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30 sierpnia 
C za r n e  C ze -
reśnie  Rafała 
K o w a l s k i e g o 
na Festiwalu 

Warszawa Singera w Piwnicy 
na Wójtowskiej.

3 września Sex, prochy 
i rock & roll Erica Bogosia-
na – monodram Marka Wal-
czaka w warszawskim teatrze 
„Studio” na 14. Ogólnopol-
skim Przeglądzie Monodramu 
Współczesnego. 

11 września  Uroczyste 
odsłonięcie pomnika upa-
miętniającego tradycję te-
atralną Płocka.

18 września Premiera sztuki 
Arszenik i stare koronki Jose-
pha Kesselringa.

19 września Gala „Mistrz 
Mowy Polskiej”.

30 września Boże mój! Anat 
Gov – spektakl z audiode-
skrypcją w ramach Festiwalu 
Kultury i Sztuki (dla Osób Nie-
widomych) organizowanego 

przez Mazowieckie Stowarzy-
szenie Pracy dla Niepełno-
sprawnych „De Facto”.

6 października wybory Miss 
i Mistera Wolontariatu.

7 października Jubileusz 
40-lecia pracy artystycznej 
Ryszarda Wolbacha.

22 października Poskromie-
nie złośnicy Williama Szek-
spira na V Ogólnopolskim 
Festiwalu Teatrów „Sztuka 
plus Komercja” w Centrum 
Kultury i Sztuki w Siedlcach.

Kronika minionych wydarzeń
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Jedna recenzja, czyli parę gorzkich słów od dyrektora

Otrzymaliśmy zaproszenie 
na Festiwal Teatrów Moraw 
i Śląska z Pierwszą młodością 
Giudicelliego. 

Festiwal z kilkunastoletnią 
tradycją, powołany do życia 
przez doskonale znanego 
płockiej publiczności Karola 
Suszkę – obecnie od wielu lat 
dyrektora Teatru Cieszyńskie-
go w Republice Czeskiej. Jak 
zwykle bywa, wysyłamy orga-
nizatorom plakaty, programy, 
recenzje. Recenzje? Pierwszą 
młodość zaszczycono w płoc-
kiej prasie jedną recenzją. 
Owszem, było kilka interne-
towych, ale te zapadły głęboko 
w twarde dyski komputerów. 

Tak, ale przede wszystkim, 
żeby został ślad naszej dzia-
łalności, naszego artystycz-
nego życia.

Od wielu miesięcy możecie 
Państwo zapoznać się z dzie-
jami płockiego Teatru, tak 
skrzętnie opracowanymi przez 
dr Barbarę Konarską-Pabiniak 

w „Płockiej Mel-
pomenie”.

N i e  b y ł o b y 
prawdopodob-
nie tej książki, 
gdyby autorka nie 
znalazła recenzji 
i polemik, któ-
re ukazywały się 
w płockiej prasie, 
materiałów wów-
czas aktualnych, 
a obecnie histo-
rycznych. To tyle 
„w temacie” (jak 
mówią niektórzy 
politycy i pożal 
się Boże lektorzy 
telewizyjni) re-
cenzji.

Marek Mokrowiecki

Co zostaje po przedstawie-
niu teatralnym, sztuce ulotnej, 
dziejącej się tu i teraz? Ktoś 
powie: pamięć. Ale tyle tej 
pamięci, ile żywota aktorów 
czy widzów.

Dlaczego wydajemy „Aktual-
ności Teatru Płockiego”? Żeby 
popularyzować to, co robimy? 
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Grażyna Zielińska, Hanna Zientara
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Hanna Zientara, Grażyna Zielińska, Mariusz Pogonowski

Kiedy przystępowaliśmy do 
realizacji Arszeniku… uzgod-
niłem ze scenografem, że na 
scenie nie stanie realistyczna 
scenografia. Żaden „domecek” 
sióstr Brewster. 

No i mamy dom jak z horroru, 
czerń i biel, którą rozjaśnia tylko 
żółta sukienka Heleny – Sylwii 
Krawiec. I mamy muzykę z poło-
wy ubiegłego wieku (oprócz Vi-
valdiego).

Grażyna Zielińska i Hanna 
Zientara znów (po Pierwszej 
młodości) grają starsze panie – 
trzeba chyba będzie w następ-
nej sztuce obsadzić je w rolach 
amantek. 

Joseph Kesselring, Arszenik 
i stare koronki, reżyseria – Ma-
rek Mokrowiecki, scenografia 
– Krzysztof Małachowski, opra-
cowanie muzyczne – Krzysztof 
Wierzbicki, premiera – 18 wrze-
śnia 2016

Marek Mokrowiecki

Arszenik i stare koronki – od reżysera

Berek, czyli upiór w moherze

4 listopada zapraszamy na pre-
mierę sztuki Berek, czyli upiór 
w moherze autorstwa Marcina 

Szczygielskiego, autora cieszącej 
się dużą popularnością Wydmuszki 
w reżyserii Zbigniewa Lesienia, któ-
rą wystawiliśmy w płockim Teatrze 

w 2011 roku. 

Reżyseria: Andrzej Chichłowski 
Scenografia: Dorota Cempura

Opracowanie muzyczne: 
Piotr Tobota

Instalacja video: Robert Liberek

Występują: Hanna Chojnacka, 
Sylwia Krawiec, Szymon Cempura, 

Mariusz Pogonowski.
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ANNA - Hanna Chojnacka PAWEŁ - Mariusz Pogonowski

Fot. Waldemar Lawendowski
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 Jesteś autorem szesnastu 
książek dla dorosłych, siedmiu 
książek dla dzieci i tyleż samo 
sztuk teatralnych; nie licząc ar-
tykułów prasowych i projek-
tów graficznych. Moglibyśmy 
rozmawiać na dowolny temat, 
ale dziś interesuje nas głównie 
teatr, jakie miejsce on zajmuje 
w Twoim życiu?  

Teatrem zajmo-
wałem się znacznie 
wcześniej niż litera-
turą, bo w liceum, 
w którym się uczy-
łem, istniało koło 
teatralne, a ja do 
niego należałem. 
Wystawial iśmy 
sztuki (także pisane 
przez nas samych), 
braliśmy udział 
w konkursach te-
atralnych, mieliśmy 
zajęcia z zawodo-
wymi aktorami i re-
żyserami. Wtedy 
połknąłem teatral-
nego bakcyla i dziś 
trudno wyobrazić 
mi sobie życie bez 
teatru – zarówno 
oglądanego z wi-
downi, jak i od kulis. 

Po sukcesie Wydmuszki, 
której premiera odbyła się 
w płockim Teatrze w 2011 roku, 
sięgamy po kolejną Twoją sztu-
kę Berek, czyli upiór w mohe-
rze. To jest historia prawdziwa, 
czy wymyślona przez Ciebie, 
pozwalająca nam zerknąć na 
problem braku tolerancji, ale 
z przymrużeniem oka?   

Historia jest wytworem mojej 
wyobraźni, ale została zainspi-
rowana wydarzeniami z życia 

Powieść Berek, na podsta-
wie której stworzyłeś adaptację 
teatralną, ukazała się w 2007 
roku. Od tamtej pory minęło 
prawie dziesięć lat. Zarówno 
książka, jak i sztuka, wciąż bu-
dzą emocje, od pozytywnych, 
po negatywne. Sięgają po nią 
czytelnicy, przychodzi publicz-
ność… Miałeś takie przeczu-

cie, że udało Ci 
się połączyć ze 
sobą te dwa róż-
ne światy?  

Kiedy Berka 
pisałem zupeł-
nie nie zastana-
wiałem się, co 
z niego wynik-
nie, a jeśli już, 
to bardziej spo-
dziewałem się 
wściekłości i ata-
ków ze strony 
czytelników niż 
uznania. Bo sam 
byłem wściekły, 
a książka mia-
ła być atakiem 
na hipokryzję 
i fasadowość 
przekonań gło-
szonych przez 

naszych pseudokatolików, któ-
rych uosobieniem w Berku jest 
Anna. Ale w pewnym momencie 
polubiłem tę bohaterkę i sam 
zacząłem ją coraz lepiej rozu-
mieć, tak samo, jak książkowy 
Paweł. Uświadomiłem sobie, 
że jej religijny fanatyzm jest re-
akcją obronną na samotność, 
odrzucenie, brak spełnienia, 
szczęścia i miłości. I nagle oka-
zało się, że ona sama zasługuje 
na współczucie, w większym 
nawet stopniu, niż Paweł. 

mojego znajomego, który z racji 
na swoją orientację seksualną 
był wtedy ofiarą prześladowań 
ze strony sąsiadów z warszaw-
skiej kamienicy. 

W obu tych sztukach są po-
staci o odmiennych charakte-
rach i przekonaniach. Każda 
z nich przedstawia inną historię 
szukania porozumienia, łącze-

nia dwóch skrajnych brzegów 
przepaści. Czy jest coś, co jed-
nak łączy tych bohaterów? 

Głęboko wierzę, że wszystkich 
ludzi coś łączy, i że jeśli tylko 
zechcą zadać sobie trud, nawet 
dwie osoby o skrajnie odmien-
nych charakterach, przekona-
niach politycznych i wierzeniach 
są w stanie znaleźć wspólną 
płaszczyznę porozumienia. 
Wszyscy pragniemy w życiu tego 
samego – akceptacji, miłości 
i szczęścia.  

Berek, czyli… jak dogonić miłość, 
szczęście i akceptację

Mam świadomość, że gdy piszę w sztuce słowo „koniec”, tekst przestaje być moją prywatną 
własnością i zaczyna żyć swoim własnym życiem… 

Rozmowa z Marcinem Szczygielskim – pisarzem, dramaturgiem i grafikiem, z okazji płockiej 
premiery jego sztuki pt. Berek, czyli upiór w moherze. Z autorem rozmawiał Leszek Skierski.

   Fot. ze zbiorów M. Szczygielskiego
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Myślę, że to podejście zawa-
żyło na powodzeniu powieści 
– obie strony mają tu głos.  

Gdybyś miał napisać tę sztukę 
od nowa, to co byś zmienił?

