostwa Świata 
czy Europy. Kiedy myślę o te-
atrze – taką „młócką ligową” 
jest nasza codzienność okra-
szona kolejnymi świętami – 
premierami. Ale to nieprawda. 
Nasza „młócka” to przedsta-
wienia, często lepsze od tego 
premierowego, bo już „roze-
grane”, pewne, bez, często pa-
raliżującej premierowej tremy. 

Kiedyś uwielbiałem premie-
ry, ten dreszcz, napięcie, teraz 
wolę „powszednie” przed-
stawienia. To te, codzienne 
przedstawienia tworzą Teatr. 
Premierowa publiczność – 
znamy ją od lat, wiemy jak 
reaguje, ta „codzienna” jest 
wielką niewiadomą.

Może to truizm, ale pu-
bliczność jest dla aktorów 
partnerem. Nie ma dwóch 
jednakowych, identycznych 
przedstawień zarówno dla 
aktorów jak i widzów. Cza-
sem wszystko jest ustalo-
ne na próbach, sprawdzone 
w konfrontacji z widownią, 
a przedstawienie „nie idzie”, 
jest tępe, brak mu błysku. (Pi-
sał już o tym problemie wielki 
reformator teatru Konstanty 
Sergiejewicz Stanisławski prze-
szło sto lat temu).

Na widowni spotykają się lu-
dzie, których łączy tylko to, że 
właśnie tego wieczoru chcieli 
obejrzeć - to właśnie przed-
stawienie. I jednego wieczoru 
coś łączy scenę z widownią. 
Publiczność reaguje, niesie ak-
torów, niesie spektakl. Innego 
zaś wieczoru, podczas tego 
samego przedstawienia - mię-
dzy aktorami i publicznością 
– ściana, mur. Nie trafia nic. 
To fascynujący dla teoretyków 

teatru temat. O tym proble-
mie, o sensie istnienia teatru, 
o tym czym jest i jaki powinien 
być, chcielibyśmy porozma-
wiać z Państwem w nowym 
sezonie.  

Rozpoczniemy ten nowy se-
zon nietypowo. 11 września 
o godz. 17.00 zapraszamy na 
skwer przy ulicy Teatralnej 
(obok zejścia do amfiteatru) na 
odsłonięcie pomnika upamięt-
niającego powstanie w Płocku 
stacjonarnego teatru w 1812 
roku, a następnie do Teatru na 
premierę filmów Piotra Bały 
„Nasz Teatr” i „74 posterunek 
– tajemnica Adelajdy”.

18 września pierwsza pre-
miera: Arszenik i stare koronki 
Josepha Kesselringa, a dzień 
później – 19 września będzie-
my gospodarzami XVI edycji 
Mistrza Mowy Polskiej.

7 października będziemy 
świętowali w Teatrze jubileusz 
40-lecia pracy artystycznej Ry-
szarda Wolbacha. 6 paździer-
nika kolejna edycja wyborów 
Miss i Mistera Wolontariatu.

Od kilku lat współpracujemy 
z Mazowieckiem Stowarzysze-
niem Pracy dla Niepełnospraw-
nych De Facto przy organizacji 
Festiwalu Kultury i Sztuki (dla 
Osób Niewidomych). Nasi 
aktorzy przygotowują audio-
deskrypcje, prowadzą zaję-
cia warsztatowe z osobami 
niewidomymi, udostępniamy 
nasze sale prób i scenę. Każ-
dego roku wystawiamy spek-
takle z audiodeksrypcją. 30 
września zaprezentujemy dla 
uczestników Festiwalu Boże 
mój! Anat Gov.

Szanowni Państwo, licząc, że 
ten nowy sezon będzie pełen 
inspiracji zarówno dla Państwa 
jak i dla nas, zapraszam do Te-
atru.

Marek Mokrowiecki

43. sezon Teatru Dramatycznego w Płocku
Rozpoczynamy nowy sezon
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Premiery sezonu 2015/2016

ATP str.  4

Psie serce wg Michaiła Bułhakowa 
adaptacja i reżyseria: Krzysztof Prus, scenografia: Marek Mikulski, muzyka: Marcin Krakowiak (Ahu-
ra Mazda), układ ruchu: Piotr Świtalski, produkcja: Agencja Artystyczna Nowakowski Impresariat
Duża Scena, premiera: 30 sierpnia 2015 

Opowieści o zwyczajnym szaleństwie Petra Zelenki 
przekład: Krystyna Krauze, reżyseria: Marek Mokrowiecki, scenografia: Dorota Cempura, opraco-
wanie muzyczne: Krzysztof Wierzbicki, choreografia: Piotr Świtalski, asystent reżysera: Jacek Mąka
Duża Scena, premiera: 26 września 2015

Wyspa Hobsona wg Stefana Themersona (Festiwal Themersonów SkArPa)
adaptacja, reżyseria i scenografia: Mariusz Pogonowski, kostiumy: Marta Roman, opracowanie 
muzyczne: Maciej Stoliński, efekty dźwiękowe, tło i przestrzeń dźwiękowa: Michał Majcher, wizu-
alizacje: Inez Zapora
Duża Scena, prapremiera: 24 października 2015 

Kochane pieniążki Ray Cooney’a 
przekład: Elżbieta Woźniak, opracowanie tekstu, reżyseria, opracowanie muzyczne: Stefan Fried-
mann, scenografia: Jacek Maria Hohensee, kostiumy: Ewa Gdowiok, choreografia: Anna Wielogórska, 
asystent reżysera: Jacek Mąka
Duża Scena, premiera: 3 stycznia 2016

Poskromienie złośnicy Williama Szekspira
przekład: Stanisław Barańczak, reżyseria: Marek Mokrowiecki, scenografia: Krzysztof Małachowski, 
choreografia: Katarzyna Anna Małachowska, muzyka: Urszula Borkowska, asystent reżysera: Jacek 
Mąka
Duża Scena, premiera: 3 kwietnia 2016

Czarne czereśnie Rafała Kowalskiego
inscenizacja: Hanna Chojnacka, Szymon Cempura, opracowanie muzyczne i akompaniament: 
Krzysztof Jaszczak
Scena Inicjatyw Aktorskich, Scena Piekiełko, premiera: 12 marca 2016

Sex, prochy i rock & roll Erica Bogosiana
przekład: Sławomir Michał Chwastowski, reżyseria i wykonanie: Marek Walczak, muzyka: Krzysztof 
Misiak
Scena Inicjatyw Aktorskich, Scena Kameralna, premiera: 9 kwietnia 2016

Konik Garbusek wg Piotra Jerszowa 
przekład: Igor Sikirycki, adaptacja i reżyseria: Tomasz Grochoczyński, scenografia: Krzysztof Mała-
chowski, muzyka: Piotr Golla, teksty piosenek: Marek Robaczewski, choreografia: Katarzyna Anna 
Małachowska, żonglerka: Ryszard Lenar, konsultacje iluzjonistyczne: Rafał Szuliński
Duża Scena, premiera: 31 maja 2016



ATP str. 5

Koniec wakacji przyniósł 
nam dwa sukcesy. Nasze 
spektakle zostały zakwalifi-
kowane do dwóch prestiżo-
wych festiwali.  

nej przez Singera w licznych 
opowiadaniach i powieściach. 
Co roku na festiwalowe dni 
do stolicy Polski przyjeżdżają 
najznakomitsi przedstawiciele 
kultury żydowskiej z całego 
świata. 

