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O sezonie 2003/2004 

W dobrej atmosferze 
Rozmowa z dyr. Janem Tomaszewiczem 

- 1 września minął rok pełnienia przez Pana nictwa i ogląda przedstawienia tam, gdzie zostały 
funkcji dyrektora i kierownika artystycznego przygotowane. Do tej pory przegląd kończył się ogło-
Teatru im. Juliusm Osten\Y. Co w ciągu tego szeniem wyników i przyznaniem teatrom nagród. 
roku przyniosło Panu największe zadowolenie? Od tego roku chciałbym zapraszać do Gorzowa naj-

- Wzajemne zrozumienie się z pracownikami lepsze przedstawienia. Mam nadzieję, że obejrzenie 
teatru i atmosfera, którą wspólnie udało nam się ich w jednym miejscu da satysfakcję nie tylko wi-
stworzyć. Zostałem dyrektorem z wyboru komisji i dzom z Gorzowa, ale będzie okazją do przyjazdu do 
nominacji marszałka województwa lubuskiego. W nas znanych autorów, krytyków, reżyserów, dyrek-
składzie komisji były dwie przedstawicielki teatru, torów teatrów, bo tu będą mieli okazję zapoznać się 
ale ich obecność nie gwarantowała akceptacji przez z nowymi tendencjami we współczesnym teatrze. 
wszystkich pracowników. Zmiana wiązała się z odej- - Czy będą tylko polskie teatry? 
ściem bardzo lubianego i cenio- ~--------------. - Zaprosiłem znakomity teatr 
nego przez wszystkich dyrekto- z Lyonu z podziwianym w całej 
ra Ryszarda Majora. Plan re- Europie przedstawieniem „Sługi 
pertuarowy, przynajmniej na dwóch panów", będzie więc także 
pierwsze miesiące, był już opra- nieco klasyki. 
cowany, a tym samym moje po- - Co jeszcze do końca roku? 
mysły mogłem realizować do- - Na pewno będzie bajka dla 
piero od połowy roku. Mówię dzieci na św. Mikołaja, będzie 
o różnorodnych uwarunkowa- druga edycja Wieczorów Kabare-
niach, których nie rozwiązuje towych, a myślimy także, o atrak-
nominacja z rąk marszałka. cyjnym powitaniu 2004 roku do-
Do tego narzuciłem wszystkim kładnie w Sylwestra. Na grudzień 
więcej pracy. A przecież mam planujemy także przedstawienie 
poczucie, że zarówno z zespo- „3 x Piaff', które otworzy Scenę 
łem aktorskim jak i z pracow- Kameralną w Teatrze Letnim. 
nikami zaplecza i administra- Sztukę wyreżyseruje Artur Bar-
cji bardzo szybko dobrze się zro- ciś, który po miłym przyjęciu 
zumieliśmy. Wszyscy cieszymy przez widzów jego występu na Sce-
się jednakowo, gdy teatralna nie Letniej, zgodził się związać 
publiczność jest zadowolona. bliżej z Gorzowem. 

-A co stanowiło największą trudność? - Nauczycielom i uczniom obiecywał Pan 
- Nie widzę takich trudności, których by się nie Scenę Lektur. 

udało przezwyciężyć. - Szkoły oczekują od nas interesująco podanej 
- Już wiemy, że nowy sezon 2003/2004 klasyki literackiej, a my chcemy się jak najlepiej 

otwiera premiera sztuki „Rodzina wampira". wywiązać z tego zadania. Mam w planach Scenę 
Co będzie dalej? Lektur, ale pierwsza premiera odbędzie się chyba 
-Angielską komedię „Morderstwo w hotelu" już dopiero w styczniu. jako pierwszy na tej Scenie po-

przygotowuje znany warszawski aktor i reżyser kazany zostanie „Król Edyp" w reżyserii Waldema-
Maciej Damięcki, gościnnie będą w niej występo- ra Matuszewskiego, potem „Śluby panieńskie" w re-
wać Dorota Kamińska i Jacek Borkowski, znani żyserii Ryszarda Majora. 
aktorzy, również z Warszawy. - Trzeba będzie często przychodzić do te-

- Czy będą Gorzowskie Spotkania Teatralne? atru, aby wszystko zobaczyć. 
- Tak. Od 4 listopada przez 6 dni pokażemy przede -Serdecznie zapraszam, także na przedstawie-

wszystkim sztuki współczesne. Co roku Minister- nia innych teatrów, które będziemy tu gościć. 
stwo Kultury organizuje przegląd polskich sztuk Dodam jeszcze, że mamy szerokie plany wyjazdo-
współczesnych, ale na innych zasadach. Komisja kon- we. Już niedługo ruszamy na Śląsk z „Rodziną 
kursowa jeździ do teatrów, które zgłoszą chęć uczest- wampira". 