O, na pewno napisałbym ją ina-
czej. Minęło sporo czasu, mam za 
sobą premiery kilku następnych 
spektakli i kilkanaście premier 
książkowych. Myślę, że teraz mój 
warsztat pisarski jest inny, być 
może nie odważyłbym się już na 
kilka wątków, które wtedy wpro-
wadziłem, jednak nie zmieniłbym 
sedna historii. Ale wcale nie je-
stem pewny, czy dziś napisałbym 
tę sztukę lepiej, bo chyba tamten 
mój brak doświadczenia i brawu-
ra debiutanta dały tekstowi siłę. 

W jednym z wywiadów po-
wiedziałeś, że „najbardziej 
w życiu boisz się szufladek”. 
Dla pisarza, twórcy, artysty… 
„szufladki” mają swoją pozy-
tywną stronę – określają twór-
cę, dają mu prawo do większej 
swobody. Dostrzegasz w swojej 
twórczości jakiś wspólny łącz-
nik, który cię charakteryzuje 
w ocenie czytelnika lub widza? 

Podtrzymuję to, co wtedy po-
wiedziałem. Nadal panicznie 
boję się sytuacji, w której został-
bym ostatecznie zaklasyfikowany 

ko wyrażą chęć, abym uczest-
niczył w tworzeniu inscenizacji, 
z radością się na to zgadzam, 
chętnie biorę udział w próbach 
i włączam się – na tyle, na ile 
mogę – w proces twórczy. Ale 
mam świadomość, że gdy piszę 
w sztuce słowo „koniec”, tekst 
przestaje być moją prywatną 
własnością i zaczyna żyć swo-
im własnym życiem – o ile ktoś 
zechce w niego to życie tchnąć. 
Ktoś, czyli reżyser i aktorzy. Od 
nich zależy ostateczny efekt, 
szanuję więc ich zdanie wyżej 
niż własne. Jedyne, czego nie 
potrafię zaakceptować, to do-
pisywanie fragmentów tekstu 
do mojego, natomiast skróty 
i przeróbki obserwuję z zacie-
kawieniem. 

Czego należy życzyć autorowi, 
który potrafi docenić nietypo-
wość tego świata? 

Jedynie czasu. Tego jednego mi 
brak, bo pomysłów i inspiracji do 
kolejnych historii życie dostarcza 
mi codziennie aż w nadmiarze. 
Szczególnie w ostatnich miesią-
cach.

 Dziękuję za rozmowę.

jako ktoś, kto zajmuje się tylko 
jednym gatunkiem literatury, czy 
dramatu. Po Berku poczułem, że 
jeśli napiszę następną książkę 
skupiającą się na podobnej te-
matyce, już nigdy nie uwolnię się 
od łatki „pisarza gejowskiego”. 
Zacząłem więc pisać książki dla 
dzieci i młodzieży, bo to wyda-
ło mi się najodleglejsze. Jednak 
w tym, co piszę – obojętne, czy 
jest to książka dziecięca, histo-
ryczna, gejowska, przygodowa, 
czy z dreszczykiem – każdy z mo-
ich bohaterów zmaga się z od-
rzuceniem i z tym odrzuceniem 
musi się zmierzyć, zaakceptować 
je, a nawet nauczyć się czerpa-
nia z niego siły. Każdy z nich jest 
outsiderem. I pewnie o takich 
ludziach będę pisał już zawsze, 
bo bardzo mocno się z nimi iden-
tyfikuję.

Reżyserem płockiego Ber-
ka… jest Andrzej Chichłowski. 
Chciałbym zapytać o Twoją 
współpracę z twórcami te-
atralnymi – konsultujesz z nimi 
szczegóły realizacyjne swoich 
sztuk, czy raczej dajesz im wol-
ną rękę, oczekując z niecierpli-
wością na premierę?  

Wszystko zależy od reżysera 
i producenta spektaklu. Jeśli tyl-

Nie rozumiemy się, bo się nie znamy

Możemy się dogadać? 
Marcin Szczygielski w to wierzy.
Kto z kim?
Wszyscy z wszystkimi.
Nie, świat od początku ist-

nienia nie dogadywał się, nie 
dogaduje i nie będzie dogady-
wał. Nie bardzo wierzę w taką 
możliwość. Można ewentualnie 
minimalizować konflikty i warto 
o to walczyć. Przecież ludzie czę-
sto chorują na choroby nieule-
czalne, a jednak lekarze próbują 
je eliminować, bo wierzą, że 
kiedyś im się uda. 

Konflikt to nasza nieuleczalna 
choroba społeczna?

Myślę, że tak. 

Szczygielski mówi, że każdy 
człowiek może znaleźć z drugim 
człowiekiem coś wspólnego 
i warto się skupić na tym, co 
nas łączy, a nie dzieli.

Wie pani, ja zazdroszczę lu-
dziom, którzy wierzą, bo to są 
ludzie szczęśliwi. Ale wiara, 
sama w sobie, nie jest warto-
ścią, coś musi z niej wynikać. 
Jeżeli wiara daje komuś radość 
i szczęście, to jest to ta wartość 
dodana. Z wiarą jest jak z ży-
ciem. Samo życie też nie jest 
wartością. Bo co to za wartość, 
jeżeli człowiek od 15 lat leży 
w śpiączce bez szansy na prze-
budzenie, albo urodzi się bez 

Z Andrzejem Chichłowskim, reżyserem spektaklu Berek, czyli upiór w moherze, roz-
mawiała Monika Mioduszewska-Olszewska.
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głowy i żyje? To żadna wartość. 
Wartość jest wtedy, kiedy z tego, 
co robimy, coś wynika. Myślę, że 
z tej sztuki właśnie coś wynika. 

Co z niej wynika? Lub co jest 
w niej wartością?

No właśnie to namawianie do 
porozumienia. Wydaje mi się, 
że my – ludzie, się nie 
rozumiemy, bo się nie 
znamy. Nie znamy swo-
ich potrzeb, upodobań, 
wiemy o sobie bardzo 
mało. W moim bloku 
mieszka kilkanaście ro-
dzin, a ja znam dwie. 
Wszyscy mówimy so-
bie „Dzień dobry” i to 
wszystko. 

Pozostają nam na ich 
temat własne wyobra-
żenia.

Właśnie tak. Czasem 
sobie myślę – Co to za 
menelowaty facet, 
a potem się okazuje, 
że to nie jest żaden me-
nel, tylko tak wygląda, 
taki ma styl, a poza tym 
jest świetnym człowie-
kiem.

Budujemy sobie stereotyp.
Nie wiem, czy to jest stereotyp, 

być może. Bo ja tych ludzi w ogóle 
nie znam. Od wielu lat mam taką 
zasadę, która mówi, że każdy ma 
prawo ludzi oceniać, ale nie osą-
dzać. Z tej sztuki coś takiego wła-
śnie wynika - nie osądzaj, możesz 
się z kimś nie zgadzać, możesz go 
oceniać, ale nie osądzaj, bo nie 
wiadomo, co tym człowiekiem 
kieruje. A my często osądzamy. 

Berek został napisany w 2007 
roku, najpierw jako powieść.

Książka, na podstawie której 
powstała sztuka, jest w ogóle 
wspaniała. To jedna z lepszych 
książek, jakie przeczytałem. Jest 
fantastyczna i szalenie dowcip-
na. Sztuka też jest świetna. Jest 
bardzo dobrze napisana, z sen-
sem i jest zabawna. Bardzo lubię 
reżyserować takie sztuki, które 
tematy poważne traktują w „nie-
szekspirowski” sposób. Jeśli uda 
nam się zrobić Berka tak, jak chcę, 
to przedstawienie powinno ba-

wiedzieć, że geje i „mohery” są 
takimi samymi ludźmi jak wszyscy 
inni i miał rację. 

Inspiracją do powstania sztu-
ki była podobno historia kolegi 
Marcina Szczygielskiego.

O tym mówię. To jest sztuka na-
pisana w pewnym sensie w celu 

odczarowania pojęcia 
GEJ.  Mam wielu znajo-
mych gejów i większość 
z nich, to cudowni ludzie. 
Kiedy widzę, że ktoś ich 
obraża, bardzo się de-
nerwuję. To są normal-
ni ludzie. Często bardziej 
wrażliwi od tych hetero. 
Anna, główna bohater-
ka tej sztuki, jest niby 
„moherową” kobietą, 
ale ja widzę ją, jako ta-
kie lustro dla społeczeń-
stwa, w niej się odbijają 
wszystkie stereotypy, 
jakie ludzie mają w gło-
wach na temat gejów. 
A ona przecież też nie 
jest zła, tylko po pro-
stu nie ma wiedzy i nie 
wszystko  rozumie. Jest 
prostą kobietą, wycho-

waną w określony sposób, boi 
się inności. 

Anna jest niewykształcona, 
myśli stereotypami, ale w koń-
cu dostrzega w geju człowieka. 
Możemy się z kimś porozumieć, 
mimo różnic światopoglądo-
wych, tylko musimy chcieć?

Widzi pani, to nie jest kwestia 
chęci. Bohaterów coś sprowoko-
wało, coś się wydarzyło. Ani on 
nie chciał jej poznać i zrozumieć, 
ani ona jego. Błahe wydarzenie 
doprowadziło do pęknięcia tej 
ściany, która ich dzieliła. Myślę, 
że tak to często wygląda. 

Berek, to sztuka o tolerancji. 
Nie umiem pani powiedzieć, czy 
to przedstawienie o tym, że tej 
tolerancji nie ma, czy o tym, że 
jest, bo każdy odczyta ją inaczej. 
Tu nie ma złych postaci, bo każda 
z nich ma swoją rację i aktorzy 
mają obowiązek bronić tych racji, 
chociaż nie zawsze mają na to 
ochotę. 

Dziękuję za rozmowę.

wić i wzruszać, bo taki, uważam, 
jest sens istnienia teatru. Jako 
widz nie znoszę, kiedy przymusza 
się mnie do myślenia w trakcie 
oglądania spektaklu. Kiedy słu-
cha pani muzyki, czy zastanawia 
się pani nad tempem, rytmem, 
tonacją.

Czasem się zastanawiam.
Tak? To znaczy, że to nie jest 

dobra muzyka (śmiech).
Chyba bardziej chodzi o to, że 

jak oglądam przedstawienie te-
atralne, zwracam uwagę np. na 
zabiegi reżyserskie, bo się tym 
interesuję, bo tym się zajmuję 
w pracy.  