M.M.-O.

Seks, prochy i rock & roll 
został zaprezentowany 28 
sierpnia na scenie Malarnia 
warszawskiego Teatru Studio 
podczas 14. Ogólnopolskie-
go Przeglądu Monodramu 
Współczesnego. Do OPMW 
zostało zakwalifikowanych 
dziesięć spektakli z ponad 
dwudziestu zgłoszonych po-
zycji. W jury konkursu zasiedli 
Marta Malikowska - aktorka, 
Jacek Poniedziałek - aktor, tłu-
macz i reżyser i Witold Mro-
zek - krytyk teatralny. 

Spektakl Czarne czereśnie 
został włączony do programu 
Festiwalu Kultury Żydowskiej 
„Warszawa Singera”. 31 sierp-
nia zagraliśmy w Piwnicy przy 
Wójtowskiej. Festiwal Kultury 
Żydowskiej Warszawa Singera 
od dwunastu lat przywraca 
pamięć o przedwojennej, ży-
dowskiej „Warsze”, sławio-

Dwa spektakle, dwa festi wale

19 września o 18.30 w Teatrze 
odbędzie się gala fi nałowa pro-
gramu Mistrz Mowy Polskiej. Na 
scenie wystąpią m.in. Przemy-
sław Babiarz, Jadwiga Barańska, 
Henryk Błażejczyk, ks. Adam 
Boniecki, Elżbieta Dzikowska, 

Marian Dziędziel, Małgorzata 
Kownacka, Andrzej Kruszewicz, 
Artur Mrzech i Konrad Piasecki. 
Uroczystość uświetni Chór Pań-
stwowego Zespołu Ludowego 
Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. 
Tadeusza Sygietyńskiego.  

 Program Mistrz Mowy 
Polskiej powstał w grudniu 2000 
roku z inicjatywy Magazynu Kon-
sumenta Solidna Firma. Twórcą 
koncepcji Programu był Bogdan 
Chojna – autor wielu akcji spo-
łecznych i konkursów gospo-
darczych, m.in. “Teraz Polska”. 
Formuła programu opiera się 
na wyborze osób – znanych nie 
tylko w skali ogólnopolskiej czy 
światowej, lecz również w mniej-
szych społecznościach lokalnych 
– które, według powszechnie 
uznanych kanonów, zasługują na 
miano Mistrzów Mowy Polskiej. 

Wyboru dokonuje grono eks-
pertów złożone z wybitnych 

językoznawców, literaturo-
znawców i socjologów języka. 
Obecnie skład Jury tworzą prof.
prof.: Halina Zgółkowa, Marek 
Ziółkowski, Jan Mazur, Bolesław 
Faron,  Adam Bednarek, Marian 
Kisiel oraz Jolanta Tambor. Swo-
jego laureata wybierają także 
czytelnicy, internauci i widzo-
wie w ogólnopolskim plebiscycie 
Vox Populi.

Program Mistrz Mowy Polskiej 
został objęty Honorowym Patro-
natem:  

Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego, Pre-
zydenta Miasta Stołecznego 
Warszawy, Prezydenta Miasta 
Płocka, Dyrektora Zamku Królew-
skiego w Warszawie. Patronat 
medialny objęły: Polskie Radio, 
TVP2, POLONISTYKA (CZASOPI-
SMO DLA NAUCZYCIELI).

Mistrz Mowy Polskiej 
Gala Finałowa w płockim Teatrze

Seks, prochy i rock&roll 
Marek Walczak

Czarne czereśnie - Hanna Chojnacka, 
Szymon Cempura
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ATP str.  6

13 czerwca w Sali Koncer-
towej Zamku Królewskiego 
w Warszawie odbyło się uro-
czyste wręczenie Nominacji do 
tytułu Mistrza Mowy Polskiej 

i Kuźni Mistrzów  Mowy Pol-
skiej w XVI edycji Programu. 
Spośród ponad 80 kandy-
datów Jury, Rady Programu 
i Akademii Mistrzów Mowy 

Wręczono także nominacje 
VI edycji Kuźni Mistrzów Mowy 
Polskiej. Trzy indywidualne: 
Akademii Teatralnej im. Alek-
sandra Zelwerowicza w War-
szawie, Państwowej Wyższej 
Szkole Teatralnej im. Ludwika 
Solskiego w Krakowie oraz Ze-
społowi Artystycznemu „GA-
WĘDA”; a także dwie nominacje 
zespołowe: Dzielnicowemu Do-
mowi Kultury „Czuby Południo-
we” i Dzielnicowemu Domowi 
Kultury „Węglin” w Lublinie 
oraz VIII Liceum Ogólnokształ-
cącemu i 58 Gimnazjum im. 
Króla Władysława IV w War-
szawie.

Oficjalna prezentacja kandyda-
tów, ich zasług w pielęgnowaniu 
najlepszych wzorców polszczy-
zny, rozpoczęła ogólnopolski 
plebiscyt, w czasie którego pu-
bliczność – internauci, czytelni-
cy i słuchacze – mogli wskazać 
swoich faworytów. Zdobywcy 
największej liczby głosów w obu 
kategoriach, otrzymają tytuły 
Vox Populi: Mistrza Mowy Pol-
skiej i Kuźni Mistrzów Mowy 
Polskiej. W dotychczasowych 
edycjach do konkursu zgłoszo-
no ponad tysiąc kandydatów, 
a laureatami zostało blisko 70 
osób. Oprócz tytułu Mistrza 
Mowy Polskiej laureaci zdobyli 
także tytuły: Mistrza Mownego, 
Mistrza Rozmowy oraz Mistrza 
Rozmowy o Mowie. Specjalnym 
wyróżnieniem jury jest Waw-
rzyn Mowy Polskiej.

Laureatów jubileuszowej XVI 
edycji poznamy 19 września br. 
podczas Gali Finałowej, która 
odbędzie się w Teatrze Drama-
tycznym w Płocku. Uroczystość 
uświetni Chór Państwowego 
Zespołu Ludowego Pieśni i Tań-
ca „MAZOWSZE” im. Tadeusza 
Sygietyńskiego.  

     
   L.S.

Polskiej, wyłoniło dziesięć 
osób i pięć placówek. W tym 
zaszczytnym gronie znalazł 
się również aktor naszego Te-
atru Pan Henryk Błażejczyk. 
Oprócz niego nominacje do 
tytułu Mistrza Mowy Pol-
skiej otrzymali:

• Przemysław Babiarz 
– dziennikarz sportowy, ko-
mentator

• Jadwiga Barańska – 
aktorka teatralna, filmowa, 
scenarzystka, reżyserka

• ks. Adam Boniecki – 
publicysta, b. redaktor naczel-
ny „Tygodnika Powszechnego”

• Marian Dziędziel – ak-
tor teatralny, filmowy

• Elżbieta Dzikowska – 
podróżniczka, autorka książek 
i programów telewizyjnych

• Małgorzata Kownacka – 
dziennikarka Polskiego Radia

• Andrzej Kruszewicz – 
ornitolog, dyrektor warszaw-
skiego ZOO, autor książek 
i audycji radiowych

• Artur Orzech – dzien-
nikarz radiowy i telewizyjny, 
prezenter

• Konrad Piasecki  – 
dziennikarz radiowy i tele-
wizyjny.