• 
Reżyser Edward Zentara 

Mam odwagę, 
by przestrzegać 

- Wystąpił Pan w 31 filmach .. • 
- Dość dawno temu przestałem liczyć, ale chyba było 

ich więcej. 
- ... w bardzo wielu rolach teatralnych ... 
- Także bardzo dużo. 
- ... dostał Pan sporo nagród aktorskich, ale 

w jednym z wywiadów powiedział Pan: Żałuję, że 
od początku pracy w teatrze nie zostałem reży
serem. Co w reżyserii jest ciekawszego od ak
torstwa? 

- Reżyser ma więcej niż aktor możliwości wypowiedzi 
tego, co dla niego ważne, podjęcia tema
tów gorących. Myślę nie tylko o reżyserii 
teatralnej, ale także filmowej, bo film sil
niej związany jest ze współczesnością. Ak
tor jest bardziej niż reżyser człowiekiem 
do wynajęcia: wykonuje powierzone za
dania, a reżyser ma więcej samodzielno
ści. jako reżyser mogę pełniej wypowia
dać się na tematy, które mnie obchodzą. 

- Musi Pan jednak uzgodnić np. 
tytuł reżyserowanej sztuki z dyrek
torem teatru. 

- Dyrektorzy teatrów są otwarci na 
dobre pomysły, na robienie Sztuki przez 
duże„S". Teatrów, na szczęście, nie zjadła 
komercja, nie rozlicza się ich z - decydu
jącej w filmie- tzw. oglądalności. Wiem, 
teatr też dba o popularność, ale nie szuka
jąc jej przez telenowele lub sitkomy. 

- Wybrał Pan do realizacji „Ro
dzinę wampira", sztukę trudną, dramatyczną, 
nie niosącą nawet nadziei. Dlaczego? 

- Bo chciałbym dodać swój głos w kwestii, która drę
czy społeczeństwo od wielu lat. Chciałbym włączyć się do 
walki przeciwko uzależnieniem: alkoholizmowi i narko
manii. Te plagi niszczą nasze społeczeństwo zarówno 
ekonomicznie jak i moralnie. Cierpią na tym nie tylko 
osoby, które wpadły w nałóg, ale także ich rodziny, kole
dzy ze szkoły lub z miejsca pracy, sąsiedzi. W Polsce 
zawsze piło się dużo, teraz coraz więcej młodych ludzi 
bierze narkotyki. Musimy podjąć zdecydowaną walkę z 
tymi plagami. Doświadczyłem tych problemów w kręgu 
mi najbliższym, więc tym większą mam odwagę, by prze
strzegać przed zgubnym wpływem alkoholu i narkot~ 
ków. Chcę mówić o tym w sposób artystyczny, bardziej 
sprzyjający przeżyciu, chcę do odbiorców trafić przez 
emocje, a nie tylko przez racje rozumowe. 

- Wybrał Pan sztukę nieznanego rosyjskiego 
pisarza. 

- To bardzo dobrze napisana rzecz i moim zdaniem 
trafiająca dokładnie w sedno problemu. Pokazuje, że 
młody człowiek niszczy życie nie tylko sobie, ale całej 
swojej rodzinie. 

- W tej sztuce nie ma nadziei. 
- Nie ma, bo wódka, bo narkotyki zabijają. I trzeba to 

powiedzieć głośno. Tak głośno, aby przerazić. 
- Pochodzi Pan z Koszalina, miasta podobne

go wielkością do Gorzowa. Choć od 20 lat miesz
ka Pan i pracuje w Krakowie, ma Pan poczucie 
swojej obcości w tym mieście. 

- W Starym Teatrze byłem chyba jedynym aktorem, 
który nie skończył krakow
skiej szkoły teatralne;; a łódz
ką, tam mniej szanowaną. 

jestem tam inacze;· postrze
gany niż krakowianie z dzia
da pradziada. 

- Czy dlatego wraca 
Pan do teatrów w mniej
szych miastach? 

- Gram i reżyseruję w wie
lu miastach, nie kierując się 
ich wielkością. Zaręczam, w 
dużym mieście i w małym 
pracuje się tak samo: są pró
by, jest gorączka premiero
wa,jest czekanie na reakcję 
widzów. Ale mam wielkie 
uznanie dla wszystkich akto
rów, którzy na stałe związali 
się z teatrami w Gorzowie czy 

Koszalinie, gdzie nie zdobywa się telewizyjnej popular
ności, gdzie trudniej o rolę w filmie lub nawet w radiu. 