No tak, ale pani patrzy od strony 
zawodowej, a to co innego. Ja 
staram się robić takie spektakle, 
które przemawiają do emocji. 
Uważam, że takie spektakle są 
najlepsze. No i oczywiście po-
winny dotykać spraw istotnych.  

Berek kojarzy mi się z opowie-
ściami o księżniczkach. Jest po-
dobnie skonstruowany. Czy to 
oznacza, że podobnie jak bajki 
o księżniczkach, nasze porozu-
mienie i szczęśliwe zakończenia 
są utopią?

Nie zastanawiałem się nad tym, 
choć trochę podobnie odebrałem 
sztukę. Myślę, że Marcin Szczy-
gielski napisał ją, bo chciał po-

     Hanna Chojnacka, Andrzej Chichłowski, Mariusz Pogonowski
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Płocczanie przed II wojną 
światową zasiadali na widow-
ni teatru na Tumach. Weźmy 
pod lupę pierwsze dekady 
XX wieku – wtedy placówce 
wiodło się różnie. Jak dono-
siła miejscowa prasa w 1924 
roku, traciła ona swoją widow-
nię przez popularność radia 
i jego słuchowisk. Co biedniejsi 
mieszkańcy stawiali na darmo-
we audycje; nie każdego było 
stać na bilety do teatru. Stąd 
w jego fotelach można było 
spotkać głównie przedstawi-
cieli płockiej inteligencji.

Do tej sfery należało niemało 
płocczan pochodzenia żydow-
skiego, bohaterów książki „Raz 
jeszcze. Żydzi, Płock, Polska”. 
Swoją premierę miała ona 
w Muzeum Żydów Mazowiec-
kich 2 września. Jeden z jej 
„aktorów”, Jakub Guterman, 
na kartach tej publikacji przy-
toczył opowieść o swoim ojcu 
Symsze. Ten człowiek ponoć 
tylko przez przypadek urodził 

Piosenka o Chamberlainie
Co łączy odsłonięcie pomnika upamiętniającego powstanie teatru w Płocku i premierę książki 

o płocczanach pochodzenia żydowskiego? Tegoroczny wrzesień i przeszłość.

Zadzwoniła do nas po sierpniowym zwiedzaniu Te-
atru. Powiedziała, że interesuje się projektowaniem 
kostiumów i chciałaby podpatrzeć, jak to się robi 
w teatrze. 17-letnia Julia Wojciechowska, uczennica 
Małachowianki, pomaga Dorocie Cempurze w tworze-
niu kostiumów i scenografii do spektaklu Berek, czyli 
upiór w moherze. 

- Możliwość współpracy z kimś, kto doskonale zna 
się na tym, co robi uświadamia mi, jak wygląda praca 
w teatrze oraz daje spojrzenie na spektakl z zupełnie 
innej perspektywy. Współpraca z panią Dorotą Cempurą 
daje mi ogromną przyjemność i satysfakcję – mówi Julia. 

Trzymamy kciuki za tę współpracę i życzymy Julii, 
żeby w przyszłości wróciła do nas jako profesjonalna 
scenografka lub kostiumografka.

                                                                                      M.M.-O.

Z widowni za kulisy

Lucyna Pstrąg, Dorota Cempura, Julia Wojciechowska
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się w dwudziestym wieku, 
a nie w renesansie. Symcha 
bowiem, według swojego 
syna majsterkował, malował, 
pisał sztuki i wiersze, będąc 
bardzo przywiązanym do 
żydowskiej kultury i języka. 
Jakub wspomina: „Nie pisał 
do szuflady – płocki teatr na 
Tumach wystawił dwie sztuki 
ojca napisane po żydowsku. To 
była jakaś satyra polityczna. 
Byłem na kilku próbach i sły-
szałem, jak aktorzy śpiewają 
piosenkę o brytyjskim pre-
mierze Chamberlainie, który 
Niemcom sprzedaje Europę. 
Kiedy do naszego domu przy-
chodzili przyjaciele rodziców, 
stawałem na stoliku i śpiewa-
łem piosenkę o Chamberla-
inie. Nie wiedziałem, o czym 
śpiewam, ale wiedziałem, jak 
dumni są ze mnie rodzice i ra-
duję naszych przyjaciół”.

Utwory dramaturgiczne pi-
sał Mieczysław Themerson: 
lekarz, publicysta i społecz-
nik znany z działalności wśród 
płockiej biedoty. Spod jego 
ręki wyszedł utwór „Na fali” 
wystawiony przez teatr płocki 
w 1903 roku. W piśmie „Płoc-
czanie” można przeczytać: 
„Przy wielu słabych stronach 
tej sztuki, znać było jednak 
pewną zdolność obserwacyj-
no-lekarską i pewne poprawne 
władanie piórem, co razem 
zapowiadało, że autor może  

Publikacja „Raz jeszcze. Żydzi, 
Płock. Polska” zawiera ponad 
trzydzieści opowieści, ujętych 
w różnych gatunkach dzienni-
karskich: od reportaży, poprzez 
wywiady, po teksty w pierwszej 
osobie. Historia Libera Tauba 
zaprezentowana została w for-
mie scenariusza, który Hanna 
Chojnacka i Szymon Cempura – 
aktorzy Teatru Dramatycznego 
w Płocku – przełożyli na język 
sztuki. Rzecz o tytule Czarne 
czereśnie swoją prapremierę 
miała w Muzeum Żydów Ma-
zowieckich w styczniu tego 
roku, a dwa miesiące później 
premierę w płockim Teatrze 
Dramatycznym. Pozytywne 
opinie o niej odbiły się szero-
kim echem. Twórcy Czereśni 
byli nominowani do Srebrnych 
Masek, czyli corocznych nagród 
przyznawanych przez Płockie 
Towarzystwo Przyjaciół Teatru. 
Sztuka została zagrana również 

w ramach Festiwalu Warszawa 
Singera, ostatniego dnia sierp-
nia.

Dzieje płockich Żydów i histo-
rię miejscowego teatru łączy 
nierozerwalna więź szacunku 
do kultury. Pomnik odsłonięty 
11 września i wydanie książki to 
wydarzenia, które mają tę więź 
wzmocnić i o niej przypominać.

Rafał Kowalski

w przyszłości napisać  coś cie-
kawszego, coś lepszego”.

Książka przypomina, że teatr 
płocki wystawiał sztuki kla-
syków żydowskich: Szymona 
Anskiego, Szolema Alejchema 
i Szaloma Asza. Zaś na tyłach 
budynku swoją siedzibę miał 

Klub Artystyczny Płocczan. Po-
pularyzował kulturę poprzez 
koncerty, odczyty, występy 
teatru amatorskiego, wysta-
wy. Swoje prace wystawiali 
tam m.in. malarze Maksymi-
lian Ejlowicz, Abraham Skór-
nik i Dawid Tuszyński, grafik 
i drzeworytnik Fiszel Zylber-
berg, medalier Herman Jesion.
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Rafał Kowalski podczas promocji książki w Muzeum Żydów Mazowieckich, 2 IX 2016
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Autor
Stanisław Płuciennik

Napisy w językach polskim, 
angielskim i alfabecie Braille’a, 
widniejące na pomniku upa-
miętniającym tradycję teatral-
ną Płocka.

W 2012 roku mijało 200 lat 
od otwarcia płockiego Teatru. 
Przebudowany ze zrujnowanego 
Kościoła pw. Świętej Trójcy, sta-
raniem Prefekta Departamentu 
Płockiego Rajmunda Rembie-
lińskiego, gmach, był jednym 
z pierwszych budynków teatral-
nych na polskich ziemiach. 

Planowaliśmy wówczas posado-
wienie skromnego pomnika, nie-
stety „janosikowe” pokrzyżowało 
nasze plany. Skromne fundusze 
pozwoliły jedynie na wmurowa-
nie tablicy pamiątkowej przy dep-
taku, na skwerze znajdującym się 
na Wzgórzu Sieciecha. 

W ubiegłym roku pan Mar-
szałek Struzik poinformował 
nas, że możemy przystąpić 
do realizacji pomnika. Pro-
jekt autorstwa Stanisława 
Płuciennika był praktycznie 
gotowy, autor poddał go jesz-
cze modyfikacji, znaleźliśmy 
świetnych wykonawców. Mo-
siężny odlew wykonała Od-
lewnia Bruliny koło Świercza, 
kolumnę z piaskowca szczytna 
wykonały Borowskie Kopalnie 
Gruntu i Piaskowca Skalimex 
z Kostrzy koło Strzegomia, 
a posadowieniem pomnika 
zajął się Zakład Przerobu Ka-
mienia Budowlanego Wojcie-
cha Podstawki z Dobrzykowa. 
Pomnik powstał przy Państwa 
udziale, dzięki zbiórce kluczy, 
którą zorganizowaliśmy w po-
przednim sezonie. Serdecznie 
za to dziękujemy. 

Odsłonięcie pomnika Te-
atru to ważne wydarzenie. 
W przychylnym idei zbudowa-
nia pomnika, Urzędzie Mia-
sta, załatwiliśmy niezbędne 
formalności, z Komisją Este-
tyzacji Ratusza ustaliliśmy, po 
licznych dyskusjach i wizjach 
lokalnych, miejsce w którym 
pomnik ma stanąć. 

Dla spacerowiczów prze-
chadzających się po Tumach 
musiał to być zabawny widok, 
kiedy kilka osób przenosiło 
jakąś kolumnę z miejsca na 
miejsce, fotografowało, za-
wzięcie przy tym dyskutując. 

Przypomina mi się scena 
sprzed czterech lat, kiedy 
wybraliśmy się z dyrektorem 
ds. administracyjnych Woj-
ciechem Jasińskim do Pana 
Prezydenta Andrzeja Nowa-
kowskiego z propozycją bu-
dowy pomnika. Wtargnęliśmy 
wtedy do gabinetu Pana Pre-
zydenta z wykonanym w skali 
1:1 modelem. (Stoi on do tej 
pory w moim gabinecie). 

I nadszedł ten utęskniony 
dzień. 