Nominacja do tytułu „Mistrz Mowy Polskiej” dla Henryka Błażejczyka

Barbara Kraftówna i Henryk Błażej-
czyk podczas Gali Nominacji do Tytułu 
Mistrza Mowy Polskiej. Zamek Królewski 
13 czerwca 2016

Henryk Błażejczyk i Leszek Skierski po wręczeniu nominacji. Fot. Marek Konarski



ATP str. 7

To wielki zaszczyt, że mo-
gliśmy tego wieczoru gościć 
WIELKĄ DAMĘ POLSKIEJ PIE-
ŚNI I PIOSENKI. Każda pio-
senka, każdy song, to było 
arcydzieło. Bez video, bez 
wymyślnych efektów świetl-
nych i akustycznych. 

Były stare, wielkie przeboje 
i nowe songi i pieśni. Podzi-
wialiśmy interpretację, tem-
perament i wdzięk Pani Sławy. 
Towarzyszyli Jej Janusz Tylman 
– fortepian i Tadeusz Melon - 

i Zientarą, zaprezentowaliśmy 
kilka wierszy, które pisali dla 
ARTYSTKI wielbiciele Jej ta-
lentu.

Słuchając recitalu, przypo-
mniały mi się słowa Jerzego 
Waldorfa, który wspominając 
wielkich polskiej piosenki użył 
sformułowania: proszę dzisiej-
szych rykajłów. 

Po występie dama polskiej 
piosenki wręczyła Markowi 
Mokrowieckiemu, specjalnie 
wykuty w roku jubileuszowym 
medal, 60 lat w służbie sztuki 
i spotkała się ze swoimi wiel-
bicielami na dolnym foyer Te-
atru. 

Jubileuszowi 60-lecia pracy 
artystycznej Sławy Przybyl-
skiej patronowali Marszałek 
Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik i Przyjacielski 
Komitet Honorowy (263 oso-
by), któremu przewodniczyła 
wybitna pisarka i podróżnicz-
ka Elżbieta Dzikowska.

M.M.

skrzypce. Koncert prowadzili 
Joanna Dukaczewska oraz mąż 
Pani Sławy Jan Krzyżanowski 
– uczcie się młodzi „konfe-
ransjerzy”. 

Ze sceny wybrzmiały mię-
dzy innymi: Pieśń gruzińska, 
Dziewczyna z Portofio, La 
Bohemé, Jeruzalem, Tango 
notturno, czy Taka jestem za-
kochana. Sława Przybylska 
przypomniała także smutną 
balladę z 20-lecia między-
wojennego Rebeka, a także 
piosenkę opisującą dalsze 
losy Rebeki z Kazimierza nad 
Wisłą – Rebeka tańczy tan-
go. Jednym z utworów, który 
niedawno doczekał się swojej 
premiery, był dramatyczny 
wiersz Urszuli Kozioł Nie za-
bierajcie chłopców na wojnę. 
Nie mogło zabraknąć także: 
Słodkich fiołków, Wspomnij 
mnie, Cum gali, gali; czy 
choćby słynnych utworów: 
Pamiętasz była jesień i Przy-
jechałam powtórzyć jesień, 
które wspólnie z widownią 
Sława Przybylska zaśpiewała 
na zakończenie koncertu.

I my mamy również swój 
skromny udział w koncercie. 
Wraz z Haniami Chojnacką 

„Pamiętasz była jesień…” 

Janusz Tylman, Sława Przybylska, Tadeusz Melon.

Sława Przybylska i Jan Krzyżanowski

Fot. Waldemar Lawendowski



ATP str. 8

11 czerwca świętowaliśmy 
jubileusz 55-lecia pracy ar-
tystycznej Henryka Błażej-
czyka. Na scenie wystąpili 
przyjaciele Jubilata: Elżbieta 
Jodłowska, Danuta Błażejczyk, 
Grażyna Zielińska, Krystyna 
Jędrzejecka, Andrzej Fedo-
rowicz, Andrzej Rosiewicz, 
Krzysztof Kozłowski i Marek 
Mokrowiecki. Scenografię kon-
certu, składającą się z wiel-
koformatowych zdjęć aktora, 
autorstwa Marka Konarskie-
go, wykonała Marta Lichow-
ska. Całości dopełniał Cezary 
Szczygielski, który w niezwykle 
zabawny sposób, prowadził 
uroczystość. Widzom przypa-
dła do gustu ta, dość rzadko 
już dziś spotykana, formuła 
kabaretu literackiego. 

Wieczór rozpoczął wernisaż 
wystawy fotograficznej „Aktor”, 
na której można było zobaczyć 
zdjęcia autorstwa Marka Konar-
skiego prezentujące Henryka 
Błażejczyka w różnych wcie-
leniach aktorskich. Na scenie 
widzowie usłyszeli jeden z naj-
bardziej zapamiętanych mo-
nologów Henryka Błażejczyka 
– Ojca Piotra z dramatu Karola 

źródłem pomysłu. Okazało się, 
że Marek Konarski obchodzi 45. 
urodziny, że 20 lat temu miał 
pierwszą wystawę indywidu-
alną. W moim przypadku to 
55-lecie pracy aktorskiej. Czy 
to nie wystarcza? Nam to wy-
starczało.

Przypomniało nam się rów-
nież, że to właśnie nasze 
25-lecie. Ćwierć wieku naszej 
prawdziwej przyjaźni, nie ja-
kiejś udawanej, albo spod zna-
ku tęczy. To wszystko – niby tak 
niewiele – dało dwóm szaleń-
com pozwolenie… nie wiadomo 
na co!? Ale było przyjemnie.

Rada w radę, przy „krzakó-
weczce”, postanowiliśmy zrobić 
imprezę. Miała być rozbudowa-
na część artystyczna i jeszcze 
bardziej część gastronomiczna. 
I… rzuciliśmy się w wir… W wir 

czego? Raczej nie wiedzieliśmy. 
Ale było przyjemnie. Chociaż 
pieniędzy nie było.