- Na Scenie Letniej pokazał Pan „Konopiel
kę", która bardzo się podobała publiczności. 
Lubi Pan monodram? 

- Lubię, bo to forma bardzo dla aktora mobilizująca. 
Żałuję, że obecnie nie ma zainteresowania monodra
mem. Publiczność woli zrobione z rozmachem widowi
sko .• Konopie/kę" bardzo lubię, bo jest śmieszna i jedno
cześnie prawdziwa. W swoim czasie była dla mnie wprost 
lekarstwem. Grałem wiele ról dramatycznych, tragicz
nych, a to ogromnie się odbija na psychice aktora, bo 
żeby te stany dobrze przekazać, trzeba je głęboko przeżyć. 
Popadałem w depresje, nawet nachodziły mnie samo
bójcze myśli. Po .Konopie/ce" stałem się inny, po prostu 
teraz pogodnie patrzę na świat i z tej perspektywy mogę 
wskazywać, co dobre, a co złe. 



• Rodzina wampira 

Pieśń o życiu, samotności i miłości 
Polską premierę „Rodziny wampira" przygoto

wał w Teatrze Polskim w Bydgoszczy Paweł Szko
tak, który wcześniej wyreżyserował „Martwą kró
lewnę" Nikołaja Ko lady w Teatrze Polskim w Po
znaniu. „Rodzina" zyskała wiele dobrych opinii 
oraz nagrodę na Przeglądzie Teatrów Małych 
Fom1 w Szczecinie. 

Piotr Szarszewski: „Rodzina wampira" to skrom
ny dramat obyczajowy, pisany bez formalnych udziw
nieti. (. . .) Bydgoska inscenizacja jest jak wnikliwe 
studium natury ludzkiej, przejmujące, wzruszające 
w poszukiwaniu kropli światła. Sigariew portretu
je swoich bohaterów w sytuacjach beznadziejnych, 
zamyka ich w egzystencjalnej pułapce i muszą upo
rczywie poszukiwać woli walki w znajdowaniu świa
tła w murze, którego prze
cież tak naprawdę nie ma. 
Bohaterów Sigariewa drę
czy niemożność, bezsilność, 
bezradność, zwątpienie, 
zniechęcenie, zmęczenie, po
czucie absurdu.jego bohate
rowie to zwykli ludzie, prze
ciętni, postawieni w sytuacji 
niezwykłej. Najważniejsze, 

że „Rodzina wampira" nie 
ma w sobie nic z publicysty
ki, jest jak pieśń o życiu, sa
motności i miłości. Matka 
w wykonaniu Teresy Kwiat
kowskiej rozpaczliwie broni 
miłości do swojego syna, w 
świecie, który wcale nie jest dla niej przyjazny, a 
raczej bolesny, jak natura samego życia. Równie in
teresującą kreację tworzy w tym szlachetnym spek
taklu tytułowy wampir, Adam Łoniewski. To jego 
postać nadaje wymiar poetyckiej metafory temu, co 
wcześniej mogło się wydawać płaskie, powierzchow
ne, banalne, sentymentalne czy zbyt realne; daje moż
liwość identyfikacji, rozpoznania i refleksji: jest pięk
nym w swej skromności teatralnym znakiem, zde
rzającym marzenie z brutalną rzeczywistością. 

Bydgoski Informator Kulturalny, 2002 nr 11 

Janusz Milanowski: Szkotak zrobił coś więcej niż 
spektakl teatralny. Wykreował pewną sytuację do 
bólu prawdziwą i zmusił widzów do bycia zimnymi 
świadkami. Na bohaterów sztuki patrzymy z góry. 
Scenograf zerwał dach z ich mieszkania i usadowił 

nas u szczytu ścian, dookoła tego miejsca biedy. Próż
no szukać w nim śladu ręki inscenizatora. Praw
dziwe są zacieki na ścianach i wyblakłe miejsca po 
sprzętach i obrazach, które już dawno przećpał syn 
Roman.(. . .) Sigariew proponuje prostą, wręcz oschłą, 

reporterską dramaturgię, którą Szkotak przesączył 
przez emocje aktorów. Stworzył swoisty moralitet o 
tym, że dobro nie wygra, że nadzieja ma swój kres. 
jak coś takiego powiedzieć? W tych czterech ścia
nach temperatura emocji wyzwolonych przez akto
rów sięga punktu krytycznego. jakim cudem nie eks
ploduje ściśnięte gardło Teresy Kwiatkowskiej, której 
rozpacz jest równie wielka jak matczyna miłość? 