11 września 2016 roku, godz. 
17.00. Pogoda dopisała. Parę 
godzin wcześniej zainstalowa-
liśmy na deptaku wystawę au-
torstwa Adama Łukawskiego, 
obrazującą stary Teatr z 1812 
roku oraz jego rozbiórkę przez 
Niemców zimą 1940 roku. 
Obejrzało ją wielu spacerowi-
czów.

 O godz. 17.00 Marszałek 
Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik i Zastępca Pre-
zydenta Miasta Płocka Roman 
Siemiątkowski dokonali aktu 
odsłonięcia pomnika. Marsza-
łek Adam Struzik mówił, jak 
ważne jest ocalanie naszej hi-
storii.

- (…) Płock ma wiele znako-
mitych miejsc, i wspaniałych 
śladów historii. Najstarsza 
w Polsce szkoła. Najstarsze 
Towarzystwo Naukowe Płoc-
kie, które tak naprawdę dało 
podwaliny pod Muzeum Mazo-
wieckie. Ale to również jeden 
z najstarszych teatrów z siedzi-
bą stałą. To powód do dumy, do 
satysfakcji, to również powód 
do tego, żebyśmy upamiętnili to 
miejsce. Bardzo dobrze się sta-
ło, że tu, na Tumskim Wzgórzu, 
na szlaku turystycznym, wycie-
czek wielu płocczan dzisiaj ten 
postument z makietą pierwsze-
go teatru płockiego udało nam 
się odsłonić. Bardzo dziękuję 
wszystkim inicjatorom, szcze-
gólnie dziękuję Panu dyrektoro-
wi Markowi Mokrowieckiemu, 
bo oczywiście bardzo wielu lu-
dzi dobrej woli pomogło, ale to 
jego determinacja spowodowa-
ła, że mieliśmy bardzo godne 
obchody 200-lecia, ale też że 
ta makieta tutaj dzisiaj jest. 
To jest taki kolejny element, 
jeżeli przywołamy postać Miry 
Zimińskiej-Sygietyńskiej, która 
stoi przed Muzeum Ma

Teatr powrócił na ulicę Teatralną
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zowieckim, jeśli pomyślimy, że 
kilkadziesiąt metrów stąd jest 
ławeczka Jakuba Chojnackiego, 
który uratował i przywrócił 
do pamięci chociażby drzwi 
płockie. Myślę, że powinniśmy 
być z tego dumni i pamiętaj-
my o tych naszych wspania-
łych elementach przeszłości, 
o naszych dokonaniach jako 
Polacy, jako mazowszanie, jako 
płocczanie możemy być dumni 
z naszej przeszłości i budujmy 
w sposób zasadny i pozytywny 
naszą przyszłość – mówił. 

Roman Siemiątkowski, za-
stępca prezydenta miasta Płoc-
ka, dziękował za postawienia 
pomnika i przywrócenie pa-
mięci o teatrze

 - Chciałbym w imieniu Pre-
zydenta Miasta Płocka pana 
Andrzeja Nowakowskiego 
i swoim własnym bardzo 
gorąco podziękować panu 
dyrektorowi Markowi Mo-
krowieckiemu i pracownikom 
teatru za trud, determinację, 
upór i konsekwencję w do-
prowadzeniu tego dzieła do 
końca, w którym dzisiaj mamy 
przyjemność uczestniczyć. I tyl-
ko żal, że odsłaniamy dzisiaj 
makietę. Ktoś kiedyś podjął 
decyzję o rozbiórce tego bu-
dynku. Tak jak żal, że nie ma 
w Płocku starej Cerkwii, że nie 
ma wielkiej Synagogi, że nie 
ma wielu zabytkowych budyn-
ków, obiektów którymi mogli 
byśmy się do dzisiaj szczycić. 
Ale mam nadzieję, że ta ma-
kieta, ten pomnik przyczyni się 
do tego, że pamięć o tych bu-
dynkach wróci. Mam nadzieję, 
że ten pomnik przyczyni się do 
tego, że pamięć o tym teatrze 
wróci. Wielu płocczan uświa-
domi sobie, że taki budynek 
w Płocku był, a dla turystów 
którzy będą nas odwiedzali 
będzie to wzbogacenie wiedzy 
o prastarym stołecznym, ksią-
żęcym mieście Płocku – mówił 
Roman Siemiątkowski. 

Ks. kanonik Stefan Cegłowski, 
proboszcz Bazyliki Katedralnej, 
dokonał aktu poświęcenia po-

chowi Jasińskiemu, który dziel-
nie uczestniczył we wszystkich 
naszych zmaganiach, nawet 
jeszcze dzisiaj załatwiał ostat-
nie szczegóły. W 1812 roku 
potrzeba teatru w Płocku była 
wielka, a otwarcie tego teatru 
było przełomowym wydarze-
niem. Warto o tym dziś pa-
miętać.

Uroczystość zakończył polo-
nez z epoki Księstwa Warszaw-
skiego w wykonaniu Zespołu 
Pieśni i Tańca „Wisła” Płockie-
go Ośrodka Kultury i Sztuki. 

Pragniemy podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego, że stawiając ten 
skromny pomnik, oddaliśmy 
cześć tym, którzy ten stary 
Teatr w XIX wieku zbudowa-
li, i tym, którzy w nim praco-
wali i nieśli przesłanie, które 
wyraził w 1812 roku biskup 
Antoni Luboradzki gmach ów 
poświęcony sztuce, może stać 
się użytecznym, oddziaływując  
na moralność i kształcąc język 
krajowy. 

Pragnę podziękować dy-
rektorowi Płockiej Orkiestry 
Symfonicznej Adamowi Mie-
czykowskiemu, szefowi Ze-
społu Pieśni i Tańca „Wisła” 
Piotrowi Onyszko, szefowi Gru-
py Rekonstrukcyjnej Pułku 4. 
Piechoty Xsięstwa Warszaw-
skiego Robertowi Nowakowi, 
za pomoc w zorganizowa-
niu Uroczystości.

Na Wzgórzu Sieciecha stoi 
skromna pamiątka świadcząca 
o świetności historii naszego 
grodu. 

Honorowy patronat nad 
tym wydarzeniem sprawo-
wali Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik 
i Prezydent Miasta Płocka An-
drzej Nowakowski.

Marek Mokrowiecki

Fotoreportaż z uroczystości od-
słonięcia pomnika zamieszczamy 
na stronach 12 i 13.

mnika. - Ten piękny fronton 
koryncki przypomina nam 
czasy, kiedy ta budowla stała 
nieopodal. W niej odbywało 
się wiele różnych imprez i my-
ślę, że płocczanie to wiedzą, 
ale teraz mamy symbol tych 
wydarzeń, który będzie o nich 
przypominał. Dzieło jest pięk-
ne i upamiętnia piękną rzecz, 
piękny budynek, piękne cza-
sy i wydarzenia jakie miały 
miejsce w Płocku – podkreślał 
ksiądz kanonik. 

Przy pomniku wartę pełni-
li członkowie Grupy Rekon-
strukcyjnej Pułku 4. Piechoty 
Xsięstwa Warszawskiego: Piotr 
Pius, który się wcielił w rolę 
generała oraz odgrywający 
role żołnierzy: Mariusz Wil-
koński i Sławomir Zielonka. 

I nie był to tylko ozdobnik. 
Żołnierze, prowadzeni przez 
generała, prezentowali broń, 
wprowadzili nas w atmosferę 
tamtych lat.

Patrycja Malinowska odczy-
tała, zapisany brajlem, napis 
na pomniku.

Uczniowie Państwowej 
Szkoły Muzycznej I-go i II-go 
stopnia im. Karola Szymanow-
skiego w Płocku i LO im. Wła-
dysława Jagiełły – skrzypkowie 
Emma Moss i Wiktor Mieczy-
kowski, laureaci – Grand Prix 
w kategorii muzyka kameralna 
podczas Young Musician Inter-
nationale Competition Città 
di Barletta we Włoszech, wy-
konali: Adios Nonino „Astora 
Piazzolli”. 

Krzysztof Bień i Marek Mo-
krowiecki przeczytali zacho-
wane opisy starego Teatru, 
zaczerpnięte z książki Barbary 
Konarskiej-Pabiniak „Płocka 
Melpomena. Teatr zawodowy 
i amatorski 1808 – 1975”. 

Autor projektu pomnika, Sta-
nisław Płuciennik, ze wzrusza-
niem dziękował za zaufanie. 
- Dziękuję panu Markowi Mo-
krowieckiemu, że zaufał mi, 
że jestem w stanie wykonać 
model tego budynku, a także 
jego zastępcy, panu Wojcie-
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Warta honorowa, Pułk 4-ty Piechoty Xięstwa Warszawskiego Odsłonięcie pomnika

Poświęcenie pomnika - Proboszcz Bazyliki Katedralnej w Płocku ks. kan. Stefan Cegłowski

Patrycja Malinowska Zastępca Prezydenta Miasta Płocka  Roman Siemiątkowski

TEATR PŁOCKI

1812 - 1940



Fotografie Waldemar LawendowskiKs. kan. Stefan Cegłowski Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” POKiS 

Emma Moss i Wiktor Mieczykowski Krzysztof Bień i Marek Mokrowiecki

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik Stanisław Płuciennik



Przejdzie pan do historii mia-
sta, przewodnicy pokazujący 
turystom pomnik Teatru będą 
mówić „ten pomnik zaprojek-
tował Stanisław Płuciennik”. 
Czuje pan dumę?

Wątpię, przewodnicy nie będą 
tego mówić. Natomiast cieszę 
się, że przywróciliśmy z Mar-
kiem Mokrowieckim pamięć 
o tym, że taki budynek był, że 
nie przypadkiem ten krótki od-
cinek ulicy nosi nazwę Teatral-
nej. Odczuwam satysfakcję, że 
wszystko się udało zrealizować. 
Nie rozpatruję tego w katego-
riach dumy.

Powie pan, co artysta miał na 
myśli? Choćby dla tych prze-
wodników. Żeby wiedzieli, 
co mówić?

Żeby to zrobić, muszę zacząć 
od historii tego teatru.