Mieliśmy dylemat: robić jubi-
leusz, czy nie? Wydać prawie 
wszystko co mam na tę paro-
godzinną imprezę z naszym 
duetem w roli głównej?! Już je-
stem stary i wiem, że dla jednej 
chwili, zdarzenia, przygody, czy 
Bóg tam raczy jeszcze wiedzieć 

Wojtyły Jeremiasz. Dyrektor 
Teatru, Marek Mokrowiecki 
i Grażyna Zielińska wykonali 
przezabawny skecz „Adeptka”. 
Wielkie owacje zebrała Elżbieta 
Jodłowska, która z ogromnym 
wdziękiem opowiadała o prze-
mijaniu i starości wzbudzając 
przy tym salwy śmiechu, szcze-
gólnie gdy do swojego skeczu 
zaangażowała jednego z panów 
zasiadających na widowni. Za 
sprawą Krystyny Jędrzejeckiej 
na scenie zagościły takie po-
staci jak Hanka Ordonówna, 
Anna German czy Irena Santor 
– aktorka wcieliła się w kilkana-
ście postaci. Andrzej Rosiewicz 
zaśpiewał Jubilatowi, że 40 lat 
już dawno minęło i podaro-
wał w prezencie swoją słynną 
muchę. To i o wiele więcej wy-
darzyło się podczas kilkugo-

dzinnego show.
Henryk Błażejczyk tak mówi 

o tym wydarzeniu:
Karnawałowy styczeń 2016 

był wyjątkowo nudny. Wiało 
szarzyzną. Postanowiliśmy 
z przyjacielem spróbować 
przeciwdziałać temu wirusowi. 
Jakoś tak, właściwie przypad-
kowo, zwróciły naszą uwagę 
daty. I one były prawdziwym 

Kabaret literacki Henryka Błażejczyka

Henryk Błażejczyk, Marta Lichowska

Cezary Szczygielski, Henryk Błażejczyk, Marek Konarski
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czego – warto zaszaleć. I tak 
jak pisał Goethe – „chwilo 
trwaj, jesteś piękna”. No i zro-
biliśmy. 

Imprezka była, że ho ho. Było 
i jest przyjemnie. Została tylko 
golizna w portfelu. 

Cały teatr spowity był nad-

zwyczajnymi fotogramami, 
banerami autorstwa artysty 
Marka Konarskiego, zaprosze-
nia i przedowcipne programy 
przygotowała Marta Lichow-
ska.

Przyjaciele zwrócil i  mi 
uwagę, że często odnosili 
wrażenie, że na scenie się 
improwizuje. Ta uwaga bar-
dzo mnie ucieszyła. O to mi 
chodziło. Tak mniej więcej wy-
glądały programy Piwnicy pod 

i mówienia o sobie, że jest się 
wspaniałym i znakomitym. 

Henryku, zrób sobie od-
ważnie rachunek sumienia 
opierając się na opiniach Two-
ich widzów. Nie będziesz się 
wstydził. Opinie będą pozy-
tywne, podobnie jak i moja 
również pochlebna. 

Na zakończenie życzę Ci 
jeszcze wielu kreacji, doznań 
artystycznych, a nade wszyst-
ko zdrowia – Tobie szczegól-
nie potrzebnego.

W charakterze post scrip-
tum dodam, że Ci zazdroszczę.

Otóż masz przecież jak by nie 
było, już te 29 lat plus VAT, 
a za sobą straszne przejścia 
zdrowotne. Podziwiam Cię, 
dałeś radę temu poważnemu 
rangą wydarzeniu i w znako-
mitej formie dotrwałeś do 
swojej osiemdziesiątki. Dobra 
przedwojenna robota!

Za swoją 50-letnią pracę ar-
tystyczną Henryk Błażejczyk 
otrzymał Nagrodę Dyrektora 
Teatru. Podczas Dni Historii 
Płocka został również uhono-
rowany Nagrodą Prezydenta 
Miasta Płocka, którą przyznaje 
się ludziom szczególnie zasłu-
żonym dla płockiej kultury. 

M.M.-O.

Baranami w latach 60-tych 
kiedy tam bywałem. Dobre 
przykłady należy propagować 
i korzystać z nich. 

O jubileuszu opowiada Ce-
zary Szczygielski zwracając 
się do Jubilata:

To był rzeczywiście udany 

wieczór. Trwał niespodziewa-
nie długo, ale widzowie bawili 
się znakomicie. Potem była 
część, nazwijmy to, gastro-
nomiczna – niebywale ele-
gancka i obfita. Wiele osób 
dziękowało Ci i gratulowało. 
Należysz do ludzi, którzy na-
wet nie chcą się chwalić swo-
imi osiągnięciami. Uważam, 
że takich jest w naszej spo-
łeczności coraz mniej. Teraz 
jest tendencja parcia na szkło Fot. Marta Lichowska, Marek Konarski

Marek Mokrowiecki, Tadeusz Deszkiewicz, Henryk Błażejczyk, Marek Konarski

Andrzej Rosiewicz, Henryk Błażejczyk
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Montaż pomnika upamiętniającego 200 lat tradycji teatralnej Płocka.
Pomnik autorstwa Stanisława Płuciennika

26 września 2016 roku
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24 czerwca wychowanko-
wie – aplikanci, płocka pale-
stra i przyjaciele świętowali 
w Teatrze 25-lecie pracy ad-
wokackiej pana mecenasa Woj-
ciecha Skorupskiego.

w fotelu i odbyła się rozprawa, 
którą prowadzili wychowankowie 
pana mecenasa.

Oskarżał, w roli prokuratora, 
mec. Roman Konieczny, w rolę 
obrońcy wcielił się mec. Michał 
Małysa, a przewodniczyła roz-
prawie, w roli sędzi, mec. Beata 
Jabłońska – Modus Vivendi całego 
wydarzenia. 

Jako świadkowie wystąpili – 
dziekan Izby Adwokackiej pani 
mecenas Joanna Kaczorowska, 
pani sędzia Małgorzata Michalska, 
oraz niżej podpisany. Postępowa-
nie dowodowe wzbogacił występ 
pianisty pana Jarosława Domagały.

Szanowny Jubilacie, redakcja 
„ATP”, na czele z niżej podpisanym, 
życzy Panu, naszemu wiernemu 
widzowi, wychowania wielu po-
koleń adwokatów.

Marek Mokrowiecki

Przygotowania do Jubileuszu 
objęte były klauzulą „tajne”, tak 
że sam Jubilat, który jako namięt-
ny kibic zrezygnował z obejrze-
nia meczu (Euro 2016!), i przybył 
obejrzeć Sex, prochy i rock & roll, 
zorientował się w sytuacji dopiero 
wtedy, kiedy na widowni zasiedli 
sami znajomi i wychowankowie 
z całej Polski, Ci z którymi Jubilat 
spotyka się na co dzień w swojej 
działalności, a zwłaszcza Ci apli-
kanci, których przez wszystkie lata 
przygotowywał do zyskania tytułu 
– adwokat.

Niejako ukoronowaniem Jubi-
leuszu było wybranie pana Woj-
ciecha Skorupskiego na dziekana 
płockiej Izby Adwokackiej w dniu 
2 lipca 2016 roku.

Po przedstawieniu Scena Ka-
meralna zamieniła się w salę są-
dową. Jubilat – oskarżony, zasiadł 

25 lat mecenasa

są skłonni odwiedzać instytucji 
kultury w czasie zajęć. 

Jeśli system nauczania na to 
nie pozwala, to może powinno 
się go zmienić?

W polskich szkołach jest on 
niezmienny w zasadzie od 
pierwszej połowy XX wieku 
i nie nadąża za rozwojem spo-
łecznym i duchem czasów. Tym-
czasem uwaga władz skupia się 
głównie na reformie struktur, 
co jest sprawą drugorzędną. 
Koniecznie powinno się za-
rzucić odtwórczy model pracy 
i skoncentrować się na indywi-
dualnych działaniach uczniów 
– uczyć obok potrzeby i metod 
przyswajania wiedzy tego, co 
jest niezbędne do sa

Z naszym Teatrem jesteś za-
przyjaźniona od lat. Jak oce-
niasz jakość współpracy szkół 
z lokalnymi instytucjami kultury 
– wynika ona z planowych, czy 
raczej przypadkowych działań? 