Siła tego spektaklu bierze się z emocji, jakich nie 
szczędzą nam bohaterowie tej sztuki. 

Gazeta Wyborcza - Bydgoszcz 2002 nr 228 

Jacek Sieradzki: 
Przybijała na koniec 
śmiertelna bezwyjścio

wość sytuacji bohate
rów, zapisana w prze
rażonych oczach, 
zmartwiałej twarzy i 
coraz mocniej ściśnię
tym gardle matki 
wampira na głodzie. 
Przejmująca , godna 
zapamiętania rola 
Teresy Kwiatkowskiej. 
Polityka, 2002 nr 41 

Waldemar Willa : 
„Rodzina wampira" to pieśń o miłości, ale nie tej 
romantycznej, czy pełnej sentymentalnych uniesień. 
Raczej tej niespełnionej, wynikającej z potrzeby bli
skości, wyznaczonej przez wszelkie możliwe odmia
ny samotności. Szaleństwo miłości opisanej przez 
Sigariewa przefiltrowane jest piekłem domowych 
nieporozumień, obsesyjnie traumatycznych do
świadczeń życiowych i konfliktów wyrastających z 
zagrożeń współczesnego świata . Matka próbuje tę 
miłość ocalić, wciąż roznieca nadzieję w dostrzega
niu choćby iskierki w najbardziej nieprzeniknionej 
ciemności. I to jest najważniejszy dla mnie temat 
tego dramatu, może trochę zbyt ckliwego i senty
mentalnego, jednak porażającego i wstrząsającego 
poprzez opis beznadziejnej rzeczywistości zwyczaj
nych ludzi uwięzionych w sytuacji bez wyjścia. 

flustrowany Kurier Polski, 2002 nr 193 

Matka wampira cB 
Bożena Pomykała 

Gdy nie przyjęto jej do Szkoły Teatralnej w 
Krakowie, postanowiła, że wejdzie na scenę inną 
drogą. Właśnie w Teatrze Dzieci Zagłębia w Bę
dzinie dyr. Jan Dorman ogłosił nabór do Studia 
Teatralnego przygotowującego aktorów do pra
cy w teatrach lalkowych. Egzamin zdała i przez 
następne lata łączyła naukę z coraz częstszymi 
występami na scenie. Miłość do teatru lalek pozo
stała jej do dziś. Po skończeniu Studia dostała an
gaż do Teatru Lalek w Opolu, gdzie grała w wielu 
interesujących przedstawieniach, a za rolę „Szew
czyka Dratewki" dostała w Warszawie nagrodę 
Prezesa Rady Ministrów. Ciągle jednak myślała o 
teatrze dramatycznym ... 

W 1987 r. do Opola na 
Festiwal Klasyki Polskiej 
przyjechał ówczesny dy
rektor Teatru Osterwy w 
Gorzowie -Antoni Baniu
kiewicz. Wiedziona pod
świadomym impulsem po
deszła do dyrektora i za
pytała, czy nie znalazłby 
dla niej etatu. Odpowie
dział po kilku dniach za
proszeniem do Gorzowa. 
Przyjechała i od razu zosta
ła przyjęta. Nawet dziwiła 
się trochę, bo w teatrze 
było już kilka aktorek w 
podobnie młodym wieku. 
Dostała pierwszą, niewiel
ką rolę w „Pułapce". Bardzo ją przeżywała. 

Za dyrekcji Antoniego Baniukiewicza nie otrzy
mywała dużych ról, ale była obsadzana w niemal 
wszystkich przedstawieniach. Ta różnorodność 
pozwoliła jej dobrze przygotować się do eksterni
stycznego egzaminu aktorskiego, po zdaniu któ
rego otrzymała pełne prawa do wykonywania za
wodu aktora dramatycznego. 

W 1991 r. dyrektorem został Leszek Czarnota, 
który chętnie powierzał jej ważne role w swoich 
przedstawieniach. Była dynamiczną Beatrycze w 
„Słudze dwóch panów", miała świetne partie w 
„Niech żyje Wilno, wiwat Lwów", sprawdziła się 
w Witkacym, zagrała stylową rolę w „Madame de 
Sade". Dobre recenzje i pełne zadowolenie z by
cia na scenie. 