Proszę bardzo.
Trzeba pamiętać o tym, że to 

był wcześniej kościół. W 1405 
roku siostra Jagiełły, żona na-
szego księcia Ziemowita, ufun-
dowała dla dominikanów drugi 
w mieście klasztor z kościołem 
pw. Świętej Trójcy, a przy nim 
szpital dla ubogich. Ten kościół 
został wybudowany w dość nie-
szczęśliwym miejscu, na skarpie, 
która się osuwała. Był ratowany 
już w XVI wieku, jednak wkrót-
ce klasztor nie nadawał się do 
zamieszkania. W znajdującym 
się obok drewnianym domku 
do początku XIX w. rezydował 
tylko jeden zakonnik. W 1804 
r., kiedy Prusacy usunęli domi-
nikanów z Płocka, kościół na 
Górkach oddali ewangelikom. 
Zakonnicy nie mieli już tutaj 
racji bytu i ku mojemu żalowi, 
nigdy do Płocka nie wrócili. Dru-
gi opuszczony, podominikański 
kościół na skarpie zamienili na 
magazyn wojskowy, i w takim 
stanie dotrwał do kampanii na-
poleońskiej.

siebie ugrać. Od 1806 r. Płock 
przeżywał prawdziwe oblężenia. 
Budynki klasztorne norberta-
nek, reformatów, pałac biskupi, 
gmach szkoły (Małachowianki) 
zostały zajęte i zdewastowa-
ne. Tych wszystkich ludzi, konie 
trzeba było wyżywić, panowała 
bieda i głód.

I to jest dla mnie zdumiewa-
jące, że w tym czasie, kiedy 
żołnierze zachowywali się tak 
jak w podbitym kraju ...nie jak 
najpożądańsi goście, ale jak 
najstraszniejsi wrogowie po-
stępowali Francuzy, przy takim 
chaosie, ktoś taki jak Rajmund 
Rembieliński pomyślał o tym, 
żeby stworzyć z tego opusz-
czonego przez dominikanów 
i zrujnowanego w dużej części 
kościoła, placówkę kultury.

To rzeczywiście niesamowite. 
Dziś tnie się w pierwszej ko-
lejności środki przeznaczone 
na kulturę.

No właśnie. Ale wtedy, dzięki 
takiemu myśleniu Rajmunda 
Rembielińskiego, przez cały 
XIX wiek, aż do drugiej wojny 
światowej, płocczanie mieli 
kontakt z wyższą kulturą. Rok 
1812, kiedy armia francuska wy-
szła z Polski i runęła na Rosję, 
był równoczesny z otwarciem 
płockiego teatru. Rembieliński, 
przy finansowym udziale Józefa 
Wybickiego, doprowadził do 
tego, że ten teatr zaistniał.

Wiadomo, jak wyglądał 
ten Teatr?

Początkowo był bardzo 
skromny, dlatego że pienię-
dzy starczyło tylko na remont 
i przystosowanie budynku do 
potrzeb teatralnych. Dopiero 
w 1824 roku architekt miejski 
Tomasz Mann zaprojektował ten 
charakterystyczny dla naszego 
oglądu teatru portyk kolum-
nowy i praktycznie przez cały 

Co było dalej?
To jest najbardziej fascynują-

ce. Trzeba sobie uzmysłowić, 
że przemarsz takiej ilości woj-
ska przez Polskę, to był rodzaj 
„najazdu Hunów”. Za wojskiem 
ciągnęły tabory z rodzinami 
i Bóg wie kim jeszcze, ludźmi 
którzy usiłowali coś tam dla 

Kościół, magazyn wojskowy i teatr
Ze Stanisławem Płuciennikiem, autorem projektu pomnika Teatru, o historii 

pierwszego teatru w Płocku, rozmawiała Monika Mioduszewska-Olszewska.
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dała się jakby z dwóch części. 
Widać było gotyckie przypory 
świadczące o tym, że budynek 
ma wcześniejszą proweniencję, 
i do tego doklejony klasycy-
styczny portyk.

I tak właśnie chciałem przed-
stawić ten teatr na pomniku, 
żeby było widać jeszcze te 
drobne elementy gotyckie 
i klasycystyczne. Bo dopiero 
w latach 20. dokonano kolej-
nej przebudowy, i wcześniejsze 
gotyckie elementy zostały prze-
słonięte. Odlew z brązu umiesz-
czony jest na kolumnie, która 
nawiązuje do kolumn z fasady.

Czyli z którego roku jest wi-
zerunek teatru na pomniku?

Sprzed przebudowy XX-wiecz-
nej. Tak jest zresztą na starych 
rycinach u Karszowieckiego. 
Właśnie z tymi przybudówka-
mi. Jest tam pomieszanie sty-
lów i epok. Żeby zrobić w miarę 
precyzyjnie ten model, pierw-
szą rzeczą, którą zrobiłem, była 
wizyta w archiwum. Dzięki jed-
nej z pracownic archiwum, któ-
ra miała intuicję, cudem udało 

kanów do wrocławskich braci. 
Oba teksty powstały w Płocku.

Później, kiedy w 1612 r. po-
jawili się w Płocku jezuici, wła-
ściwie pierwszą rzeczą, jaką 
zrobili, zanim jeszcze na dobre 
otworzyli szkołę, przygotowali 
przedstawienie teatralne, które 
wprawiło w zachwyt publicz-
ność. Jest zapisek, w którym 
widzowie twierdzili, że nigdy 
nic równie pięknego nie wi-
dzieli.

Czyli stwierdzenie, że świę-
tujemy 200 lat tradycji teatral-
nej Płocka nie jest do końca 
prawdziwe, bo tradycja jest 
dużo starsza?

Tradycja tak, ale wcześniej 
były to teatry amatorskie. 
W czasach Komisji Edukacji 
też odbywały się różne przed-
stawienia, ale to wszystko 
było amatorskie. 200-lecie 
teatru instytucjonalnego jak 
najbardziej, ale tradycja jest 
dużo starsza.

Dziękuję za rozmowę.

nam się znaleźć przepiękną in-
wentaryzację teatru wykonaną 
w 1876 roku.

Płock w ogóle ma dobrze opi-
saną historię teatralną.

Zastanawiam się, czy jest 
to przypadek, czy zrządzenie 
losu, czy tu funkcjonuje jakiś 
genius loci, bo właśnie w Płoc-
ku zachowały się najstarsze 
przekazy dotyczące teatru. 
W Pontyfikale Płockim, czyli 
w takiej księdze liturgicznej dla 
biskupa z XIII wieku, zachowały 
się opisy wyjątkowo uroczystej 
liturgii Wielkanocy. W obrzędy, 
które sprawował biskup, były 
włączane elementy teatralne, 
związane ze zmartwychwsta-
niem Chrystusa. I to jest naj-
starszy w całej Polsce przekaz 
o teatralnym misterium. W bi-
bliotece katedralnej znajdował 
się znany z odpisu XV-wieczny 
utwór Rozmowa Mistrza Po-
likarpa ze śmiercią napisany 
rzadkim siedmiozgłoskowcem 
zwanym cyzjojanem. Również 
takim samym rymem jest na-
pisane pismo płockich domini-

W kadrze Piotra Bały
Po uroczystości odsłonięcia 

pomnika, odbyła się w Te-
atrze premiera dwóch filmów 
autorstwa Piotra Bały zreali-
zowanych dla upamiętnienia 
40-lecia obecnej siedziby Teatru 
i 200-lecia Teatru w Płocku.

Pierwszy obraz to dokument 
Nasz Teatr, w którym zostały 
w ogólnym zarysie opowie-
dziane losy płockiej Melpo-
meny od powstania Teatru 
dzięki prefektowi Rajmundowi 
Rembielińskiemu, aż do cza-
sów obecnych. 

W strukturze filmu znalazły 
się archiwalne fotografie i pla-
katy oraz informacje o historii 
naszej Sceny. 

Drugi film to pamiątka dla 
wszystkich pracowników 
i przyjaciół Teatru. 

W produkcji poza aktorami 
i pracownikami sceny wzięli 
również udział goście specjal-
ni.(Marszałek Adam Struzik, 
Prezydent Andrzej Nowakow-
ski, adwokat Wojciech Sko-
rupski, Stefan Friedmann, 
Przemysław Saleta i wiele 
znanych postaci oraz szefów 
płockich instytucji. Projekt 
powstał między innymi dzię-
ki wsparciu Mazowieckiego 
Urzędu Marszałkowskiego. 
Muzykę do filmu skompono-
wał Krzysztof Misiak, efekty 
specjalne stworzył Szymon 
Szymański, a nad udźwię-
kowieniem pochylił się Ja-
kub Chonchera.

L. S.

Komedia kryminalna zaty-
tułowana: 74 posterunek – 
tajemnica Adelajdy opowiada 
o losach funkcjonariuszy ty-
tułowego posterunku usiłu-
jących bezskutecznie usidlić 
gangstera ,,Suchego’’.  

Przemysław Saleta, Piotr Bała

Fot. ze zbiorów Piotra Bały
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W czwartek, 20 października, na 
warszawskich Powązkach poże-
gnaliśmy naszą koleżankę Jadwi-
gę Bogusz – znakomitą aktorkę, 
skromną, zawsze uśmiechniętą, 
kochającą ludzi i Teatr.

Nigdy, nawet po ciężkiej operacji, 
nie słyszałem z Jej ust słowa skargi. 
Wykłócania się o rolę. Zupełnie 
przypadkowo dowiedziałem się, że 
Jagoda uprawiała spadochroniar-
stwo i szybownictwo! Nie obnosiła 
się z tym, zagadnięta skwitowała 
to jednym zdaniem, okraszonym 
tym swoim uśmiechem.      

jednocześnie zachowując wiersz. 
(…) Ale Matki nie tylko się słucha. 
Matka wzrusza, wstrząsa swoim 
autentycznym przezywaniem. Jest 
to przykład roli rozwijanej, budo-
wanej w każdym pojawieniem się 
na scenie. (…) Szczególnie przeko-
nywająco brzmią w wykonaniu 
aktorki sceny tragiczne, po których 
zasłużenie rozlegają się brawa. 
To wielka rola, godna pierwszych 
scen. (…) Dzieląc się wrażeniami 
z premiery aktorka wyznała, że 
widownia była wspaniała: Czułam 
jej oddech i więź, jaka zrodziła się 
między nami, że mam dla kogo 
grać. Zdawało mi się, że miałam 
aureolę wokół głowy, jakieś pole 
magnetyczne wokół siebie. To było 
cudowne. Właśnie to uczucie, że 
rola się podoba, jest największą 
satysfakcją dla aktora – mówiła.