Edukacja kulturalna wpisa-
na jest w program nauczania 
przedmiotów humanistycznych, 
lecz w szkołach dokonuje się 
ona przypadkowo i okazjonalnie 
z uwagi na obowiązek rozlicza-
nia się z realizacji godzin dydak-
tycznych. Każde wyjście uczniów 
z nauczycielem wiąże się z orga-
nizacją zastępstw i zaburza pro-
ces nauczania ujętego w system 
lekcji trwających po 45 minut. 
W tych okolicznościach zarówno 
dyrekcja, jak i nauczyciele nie 

Nowoczesna szkoła powinna uczyć ciekawości świata, wrażliwości, sposobów roz-
wiązywania problemów i umiejętnego stawiania pytań. Uczyć samodzielnego myśle-
nia i właściwej oceny zjawisk. A w osiągnięciu tych celów ma pomóc właśnie kontakt 
ze sztuką. Edukacja = Dialog = Satysfakcja
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O wychowaniu młodzieży poprzez współpracę szkół z płockimi instytucjami kultury z Urszulą 
Ambroziak-Bereszczyńską rozmawiał Leszek Skierski.
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tysfakcjonującego życia: my-
ślenia, otwartości, współpracy, 
szacunku i kultury stosunków 
międzyludzkich. Reforma syste-
mu pozwoli na wprowadzenie 
zmian jakościowych. Edukacja 
ma służyć wykształceniu po-
staw krytycznych, a nie uczyć 
konformizmu i bezmyślnego 
powtarzania wiedzy. 

Czyli trzeba doprowadzić do 
tego, by wiedza przekładała 
się na praktykę dnia codzien-
nego i służyła lepszemu, war-
tościowszemu życiu. Przyznasz, 
że to idea powtarzana od wielu 
pokoleń. Wiesz jak to zrobić? 

By tak się stało, niezbędna 
jest planowa, systematyczna 
współpraca z instytucjami kultu-
ry, której nie możemy traktować 
marginalnie. Należy pamiętać, 
że duma z lokalnego dziedzictwa 
wzmacnia poczucie tożsamości, 
kształtuje system wartości czło-
wieka, buduje świadome, silne 
społeczeństwo. Młodzi ludzie, 
wychowani bez idei i wiary 
w sens konstruktywnych dzia-
łań, bez świadomości mecha-
nizmów współczesnego świata 
i bez „zdrowego kręgosłupa 
moralnego” nie mają szans 
na lepszą przyszłość. Muszą 
się przecież oprzeć deprecjacji 
wartości, wynikającej z równa-
nia, uśredniania wszystkiego 
i wszystkich. 

W sferze dialogu pomiędzy 
szkołami i instytucjami kultury 
wiele jest do zrobienia. Obser-
wując uczestnictwo szkół w ofer-
cie płockiego Teatru odnosi się 
wrażenie, że kontakty z naszą 
instytucją zależą od pasji, gu-
stów i zainteresowań niektó-
rych nauczycieli. Jakie działania 
usprawniłyby tę współpracę? Co 
można zrobić, by stała się ona 
obustronnie satysfakcjonująca?

Przede wszystkim potrzebna 
jest świadomość nieodzowno-
ści takiej współpracy u osób 
decyzyjnych - władz samorzą-
dowych, kuratoryjnych, dyrek-
torów placówek oświatowych. 
Potem pozostaje już tylko szcze-
ra chęć i dobra wola. Wpisa-

kontynuację w dorosłym życiu. 
Tymczasem dotychczas w wie-
lu wypadkach na chęciach się 
kończy.  

Czy nowoczesna, innowa-
cyjna edukacja jest w stanie 
zmienić oblicze obecnej szkoły? 

Wiele dobrego mamy do 
zrobienia. Przede wszystkim 
trzeba się otworzyć na nowo-
czesne koncepcje i zaszczepiać 
je w państwowych polskich 
szkołach, inicjować  edukację 
eksperymentalną, projektową 
i popularyzować ją jako naj-
skuteczniejszą metodę pracy 
z uczniem. Działania naszej 
fundacji wynikają z troski o los 
naszych następców, ponieważ 
od ich świadomości zależy przy-
szłość nas wszystkich, los nasze-
go kraju, los naszej matki-Ziemi. 
Toteż wciąż uczymy się, podpa-
trujemy nowe trendy.  

Skąd czerpiesz inspiracje do 
swoich działań?  

Z wizyt studyjnych w Essa 
Academy w Manchesterze, czy 
w Evangelische Schule w Berlinie 
wyniosłam przeświadczenie, że 
otaczającą rzeczywistość zmie-
niają jednostki, które swoje idee 
konsekwentnie wcielają w ży-
cie. Margret Rasfeld ze swym 
przyjacielem profesorem pra-
wa Stephanem Breidenbachem 
opracowali koncepcję „budzącej 
się szkoły”, która rozprzestrze-
nia się na system szkolnictwa 
państwowego, reformując 
go oddolnie, od środka, co 
potwierdza, że idea jest jak 
rak, rozrasta się w świado-
mości społecznej niezależnie 
od woli rządzących. Widać to 
także w innowacyjnej placów-
ce w Manchesterze, gdzie na 
terenach zrewitalizowanych, 
w miejscu słabej, starej szkoły, 
w środowisku wielokulturo-
wym, o dużej przestępczo-
ści, dwaj bracia - ekonomista 
i farmaceuta założyli fundację 
Essa, napisali projekt, przed-
stawili go w ministerstwie, po-
zyskali pieniądze i uruchomili 
wielofunkcyjną państwową 
placówkę oświatową, do któ

nie współpracy z instytucjami 
kultury w proces dydaktyczny 
nie jest trudne, wymaga jednak 
odrobiny wysiłku w planowa-
niu procesu funkcjonowania 
szkoły, m.in. reorganizacji zajęć. 
W ramach działań projektowych 
chcemy lobbować na rzecz po-
rozumienia zainteresowanych 
stron i wypracowania strate-
gii współpracy.

Czy dostrzegasz jakieś inicja-
tywy w tym zakresie, ze strony 
instytucji państwowych, samo-
rządowych, kulturalnych? 

Potrzebę tego typu dostrze-
gają głównie instytucje regio-
nalne, np. Mazowiecki Instytut 
Kultury, koordynujący projekt 
Kulturalni Edukatorzy - Mazo-
wiecka Sieć Edukacji i Kultury. 
Powinno się wspólnie z władza-
mi samorządowymi, z szefami 
płockich instytucji kulturalnych 
wypracować satysfakcjonujące 
zasady współpracy. To byłaby 
wielka sprawa. Trzeba wiedzieć, 
że dzieci i młodzież często jedy-
nie dzięki szkole poznają lokalne 
dziedzictwo kulturowe, gdyż 
w wielu przypadkach rodzinnych 
tradycji tego typu w domach 
brak. Wzrasta nam pokolenie, 
dla którego wrażliwość na sztu-
kę staje się zupełnie obca. Trze-
ba temu zapobiegać i starać się 
odwrócić ten proces.   