Jagódko, żegnamy Cię, dziękując 
za Twoje role, za przyjaźń, za to, 
że byłaś wśród nas.

Teraz, kiedy odeszła, żal… Prze-
cież mogła, powinna więcej grać. 

                   
Marek Mokrowiecki     

Wiodła aktorskie życie zwią-
zane z teatrami: we Wrocławiu, 
Gnieźnie, Elblągu, Koszalinie 
(trzykrotnie)… i wreszcie Płocku. 
Dwanaście przeprowadzek. Była 
aktorką naszego teatru od 1985 
roku. Kiedy odeszła na emeryturę, 
zagrała jeszcze wiele ról, m.in.: 
Dozorczynię więzienną w 13 XII 
Grażyny Przybylskiej-Wendt.           

Ostatnie lata spędziła w Domu 
Aktora w Skolimowie.        

Jagoda ma w swoim dorobku 
wiele znaczących ról takich, jak: 
Fiokła Iwanowa w Ożenku Gogola, 
w Wścieklicy Witkacego. Przez lata 
grywała matki i królowe w baj-
kach. Ale najpiękniej jej talent 
rozkwitł w roli Matki w Ballady-
nie Słowackiego w reżyserii An-
drzeja Waldena. To była kreacja. 
Walentyna Rakiel-Czernecka pi-
sała w recenzji w „Kurierze Ma-
zowieckim”: Niekwestionowaną 
heroiną, główną postacią wieczo-
ru była Matka Wdowa. Kreująca 
rolę Jadwiga Bogusz wykazała 
ogromną sprawność zawodową. 
Bo trzeba takową posiadać, aby 
to, co napisał poeta, powiedzieć 
w sposób naturalny i prawdziwy, 

JADWIGA BOGUSZ

Fragmenty wywiadu, jakiego Jadwiga 
Bogusz udzieliła dziennikarce Radia 
BOSS, Walentynie Rakiel-Czarneckiej

Co to znaczy być aktorem? 
– Być sobą – zdobyć wykształcenie, 

warsztat aktorski. I poprzez lata groma-
dzić wiedzę – aktor musi być bystrym ob-
serwatorem życia, dużo czytać, oglądać 
filmy, przedstawienia, poznawać głębię 
i wartości człowieka.

(…) Na premierze Balladyny czułam 
się jakbym miała aureolę wokół siebie, 
to, co mówiłam – wracało z bagażem 
siedzących na widowni ludzi. I wtedy 
starałam się jeszcze więcej. Są to jakieś 
magnetyczne siły, łączące obie strony…

Kim był pani mąż, Jerzy Fitio? – Też 
aktor, charakterystyczny, lwowianin. 
Wspaniały aktor i jak mówią lwowiacy 
– wspaniały pojedyńczy człowiek. To zna-
czy taki bardzo serdeczny, kochał ludzi, 
nasz dom był zawsze otwarty. Mieliśmy 
17 lat wspaniałej wspólnej drogi. Mimo, 
że oboje byliśmy aktorami, bardzo zga-
dzaliśmy się. Miałam z Jerzym pogodne 
i wesołe życie.

który oblałam. Zdałam za drugim razem. 
Po dwóch latach musiałam odejść ze 
szkoły i zdałam do Pantomimy Henryka 
Tomaszewskiego. A zachęciła mnie do 
tego moja nauczycielka tańca, Janina 
Mieczyńska (to ona wszczepiła mi miłość 
do tańca). Pantomima ciągle jeździła na 
tournée zagraniczne, musiałam czekać aż 
dwa lata. Zaangażowałam się do teatru 
w Gnieźnie.

Nielicznym aktorom udaje się zostać 
gwiazdą, zwykle muszą długo czekać na 
wspaniałą rolę, jak np. pani na Matkę. 
Jak radzi pani sobie z tym czekaniem? 
– Jestem do dyspozycji, ciągle pracuję 
rzetelnie i czekam, mam dużo cierpliwo-
ści i pokory w sobie. Ważne też, żeby być 
wierną sobie – nie rzucać się, nie błagać. 
Każdy ma swoja drogę życiową, urodził 
się pod daną gwiazdą. A kariera to los 
szczęścia i dzieło przypadku. Lubię grać 
i kocham swoja pracę – to jest wielkie 
szczęście robić to, co się lubi. Są ludzie, 
którzy ciągle szukają, zmieniają i ciągle 
są nieszczęśliwi. Ja wybrałam ten zawód 
i nie żałuję.

Jaką drogę musi przejść człowiek, 
żeby spełnić się w zawodzie aktora? 
Panią życie nie rozpieszczało. Dzieciń-
stwo w obozie niemieckim…

 – Jestem dzieckiem wojny, miałam 
pięć lat, kiedy nas wywieźli. Pamiętam 
jak Baden-Baden się paliło, ta straszna 
łuna pozostała w pamięci. Pamiętam, 
jak nam Niemcy pełny kocioł grochówy 
do szkoły przywieźli, a my z menażka-
mi w kolejce po zupę… Biegaliśmy do 
fabryki po cukierki. Bitte bom, bom, 
prosiliśmy. Wróciłam do kraju w sta-
nie ciężkiego wycieczenia organizmu. 
W Otwocku przez cały rok dochodzi-
łam do zdrowia, potem mama właśnie, 
w Królewskich Brzezinach, kupiła kozę 
i poiła mnie mlekiem. Po śmierci ojca 
rodzina, żeby pomóc mamie, zabrała 
nas – całą trójkę do Elbląga. Mamę wi-
dywaliśmy tylko w święta.

Jak to się stało, że została Pani aktorką? 
– To się urodziło jeszcze w gimnazjum, 
gdzie mieliśmy kółko dramatyczne, póź-
niej mieliśmy konkursy recytatorskie 
i pierwszy egzamin do szkoły teatralnej, 
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ATP str. 17

Dyrektor Marek Mokrowiecki 
o przedstawieniu:

Bogdan – dla którego była to 
praca dyplomowa, wzdragał się 
przed realizacją Szatana z siódmej 
klasy, że mało ambitna literatura 
jak na debiut reżyserski, że „sta-
roć”, „naftaliną pachnie”…

A my potrzebowaliśmy sztuki 
dla młodej widowni. Przekonała 
go ostatecznie szefowa naszego 
Biura Obsługi Widza, pani Jolanta 
Milewska, swoją cegiełkę dołoży-
łem i ja.

Bogdan napisał adaptację, wy-
reżyserował Szatana z siódmej 
klasy, dyplom obronił, a teraz jako 
szef Sceny Polskiej ma w dorobku 
Makbeta, Romeo i Julię, Mistrza 
i Małgorzatę… a my mamy przed-
stawienie, które osiągnęło dwie-
ście wystawień. To wielki sukces 
twórców i Teatru. Obsada Szata-
na z siódmej klasy zmieniała się 
wielokrotnie. Nie ma już naszych 
kolegów, Krysi Michel, która kre-
owała rolę pani Ewy Gąsowskiej 
i Jurka Wieczorka, który grał rolę 
Napoleońskiego oficera. Odeszli, 
ale żyją w tym i innych przedsta-
wieniach w naszej pamięci.

Młodzi dojrzeli: Dorota Cem-
pura, grająca na premierze Wan-
dę, po latach „awansowała” i gra 
swoją matkę – Ewę Gąsowską, 
a Szymon Cempura zamienił rolę 
tytułowego Szatana na rolę roz-
targnionego Profesora Pawła Gą-
sowskiego, którą na premierze 
kreował Henryk Błażejczyk i po 
którym przejąłem ją – to była jed-
na z moich ulubionych ról.

Hesia – Zdzisława Bielecka – 
przed laty Ewa Gąsowska, gra 
panią Niemczewską.

i miłość do ludzi. Od paru lat Jego 
rolę kreuje Marek Walczak.

Każde, szczególnie tak długo 
grane przedstawienie, obrasta 
w anegdoty. Ja szczególnie pa-
miętam jedną. Graliśmy Szatana… 
w Częstochowie. Po przedstawie-
niu przychodzi do garderoby Ma-
rek Perepeczko – który był tam 
wówczas dyrektorem i zwraca się 
do naszej perukarki, pani Jadzi 
Foryszewskiej – Jadzia, daj dy-
rektorowi (to o mnie) jakąś pe-
rukę i wąsy, bo po scenie zamiast 
Profesora gania jakiś hokeista (a 
byłem wtedy krótko ostrzyżony, no 
i młodszy o kilkanaście lat).

Po dwusetnym przedstawieniu 
był tort, lampka szampana i po-
dziękowanie dla wszystkich, którzy 
tworzyli i tworzą ten spektakl: reży-
sera, scenografa, aktorów, oświetle-
niowców, akustyków, perukarek, 
garderobianych, krawców, suflerek, 
inspicjentów, plastyków, tych którzy 
promują i sprzedają przedstawienie. 
Dla wszystkich, bo to nasze skrom-
ne, ale wielkie teatralne Święto.

Nadal swoje premierowe role 
grają Piotruś Bała, Henio Jóźwiak 
i Mariusz Pogonowski. Czyżby 15 
lat temu byli już tacy dojrzali? Czy 
też nie tknął ich „ząb czasu”? Bo-
guś Karbowski awansował z ucznia 
do roli Szatana. A przez sztukę 
„przewinęli się” jeszcze: Grażyna 
Zielińska – Ewa Gąsowska, Kasia 
Anzorge – Wanda, obecnie Sylwia 
Krawiec i plejada uczniów – Paweł 
Gładyś, Janusz Bradecki, Daniel 
Chryc, Jan Kołodziej, Sebastian 
Ryś, Przemek Pawlicki, Piotr Bała, 
Boguś Karbowski, Mariusz Pogo-
nowski, a obecnie Szymon Koło-
dziejczyk i Przemek Niedzielski.

Na deser zostawiłem pana Zbi-
gniewa Płoszaja, kreującego przez 
lata rolę Iwo Gąsowskiego.

Pan Zbigniew uwielbiał tę rolę – 
wiesz – mawiał często – pokazuje-
my na scenie świat jakiego już nie 
ma, świat uczuć i myśli szlachet-
nych, świat w którym szanuje się 
drugiego człowieka, świat w któ-
rym obowiązują dobre maniery 

„Szatan z siódmej klasy” – 200. przedstawienie
13 października zagraliśmy 200. przedstawienie Szatana z siódmej klasy Kornela Makuszyńskie-

go w adaptacji i reżyserii Bogdana Kokotka. Premiera spektaklu odbyła się w 16 września 2001 
roku. Od tego czasu inscenizacja cieszy się ogromnym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży.

Spektakl powstał, jako praca dyplomowa Bogdana Kokotka, kończącego Wydział Reżyserii Aka-
demii Teatralnej w Warszawie, muzykę skomponował Zbigniew Siwek, a scenografię stworzył 
Krzysztof Małachowski. Obsada spektaklu zmieniała się wielokrotnie.
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ATP str. 18

To był uroczysty wieczór. Galę 
tradycyjnie otworzyła Herbat-
ka, a zakończyło Dobranoc Je-
remiego Przybory i Jerzego 
Wasowskiego w wykonaniu 
chóru i orkiestry Mazowsza 
pod batutą Macieja Cegiel-
skiego. W czasie wieczoru 
Mazowsze wykonało również 
kilka swoich, tak uwielbianych 
przez publiczność przebojów. 

Nominowani, udekorowani 
biało-czerwonymi szarfami, 
mieli niełatwe zadanie. Każ-
dy z nich otrzymał 2 minuty 
i 15 sekund na autoprezen-
tację. Po wystąpieniach, jury 
udało się na obrady i ogłosiło 
werdykt. Mistrzowie Mowy 
Polskiej otrzymali jeszcze po 3 
minuty na wygłoszenie mowy 
dziękczynnej. 

Przemysław Babiarz, ks. Adam Boniecki, Henryk Błażejczyk
  Mistrzowie Mowy Polskiej 2016

Galę prowadził Paweł Sztompke, dzien-
nikarz, szef redakcji Muzycznej Programu 
1 Polskiego Radia.

Mianowanie Hen-
ryka Błażejczyka 
Mistrzem Mowy 
Polskiej, to wielkie 
wyróżnienie, nie 
tylko dla naszego 
aktora, ale sądzę, że 
również dla naszego 
Teatru. 

Byliśmy zaszczy-
ceni goszcząc XVI 
edycję Gali. Pragnę 
gorąco podzięko-
wać pani Danucie 
Jakubowskiej – dy-
rektor ds. promocji, 
za wspaniałą współ-
pracę i atmosferę, 
jaka towarzyszyła 
przygotowaniom 
i samej uroczystości.

M.M.

Wypowiedź z folderu okolicz-
nościowego wydanego przez 
organizatorów Gali Mistrz 
Mowy Polskiej

W czasach realnego so-
cjalizmu naśmiewaliśmy się 
z partyjnej nowomowy, która 
rozprzestrzeniała się na cały 
kraj. Słynne „wicie” i „rozu-
micie”, akcentowanie zdań 
i słów kaleczące polski język.

Ostoją polszczyzny były te-
atr, radio, nieliczne kabarety 
i tak zwani zwykli ludzie. Przy-
szedł rok 89. Suwerenność 
i wolność. Minęło dwadzie-
ścia sześć lat. Z telewizyjnych 
ekranów, z radia przemawia 
do nas nowa „nowomowa”. 
Na palcach jednej ręki moż-
na policzyć polityków mówią-
cych poprawną polszczyzną. 
Powszechnym stało się nie-
zgodne z melodyką polskiego 
języka akcentowanie poszcze-

gólnych wyrazów – zapewne, 
aby podkreślić wagę słów! 
(Nie mówiąc o popisach ora-
torskich – te zdaje się odeszły 
do lamusa). 

Co gorsza, identycznie ka-
leczą język liczni telewizyjni 
i radiowi redaktorzy i spike-
rzy. Tak ulubione kabarety, 
częstują nas okropną polsz-
czyzną, ale nie po to, żeby 
ją wyśmiać, jak było przed 
laty. Teatry? Pojęcie „dykcja” 
zdaje się obce wielu młodym 
aktorom. 

Neologizmy, obowiązkowe 
wtrącanie obcojęzycznych, 
obecnie najczęściej angiel-
skich zwrotów… Znamy to od 
wieków. Najpierw była łacina, 
potem francuski. Wyśmiewali 
ten zwyczaj nasi poeci koń-
cem XVIII wieku. Mickiewicz 
w „Panu Tadeuszu” pisał: 

Żałośnie było widzieć wyżół-
kłych młokosów, 

Gadających przez nosy, 
a często bez nosów, 

(…) 
Była to maszkarada, zapust-

na swawola, 
Po której miał przyjść wkrót-

ce wielki post - niewola! 
Wszechobecne wulgaryzmy, 

które już nikogo nie rażą… 
Wiem, że każdy język rozwi-
ja się, zmienia, ale nie może 
się degenerować. Byłem za-
szczycony, że kolejne spotka-
nie „Mistrzów mowy” odbyło 
się w płockim teatrze, którego 
patronem jest Jerzy Szaniaw-
ski, słynący z pięknej polsz-
czyzny, a Scena Kameralna 
nosi imię Jana Skotnickiego, 
zakochanego w polskiej dra-
maturgii.

Marek Mokrowiecki

Zalewa nas nowa nowomowa

Fot. Waldemar Lawendowski

    Gala Mistrz Mowy Polskiej, 19 IX 2016
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Jest taka zasada. Jak się 
powiedziało A, to trze-
ba powiedzieć B. Dlatego 
w tradycyjnego już Sylwestra 
z farsą i szampanem zapra-
szam w imieniu Teatru im. 
J. Szaniawskiego na sztukę 
Mayday 2. 

Mayday 2 to kontynuacja 
przygód londyńskiego tak-
sówkarza bigamisty ze sztuki 
Mayday. Kto już widział tam-
tą, z przyjemnością przypo-
mni sobie jej bohaterów a kto 
nie, nic nie straci bo zobaczy 
całkiem nową historię z nie-
prawdopodobnie śmiesznymi 
i szalonymi sytuacjami. Bi-

gamia, trup który ożył, nie-
mal kazirodztwo, przepisy na 
chińszczyznę, wesoły wetery-
narz, dziadek w kąpielówkach, 
wirtualny rower, usta - usta, 
skok z dachu i wiele innych 
atrakcji. Do tego w zestawie 
muzyka i piosenki miłe dla 
ucha, a nawet kuszące do tań-
ca. Bez fałszywej skromności 
mogę zapewnić Państwu do-
brą zabawę. A czego chcieć 
więcej w dzisiejszych czasach? 
Czekamy. Do zobaczenia. 

To napisałem ja, 
reżyser Stefan Friedmann.

MAYDAY 2, czyli sylwester w Teatrze

Czterdzieści lat na scenie i estradzie! Pięciogodzinny 
koncert jubileuszowy – a publiczność domagała się bi-
sów, prowadził Korneliusz Pacuła. Na scenie spectrum 
twórczości „Rycha” jak mówią do niego przyjaciele. Po-
etyckie Kolory nadziei Basi i Kamila Szafraniec, „Babsztyl” 
i „Harlem”, którego występ otworzył Jubilat wjeżdżając na 
scenę lśniącym, wypasionym motorem Suzuki, który pro-
wadzili Gregor  (Poziom X) i Buli z fundacji Moto Eskadra.

Grali z Rychem przyjaciele – Krzysio Misiak, Maciek 
Bieniek i Jarek Dąbrowski. 

Wystąpili – Piotr Bukartyk i olsztyński Czerwony Tulipan. 
Rychu – tak trzymać. Czekamy na nową płytę i koncerty. 
Przyjaciele z Teatru.

Marek Mokrowiecki

Ryszard Wolbach 40 lat na scenie

22 października wystąpiliśmy na V Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów 
„Sztuka plus Komercja” w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja 
Meżeryckiego w Siedlcach, ze spektaklem Poskromienia złośnicy. 
Wstydu chyba nie przynieśliśmy. Nasze przedstawienie skończyło 
się owacją na stojąco. Występowaliśmy w pięknej, nowej i świetnie 
wyposażonej sali teatralnej.

Po przedstawieniu wkroczyliśmy na czerwony dywan rozłożony 
w foyer i spotkaliśmy się z widzami. Zdjęcia, autografy… (prym 
wiodła Grażyna Zielińska). 

Pragniemy podziękować dyrektorowi, panu Waldemarowi Ko-
perkiewiczowi za zaproszenie, profesjonalne przyjęcie, i za uśmiech 
wszystkich Pań, które z nami pracowały.

M.M.

Na siedleckiej Scenie
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Na fot. dyr. Marek Mokrowiecki, dyr. Waldemar Koperkiewicz, Jarosław Skrobecki kier. Dz. Adm. i Org. Imprez, Szymon Cempura aktor.
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3 grudnia na naszej Scenie wystąpi Teatr Scena Współczesna z Warszawy, ze spektaklem Dzieła 
wszystkie Szekspira. Wydarzenie zostało zorganizowane na zakończenie Roku Szekspirowskiego, 
przez prezesa Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru Jarosława Waneckiego.

17 grudnia zapraszamy na happening Bro-
niewski przygotowany w 119. rocznicę uro-
dzin Poety. 

Wieczór poetycki, poświęcony temu wybit-
nemu płocczaninowi, organizujemy  od 1997 
roku, kiedy to obchodziliśmy  100. rocznicę 
urodzin Poety. 

Szczegóły tegorocznego spotkania znajdzie-
cie Państwo na naszej stronie internetowej 
www.teatrplock.pl 

2 grudnia w „Piekiełku”odbędzie się czytanie sztuki Jerzego Sza-
niawskiego Zegarek. Napisana przez wielkiego, a obecnie prawie 
zapomnianego dramaturga, Patrona naszego Teatru radiowa sztuka 
o kryminalnej intrydze, była przed wielu laty emitowana w Teatrze 
Telewizji z wielką rolą Tadeusza Fijewskiego. 

Zapraszamy koneserów pięknej, odchodzącej do lamusa polsz-
czyzny.