Priorytetowym celem Funda-
cji FERS jest  propagowanie idei 
nowoczesnej edukacji i realizo-
wanie jej w różnorodnych for-
mach. Czy organizacja próbuje 
podejmować działania na rzecz 
zreformowania obowiązujące-
go systemu?  

Fundacja Edukacji i Rozwo-
ju Społecznego FERS powstała 
z poczucia odpowiedzialności za 
jakość polskiego szkolnictwa. Jej 
misją jest upowszechnianie idei 
odpowiedzialnego, efektywne-
go rozwoju społecznego, reali-
zowanego poprzez innowacyjną 
edukację. Edukację ukierunko-
waną na konstruktywny dialog, 
współpracę, akceptację i pod-
noszenie jakości życia. Chce-
my, by sukcesy szkolne miały 
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rej w poszukiwaniu inspiracji 
przyjeżdżają ludzie z całego 
świata, a uczniowie są dumni, 
że mogą się w niej uczyć. 

Jak koncepcję „budzącej 
się szkoły” zaszczepić w Pol-
sce?  

Uważam, że w Polsce po-
winniśmy wrócić do koncepcji 
autorskich szkół twórczych, 
propagowanej w latach 80-
tych XX wieku przez Danutę 
Nakoneczną. Nowoczesna 
szkoła powinna uczyć cieka-
wości świata, wrażliwości, 
sposobów rozwiązywania 
problemów i umiejętnego 
stawiania pytań. Uczyć sa-
modzielnego myślenia i wła-
ściwej oceny zjawisk. A w 
osiągnięciu tego celu ma po-
móc właśnie kontakt z kulturą 
i sztuką.  

należy zasmakować, dać się 
uwieść jej dyskretnemu uro-
kowi, poczuć jej nieodzow-
ność, by stała się niezbędna 
niczym powietrze. 

Dziękuję za rozmowę.

Urszula Ambroziak-Beresz-
czyńska - prezeska Fundacji 
Edukacji i Rozwoju Społecz-
nego FERS, zwolenniczką idei 
trójsektorowego zarządzania, 
autorką projektów: Znakomite 
Płocczanki, Płocczanki Liderki, 
Secesja – duma Płocka, Inspi-
racje, Zbliżenia, Młodzieżowa 
Akademia Przedsiębiorczości, 
Edukatorzy, Edukacja-Emancy-
pacja-Charytatywność.

W tym miejscu warto od-
nieść się do roli instytucji 
kultury, które wspierają 
placówki oświatowe w tym 
zakresie. Tylko trzeba z tej 
oferty – „dodatkowej mą-
drości”, skorzystać… 

Dlatego o tym rozmawia-
my u progu nowego roku 
szkolnego i nowego sezonu 
teatralnego. Młodych trzeba 
wychowywać do współcze-
snego świata, uczyć odpo-
wiedzialności, uczciwości, 
sprawiedliwości, rzetelności 
w pracy. Trzeba pokazywać, 
jak mogą być coraz lepsi, 
oryginalni, skąd mają czer-
pać inspiracje. Uczyć inwencji 
twórczej. Należy umożliwiać 
im sukces na każdym poziomie 
rozwoju, a wówczas nauka 
stanie się frajdą. Bo prawdą 
jest oczywistą, że w nauce 

28 sierpnia ponad 100 osób 
zwiedziło budynek Teatru. Od 
kilku lat kończymy wakacje spa-
cerem po kulisach. To znak, że 
wakacje się kończą i zaczynamy 
nowy sezon. 

Zanim zaprosimy na pierwszą 
premierę nowego sezonu, zabie-
ramy naszych widzów tam, gdzie 
na co dzień nie mają wstępu. 
Pokazujemy kulisy pracy Teatru, 
od miejsc, w których zaczyna się 
praca nad spektaklem, do tych, 
w których aktorzy czekają na wej-
ście na scenę, poprzez stanowi-
ska pracy obsługi technicznej, 
pracownie, magazyny i gabinet 
dyrektora. Tłumaczymy, czym są 
zapadnia i orkiestron, dlaczego 
aktorzy mają w garderobach gło-
śniki i kto ich wzywa na scenę. 

Co najbardziej interesowało 
przybyłych na zwiedzanie? Naj-
więcej emocji jak zwykle wzbu-
dzały garderoby bo to miejsca 
najbliżej związane z aktorami. 
Zazwyczaj jednak wywołują też 
największe rozczarowanie. Jeden 

szewska i Leszek Skierski z Działu 
Promocji i Marketingu oraz Sylwia 
Krawiec i Szymon Kołodziejczyk, 
którzy debiutowali w tej roli. Syl-
wia i Szymon dołączają do na-
szego zespołu aktorskiego, więc 
zapewne jeszcze nie raz zaproszą 
Państwa na spacer po Teatrze. 

Na wakacyjny spacer po Teatrze 
zapraszamy za rok, a tymczasem 
czekamy na Państwa na widowni.

  M.M.-O

z widzów, po wejściu do garde-
roby powiedział – „To one nie 
wyglądają jak na filmach?”. Jak 
się okazało, nie.

Zwiedzanie Teatru było ostat-
nim punktem na mapie space-
rów z cyklu „Odkryj z nami Płock” 
organizowanej corocznie przez 
Płocką Lokalna Organizację Tu-
rystyczną.

W role przewodników wcielili 
się Monika Mioduszewska-Ol-

Odkrywanie teatru z PLOTem
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1 września TVP Polonia wy-
emitowała film dokumentalny 
o Sławomirze Worotyńskim, 
jednym z ważniejszych wileń-
skich twórców drugiej połowy 
XX wieku. Inspiracją do jego 
powstania była książka naszego 
kolegi Leszka Skierskiego pt. 
„Niepokorna – szkice o Wan-
dzie Gołębiewskiej”, płockiej 
poetce, która pod koniec lat 
pięćdziesiątych korespondo-
wała z Worotyńskim. 

23 stycznia, w Domu Kultu-
ry Polskiej w Wilnie, odbyła 
się promocja „Niepokornej…”, 
w której uczestniczyli: autor, 
bohaterka książki Wanda Gołę-

się między nimi nić przyjaźni 
korespondencyjnej, pozostały 
jedynie wspomnienia i listy, 
udokumentowane w książce 
i na filmie. 

Scenariusz i realizacja: Edyta 
Maksymowicz, Walenty Woj-
niłło; zdjęcia i montaż: Jan 
Wierbiel, Paweł Dąbrowski; 
współpraca: Barbara Sosno, 
Bartosz Frątczak, Artur Kal-
czevskij, Edwin Wasiuklewicz, 
Patryk Lisowski; kierownik pro-
dukcji: Anna Sztabo.    

 
M. M.-O.

biewska oraz Joanna Banasiak 
– dyrektor Książnicy Płockiej, 
wydawca publikacji. Spotkanie 
zorganizowała i poprowadziła 
znana wileńska dziennikarka 
Jadwiga Podmostko. Wśród 
licznie zebranej Polonii i prasy 
wileńskiej była też ekipa Tele-
wizji Polskiej, która przygoto-
wywała reportaż do programu 
„Wilnoteka”. I tak zrodził się 
film, pełen emocji, wzruszają-
cych wspomnień i dokumen-
tów, opowiadający o życiu 
i twórczości Sławomira Woro-
tyńskiego, który na przełomie 
lat 60. i 70 XX wieku prowadził 
korespondencję z płocczanką 
– Wandą Gołębiewską. 

Oboje mieli wówczas nie-

spełna dwadzieścia lat. Kon-
takt do Sławka pani Wanda 
znalazła prawdopodobnie 
w jednym z polskich czaso-
pism, gdzie drukowane były 
jego wiersze, w „Życiu Lite-
rackim”, „Radarze”, „Nowej 
Wsi” lub „Przyrodzie Polskiej”. 
Zbliżyła ich pasja postrzegania 
świata przez pryzmat poezji, 
fascynacja naturą, klasyka 
światowego malarstwa i muzy-
ka... Dziś, po prawie pięćdzie-
sięciu latach, kiedy zerwała 

NIEPOKORNA w TVP Polonia

Sławomir Worotyński



ATP str. 16

Przekład: Antoni Marianowicz, Janusz Minkiewicz, 
Andrzej Kanarek
Reżyseria: Marek Mokrowiecki
Scenografia: Krzysztof Małachowski
Premiera: 18 września 2016
 - 1 (332) premiera sezonu 2016/2017
 

Jeśli chcecie przeżyć chwile grozy i szalone zwroty 
akcji, by za chwilę śmiać się do rozpuku – koniecznie 
przyjdźcie do teatru!

W pobliżu cmentarza, w małym domku na Brookly-
nie, mieszkają dwie szacowne starsze panie. Abby 
i Marta są siostrami. Miłe, serdeczne i pomocne 
w każdej sytuacji. Wraz z nimi mieszka ich siostrze-
niec Teddy, który uważa się za Napoleona. Pewnego 

dnia, a ściślej mówiąc pewnej nocy, w tym „zwy-
czajnym” domu zjawiają się nieproszeni goście…       

Zapraszamy na broadwayowski przebój o dwóch 
szacownych starszych paniach, które pomaga-
ją ulżyć w cierpieniu starszym panom. W jaki 
sposób? Nie, nie możemy zdradzić fabuły, bo 
to przecież kryminał. Jak na porządny kryminał 
przystało - trup będzie. I to niejeden… Ponadto 
– arszenik - jak u Agathy Christie - i stare koronki!     

W rolach sióstr wystąpi rewelacyjny duet 
z Pierwszej młodości – Grażyna Zielińska i Han-
na Zientara (znane z tego, że porwały samolot?) 
oraz wszyscy nasi aktorzy, z towarzyszeniem 
tytułowej Złośnicy z komedii Szekspira.     

Arszenik i stare koronki (Arsenic and old lace) Josepha Kesselinga grane są od kilkudziesięciu lat 
na scenach całego świata. Dla polskich teatrów przetłumaczyli je mistrzowie humoru: Antoni Ma-
rianowicz, Janusz Minkiewicz i Andrzej Kanarek.  

Arszenik i stare koronki
(Arsenic and old lace)

Autor: Joseph Kesselring
Autorzy premiery na Broadwayu: Howard Lindsay i Russel Crouse

Fot. Waldemar Lawendowski

Grażyna Zielińska

Hanna Zientara



ATP str. 17

11 września o godz. 17.00 na 
Wzgórzu Sieciecha, na skwerze przy 
ulicy Teatralnej nastąpi uroczyste 
odsłonięcie rzeźby upamiętniającej 
powstały w 1812 roku Teatr – jeden 
z pierwszych na polskich ziemiach, 
budynków teatralnych. 

Od obchodów 200-lecia istnienia 
teatru płockiego minęły cztery 
lata. Planowaliśmy wtedy odsło-
nięcie pomnika upamiętniające-
go tak ważną rocznicę w dziejach 
miasta, Mazowsza i kraju.

Niestety, był to rok, kiedy „jano-
sikowe” skorygowało in minus, nie 
tylko nasze, plany. We wrześniu 
2012 roku wmurowaliśmy na dep-
taku, obok zejścia do amfiteatru, 
pamiątkową tablicę. W ubiegłym 
roku, dzięki inicjatywie Pana Mar-

się Zakład Przerobu Kamienia Bu-
dowlanego  Wojciecha Podstawki 
z Dobrzykowa koło Płocka. Budow-
la powstała przy Państwa udziale, 
dzięki zbiórce kluczy, którą zorgani-
zowaliśmy w poprzednim sezonie. 
Serdecznie za to dziękujemy.

Honorowy patronat nad uro-
czystoscią objęli Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego Adam 
Struzik i Prezydent Miasta Płocka 
Andrzej Nowakowski. 

To ważne wydarzenie dla kultury 
polskiej, dla regionu, dla Płocka.

Po uroczystości zapraszamy do 
Teatru na premierę filmów Piotra 
Bały – „Nasz Teatr” i „74 posteru-
nek – tajemnica Adelajdy”. 

M.M.

szałka Adama Struzika, Samorząd 
Województwa Mazowieckiego 
przyznał Teatrowi dotację, umoż-
liwiającą realizację naszych marzeń.

Istotnym problemem było miej-
sce posadowienia postumentu. Po 
wielu dyskusjach Komisja Estetyza-
cji wskazała skwer pomiędzy ulicą 
Teatralną, a deptakiem i zejściem 
do amfiteatru. (Stary Teatr stał 
w miejscu, gdzie obecnie znajduje 
się hotel „Starzyński”).

Autorem rzeźby jest Stanisław 
Płuciennik, mosiężny odlew wy-
konała Odlewnia Bruliny koło 
Świercza, kolumnę z piaskowca 
szczytna wykonały Borowskie Ko-
palnie Gruntu i Piaskowca Skali-
mex z Kostrzy koło Strzegomia, 
a posadowieniem pomnika zajął 

Teatr wrócił na ulicę Teatralną

Zmilitaryzowana jednostka 
policji od siedemnastu lat  po-
szukuje sławnego gangstera SU-
CHEGO. Nareszcie pojawia się 
właściwy trop. Detektyw Ciapa 
odkrywa hasło będące kluczem 
do sukcesu akcji. Wspiera go 
grupa przyjaciół gotowych do 
batalii o dobre imię posterunku. 
Czy im się uda? 

Tak Piotr Bała opowiada o fil-
mie „74 posterunek. Tajemnica 
Adelajdy”, którego premiera od-
będzie się 11 września o 18.00 
w Teatrze.

11 września, po odsłonięciu 
pomnika Teatru, zapraszamy na 
premierę dwóch filmów opo-
wiadających o płockim Teatrze 

w reżyserii Piotra Bały. W 2015 roku obchodziliśmy 250-lecie Teatru Publicznego w Polsce i 40-lecie 
Teatru Dramatycznego w Płocku. Te rocznice stały się pretekstem do rozpoczęcia prac nad dwo-
ma obrazami.