DZIEŁA WSZYSTKIE SZEKSPIRA

Zbieramy zabawki dla chorych dzieci!
Szanowni Państwo, Drogie Dzieci, 
Mikołajki, to szczególny dzień, w którym nikt 

nie powinien być smutny. Dlatego od lat ta-
jemniczy gość w asyście baśniowych postaci, 
doskonale znanych dzieciom z realizacji płockiego 
Teatru, dociera na szpitalne oddziały dziecięce 
przynosząc ze sobą radość, uśmiech i oczywiście 
prezenty. Dzięki temu Mikołajki w szpitalu stają 
się radośniejsze.

Jeśli chcecie Państwo wesprzeć naszą akcję 
dobroczynną, prosimy o przynoszenie, bądź prze-
syłanie do płockiego Teatru nowych maskotek 
lub materiałów edukacyjnych, które 6 grudnia 
powędrują ze Świętym Mikołajem do chorych 
dzieci. Do podarunku można dołączyć wizytówkę 
z życzeniami oraz informacją o darczyńcy.
Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji.

Podarunki można przesyłać bądź przynosić do 
2 grudnia pod adres:

Happening Broniewski

ZEGAREK

Akcja Mikołajkowa

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, ul. Nowy Rynek 11
09-400 Płock z dopiskiem „Mikołajki”. Kontakt: tel.: 24 266 38 09
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30 września, przed Galerią Wisła, wystawiono 
trzy budy, do których przykuli się łańcuchami 
aktorzy naszego Teatru - Grażyna Zielińska, 
Hanna Zientara i dyrektor Marek Mokrowiecki.

Happening „Zerwijmy łańcuchy” został zorga-
nizowany przez płocki oddział Ogólnopolskiego 
Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals. Jego 
celem było zwrócenie uwagi na ciężki los psów 
przywiązanych łańcuchem do budy. - Stosunek 
do zwierząt jest miarą naszego człowieczeństwa. 
To nie truizm. Popieramy i będziemy popierali 
wszystkie działania, które będą nam przypo-
minały o, jakże częstej, niedoli naszych „braci 
mniejszych” – mówił Marek Mokrowiecki. 

Aktorów wspierali działacze Animals oraz trzy 
pieski przeznaczone do adopcji: Kapsel, Dziadziuś i Rufus. Działaniom towarzyszyła wstrząsająca 
wystawa fotograficzna, przedstawiająca psy więzione na łańcuchach.      
                   L. S.

Koncert charytatywny na rzecz Hospicjum Domowego 
dla Dzieci prowadzonego przez Stowarzyszenie Hospicyj-
no-Paliatywne „Hospicjum Płockie”.

Występują: Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” Płockiego 
Ośrodka Kultury i Sztuki, prowadzony przez Piotra Ony-
szko i Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego 
“Warszawianka”, pod kierunkiem Jana Łosakiewicza.

Jest niedziela 16 października. Przed chwilą przedstawienie Poskromienia złośnicy skończyło się 
owacją na stojąco. Nie ono jedno. Ileż razy w ten szczególny sposób dziękuje nam publiczność. Nie 
ma większej satysfakcji dla aktora, reżysera, zespołu technicznego, dyrektora. 

Kiedy piszę te słowa, z naszego parkingu ruszają autobusy, które przywiozły widzów. Widzów 
z miast, miasteczek i wiosek – często odległych od naszego miasta o kilkadziesiąt kilometrów. To 
cieszy, ale gdzie płocczanie?

Ach, byliśmy u pana w Teatrze – często słyszę – na… i tu następuje wyliczanka spektakli, które 
gościmy (gościmy podkreślam) w naszym Teatrze. Bez komentarza.

Marek Mokrowiecki

Zerwijmy łańcuchy

KONCERT CHARYTATYWNY
19 grudnia, godz. 19.00

PŁOCCZANIE, GDZIE JESTEŚCIE?

Fot. z archiwum ZPiT „Wisła”
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Grażyna Zielińska, Hanna Zientara, Marek Morkowiecki
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Teatr amatorski w Płocku cz. V

W 1931 roku powstał w Płoc-
ku Klub Artystyczny Płocczan. 

Jego zalążkiem było spo-
tkanie 14 lutego, w kawiar-
ni Antoniego Szałańskiego, 
grupy literatów, plastyków 
i muzyków, którzy wystawi-
li kabaret artystyczny Cechą 
charakterystyczną zabawy był 
brak wszelkiego krępującego 
konwenansu, swoboda i bez-
pretensjonalność. W lokalu 
rozwieszono na  ścianach ka-
rykatury, okna przyozdobiono 
zaimprowizowanymi witraża-
mi. Na kabaret złożył się sze-
reg występów muzycznych 
śpiewaczych, oraz impresji 
literackich nasuniętych przez 
chwilę obecną. Dowcipne sło-
wo wstępne wygłosił A. No-
wiński (…). Duszą zebrania 
był jednak Kazimierz Mayzner 
w roli konferansjera, który od-
czytaniem kilku dowcipnych 
impresji i ogólnym tonem 
swych wystąpień przyczynił 
się głównie do wytworzenia 
odpowiedniego nastroju.

Po paru tygodniach zawią-
zał się komitet organizacyjny, 
wydano odezwę, która stwier-
dzała, że Płock nadaje się pod 
każdym względem na siedzibę 
Klubu Artystycznego, posia-
da bowiem malownicze po-
łożenie, zabytki architektury, 
charakter spokojnego ośrodka 
szkolnego i wieloletnią trady-
cję artystyczną, wyrażającą 
się w szeregu takich instytucji, 
jak Towarzystwo Naukowe, 
Towarzystwo Muzyczne, teatr, 
muzea itp.

Do Klubu Artystycznego Płoc-
czan przystąpiło ok. 40 osób. 
Prezesem został adwokat Ka-
zimierz Mayzner. 

Powołano do życia sekcje 
plastyczną, literacką i muzycz-
ną. 3 grudnia 1933 roku Klub 
Artystyczny Płocczan otworzył 
w teatrze własną kawiarnię.

kabaretu artystycznego. Klub 
przyglądał się swoim przeciw-
nikom i w końcu odpowiedział, 
wystawiając dwie szopki(…). 
Zainteresowanie szopkami 
było wielkie, gdyż Klub Arty-
styczny czuł się na siłach nie 
tylko odpowiedzieć we wła-
snym imieniu, lecz wstawić się 
za napastowanych bezkarnie 
spokojnych płocczan. Po szop-
ce „Hasło” przestało wycho-
dzić.

Kolejną szopkę pod tytułem 
2 x 2 = 5 wystawiono w 1937 
roku. Szopki były zaciekle ata-
kowane, ale równie liczne było 
grono obrońców jak: Marceli-
na Rościszewska, starosta Mi-
kołaj Godlewski, prezydenci 
Adam Ostrowski i Romuald 
Chmielewski. 

Klub prowadził wszechstron-
ną działalność. Organizowano 
wieczory słowno-muzyczne 
poświęcone między innymi 
Chopinowi, Wyspiańskiemu…

Wystarczy podać, że tylko 
w jednym sezonie 1936-1937 
odbyło się w Klubie 113 im-
prez, w tym 74 sztuki teatral-
ne, reszta to koncerty, odczyty 
i obchody jubileuszowe.

Działalność Klubu zakończyła 
się wraz z wybuchem II wojny 
światowej. Próby odrodzenia 
podjęte w 1947 roku nie po-
wiodły się. Nadszedł inny czas. 

Część rodowitych płocczan 
(chociaż z rangi wieku nie mo-
gli być uczestnikami Klubu) 
wspomina z nostalgią Klub 
Artystyczny Płocczan.

Marek Mokrowiecki

Na podstawie książki 
Barbary Konarskiej-Pabiniak 
Płocka Melpomena. 
Teatr zawodowy i amatorski 
1808 – 1975

Wielki rozgłos i namiętne 
polemiki w płockiej prasie bu-
dziły szopki w których autorzy 
(głównie Kazimierz Mayzner, 
autor granej w płockim teatrze 
sztuki Dziewczyna z winiar-
ni przedstawiali w krzywym 
zwierciadle miejscowych no-
tabli i zdarzenia którymi żyło 
całe miasto. Pierwszą szopkę 
„Jeszcze jedno hasło” wysta-
wiono 18 marca 1933 roku. 
(autorem kukieł był podpuł-
kownik Poray-Kuczewski). 
Szopka w tytule nawiązywała 
do tygodnika Hasło Katolickie 
zaciekle atakującego KAP.

Drugą Strach na wróble 
wystawiono z okazji otwarcia 
własnej kawiarni „Antrepryza 
restauracyjno-kabaretowo-
-dancingowa, mianująca się 
Klubem Artystycznym, spro-
fanowała stare mury urzą-
dziwszy w nich widowisko 
karnawałowe z przebieraniem 
się i kupletami” (Dziennik Płoc-
ki „Z Teatru Miejskiego”).

W 1936 roku na pięciolecie 
działalności Klub wystawił 
trzecią szopkę Śpij miasteczko. 
Kazimierz Mayzner w artykule 
Pięciolecie Klubu Artystycz-
nego w Płocku 1931-1936 
zamieszczonym w „Głosie Ma-
zowieckim” pisał: Z wyników 
pięcioletniej działalności tej 
instytucji należy wnioskować, 
że jej założyciele trafnie oce-
nili zaniedbane wprawdzie, 
lecz nie zamarłe tendencje 
miejscowego społeczeństwa. 
Trzeba je było wydobyć na 
powierzchnię życia płockie-
go, wywalczyć dla nich prawo 
obywatelstwa i nawiązać do 
kulturalnych tradycji dawnej 
stolicy Mazowsza. (…) Aby się 
przekonać ile życia pozosta-
ło w środowisku odwiecznej 
architektury i zbiorów muze-
alnych, Klub rozpoczął swoją 
działalność od zorganizowania 



T E A T R   D R A M A T Y C Z N Y
im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Płock, ul. Nowy Rynek 11 
BIURO OBSŁUGI WIDZA 

- tel. (24) 266-38-08 (24) 262-48-40

26 listopada, godz. 16.00 i 19.00

Cena biletu:  95 zł

T E A T R   D R A M A T Y C Z N Y
im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku
Płock, ul. Nowy Rynek 11 
BIURO OBSŁUGI WIDZA 
- tel. (24) 266-38-08 (24) 262-48-40

9 grudnia, godz. 19.30
Cena biletu: 90 zł

10 grudnia, godz. 17.00

Cena biletu: 120 zł