Pierwszy film  „Nasz Teatr”, to klasyczny dokument, przedstawiający historię płockiej Melpomeny, 
od momentu powstania Teatru Miejskiego w 1812 roku, po czasy współczesne. Drugi film – „74 
posterunek – tajemnica Adelajdy”, to historia z pogranicza sensacji i komedii, w którym występują 
aktorzy płockiej Sceny, pracownicy, dziennikarze, samorządowcy oraz przyjaciele Teatru, m.in.: Stefan 
Friedmann, Przemysław Saleta, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent 
Płocka Andrzej Nowakowski… Wszyscy w nietypowych dla nich rolach i sytuacjach. - Moim założe-
niem było by projekt pomógł zintegrować z płockim Teatrem środowiska artystyczne oraz szerokie 
grono osób pracujących na rzecz miasta i regionu – mówi reżyser. 

Bilety na premierę kosztują 5 zł.

   Ian – Adam Struzik , Ciapa- Piotr Bała

O teatrze w filmach
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ATP str. 18

W 1896 roku powstało Płoc-
kie Żydowskie Stowarzyszenie 
Hazomir, przy którym działała 
Biblioteka, chór i koło drama-
tyczne. Stowarzyszenie miało 
swoją siedzibę na Starym Rynku. 
W 1904 roku żydowscy działacze 
społeczni wystąpili z zamiarem 
założenia oddziału Towarzystwa 
Krzewienia Oświaty wśród Żydów. 
Po 1905 roku dzięki działalności 
p. Neumarkowej nastąpiło oży-
wienie działalności żydowskich 
teatrów amatorskich.

Dochód z przedstawień granych 
w języku jidysz (ale również po pol-
sku) przeznaczony był dla wspar-
cia ubogich rodzin żydowskich, 
przytułku dla starców i kalek oraz 
płockiej Talmud – Tory.

Na te przedstawienia przycho-
dziła również polska publiczność.

Wybuch pierwszej wojny świa-
towej spowodował zastój w ama-
torskim ruchu teatralnym, ale od 
1916 roku notujemy odrodzenie 
amatorskiego ruchu teatralnego 
zarówno polskiego jak i żydow-
skiego.

Sz. Grinszpan w książce „Żydzi 
w Płocku” wydanej w 1960 roku 
w Nowym Jorku pisał:

W latach niemieckiej okupacji 
powstawały grupy teatralne z sił 
miejscowych, działających przy 
różnych organizacjach, zwłasz-
cza przy (bibliotece) Hazomir. 
Urządzano przedstawienia, aby 
swoje organizacje zasilić finanso-
wo, a jednocześnie była to forma 
rozwijania tej dziedziny życia kultu-
ralnego, jaką były przedstawienia 
teatru żydowskiego w Płocku.

Wspomnieć trzeba również 
o działalności niemieckich te-
atrów amatorskich w czasach, 
kiedy Płock znajdował się pod 
okupacją niemiecką.

Występowali w nich zazwyczaj 
aktorzy zmobilizowani do służby 
cywilnej lub wojskowej. Wystawili 
oni kilka przedstawień pod kierun-
kiem porucznika Freya, w cywilu 

by] Narodowej, urządził specjal-
ny dzień, zakończenie którego 
uwieńczono przedstawieniem 
w teatrze miejskim.

Wielkim powodzeniem cieszyły 
się obchody patriotycznych rocznic 
– powstania listopadowego i stycz-
niowego. Wystawiano  z tej okazji 
„epizody dramatyczne”. 

Praktycznie każdy związek zawo-
dowy, organizacje społeczne, lub 
stowarzyszenia religijne prowa-
dziły działalność teatralną.

W Stowarzyszeniu Robotników 
Chrześcijan ruch teatralny rozbu-
dził sierżant A. Doliński. Reżysero-
wał sztuki i występował z wielkim 
powodzeniem. W 1919 roku Ku-
rier Płocki relacjonował:

Lwią część zasługi przypisać tu 
należy p. Dolińskiemu, który za-
znaczył się już wydatnie na gruncie 
płockim jako ruchliwy i pomysło-
wy reżyser, werbujący amatorów 
z nowych zupełnie, młodych sił 
amatorskich (…) przyczynił się on 
także do powodzenia wieczoru 
jako wykonawca, ożywiając swo-
im swoistym humorem i werwą 
wszystkie części przedstawienia, 
nie wyłączając prologu swego po-
mysłu.

Jak wielce zasłużył się na teatral-
nej niwie niech świadczy fakt, że 
kiedy w 1929 roku opuszczał Płock 
zorganizowano na jego cześć wy-
stęp pożegnalny.

O sile teatralnego ruchu teatral-
nego w owych czasach mogą po-
świadczyć organizowane w 1919 
roku w Domu Ludowym kursy dla 
instruktorów-amatorów teatrów 
włościańskich. Wykładowcy – lu-
dzie związani z teatrem zawodowo 
uczyli aktorstwa – dykcji, mimiki, 
tworzenia roli, reżyserii i pod-
staw scenografii.
Marek Mokrowiecki
Na podstawie książki Barbary Konarskiej-Pa-
biniak Płocka Melpomena. Teatr zawodowy 
i amatorski 1808 – 1975

artysty teatru monachijskiego, 
oraz p. Günthera. Polacy reakty-
wowali Koło Dramatyczne Stowa-
rzyszenia Robotników Chrześcijan, 
koła teatralne miały również dru-
żyna skautów im. Jana Kilińskiego, 
oraz drużyna zuchów.

Towarzystwo Czytelni Polskiej 
przygotowało dwa wieczory dla 
uczczenia rocznicy powstania 
styczniowego, harcerze urządzili 
wieczór dla upamiętnienia po-
wstania styczniowego.

Organizowano wieczory dla 
uczczenia Słowackiego, Konop-
nickiej, Sienkiewicza, Wyspiań-
skiego. Grano przeważnie sztuki 
polskich aktorów Fredry, Bałuckie-
go, Anyczyca, adaptacje powieści 
Kraszewskiego i Sienkiewicza.

Wielkie zasługi dla teatru ama-
torskiego miał reżyser Jan Pila-
wa-Czesławski, który występował 
w Płocku ze swoim zespołem 
w 1917 roku. On sam i jego akto-
rzy często przyjmowali współudział 
w amatorskich przedstawieniach.

Po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości rozkwitł w Płocku ruch 
społeczno-kulturalny i związkowy 
zrzeszający różne zawody. Ożywiła 
się działalność teatrów amator-
skich. Na przykład w 1919 roku 
Związek Zawodowy Pracowników 
Igły wystawia sztukę Oddajcie mi 
żonę Adolfa Abrahamowicza, 
a żydowski Związek Zawodowy 
Krawców prezentuje sztukę Jakuba 
Gordina „Bóg, szatan i człowiek”.

W czasie wojny polsko-bolsze-
wickiej organizowano imprezy 
teatralne z których dochód – jak 
w wypadku przedstawień wysta-
wionych przez koło studentek 
płocczanek, na rzecz wojska, re-
krutów, na inwalidów, na ciepłą 
bieliznę dla żołnierzy, na gospodę 
żołnierską, na Czerwony Krzyż, na 
pomoc dla Górnego Śląska. „Kurier 
Polski” z 1919 roku donosił:

W ubiegłą niedzielę, dnia 31 
sierpnia na pomoc dla Górnego 
Śląska Płocki Kom.[itet] Sł.[uż-

Teatr amatorski w Płocku cz. IV
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