Ale Leszek Czarnota był dyrektorem tylko przez 

dwa sezony. Zastąpił go Stanisław Kuźnik, który 
wszystko co lśniło „za Czarnoty" zdecydowanie 
usuwał w cień. Przez pierwszy jego sezon Bożena 
Pomykała prawie nie grała, a w następnym zosta
ła zwolniona. Musiała szukać nowego miejsca. 
Miała już dom i rodzinę w Gorzowie, nie chciała 
wyjeżdżać, spróbowała więc sil na innej płaszczyź
nie. Zawsze fascynowały ją piosenki Marleny Die
trich, postanowiła więc spełnić swoje marzenie: 
nauczyć się języka niemieckiego, by przygotować 
recital złożony z piosenek wielkiej Marleny. Uczy
ła się tak intensywnie, że wkrótce została ... na
uczycielką języka niemieckiego. Do dziś prowadzi 
zajęcia z dziećmi, a także z dorosłymi w Centrum 
Charytatywnym na swoim Osiedlu Słonecznym. 

Gdy w 1995 r. dyrekcję objął Ryszard Major, 
natychmiast zaprosił ją 
do zespołu aktorskiego i 
powierzył najważniejszą 

po tytułowej, rolę żeńską 
w pierwszym przedsta
wieniu w swojej reżyseri i 

- „Księżniczce Turan
dof'. Potem bywało róż
nie. Choć nie grywała 
głównych ról, na brak 
pracy na scenie nie narze
kała. Tym bardziej, że 
znalazła nową płaszczyznę 
aktywności - zajęcia w 
Studiu Teatralnym . Ze 
swoimi dziećmi przygoto
wała „Kopciuszka", „O 
Kasi, co gąski zgubiła", a 
nawet przedstawienie pt. 

„Na podstawie pewnego kazania". 
Nowy dyrektor - Jan Tomaszewicz - zauważył 

ją już w pierwszym swoim sezonie. Na 20--lecie 
pracy scenicznej zagrała Nianię w „Romeo i Ju
lii". Dostała dużo pochwal. Teraz jest szczęśliwa, 
że właśnie jej przypadła znakomita rola Ludmiły 
Simonow - matki Romka-narkomana i to pod kie
runkiem Edwarda Żentary, którego od lat uwiel
bia przede wszystkim za interpretacje wierszy i 
piosenek Stachury. 

A marzenia? Zagrać i zaśpiewać w niemieckim 
teatrze. Próbkę śpiewania piosenek Marleny Die
trich dała podczas zakończenia sezonu teatralne
go w czerwcu. Podobała się . Przed laty było to 
nierealne życzenie, ale ona dobrze się czuje w języ
ku niemieckim, a że Polska wchodzi do Unii, kon
takty artystyczne powinny być coraz bliższe, więc ... 



O autorze 

Wasilij Sigariew 

Ma 26 lat. Urodził się w Wierzchniej Saldzie na 
Syberii, miejscowości, w której - jak sam mówi -
co trzeci mieszkaniec jest narkomanem, a co pięć
dziesiąty zarażony jest wirusem HIV. Pracował 
tam jako ochroniarz, ale zarabiał równowartość 
dziesięciu dolarów. Nie mógłby z tego utrzymać 
rodziny, więc pięć lat temu przeniósł się do Niż
niego Tagiłu na Uralu. Choć jest to miasto liczące 
pół miliona mieszkańców, Sigariew nie ma o nim 
dobrego zdania. Za czasów Stalina zsyłano tam 
więźniów, a obecnie jest to miasto robotników i 
mętów społecznych. 

tentyzmu a walory literackie uważa za ważniej
sze od teatralnych, bo jak twierdzi, z dobrym 
materiałem poradzi sobie każdy reżyser, a odwrot
nie mogą być kłopoty. Najbardziej znane jego sztu
ki to - obok „Rodziny wampira" - „Plasteli
na", „Wykrywacz kłrunstw'', „Rybka guzik", 
„Rosyjska loteria", grana j ednocześnie na 
dwóch moskiewskich scenach sztuka pt. „Czar
ne mleko". Najbardziej znana, „Plastelina", po
kazana na festiwalu młodej dramaturgii rosyjskiej 
w podmoskiewskiej Lubimowce w 2000 roku była 
wydarzeniem tej imprezy i przyniosła autorowi 
prestiżowe nagrody: Anty-Booker 2000 i Debiut 
2000. Wystawiona potem na scenie Centrum Dra
maturgii i Reżyserii w Moskwie stała się wyda
rzeniem artystycznym roku . 

Zaczął pisać opowia- „Plastelina" uho-
dania. Zazwyczaj chcę w norowana została 
nich po prostu opowie- także podczas to-
dzieć jakąś historię, o ruńskiego Festiwa-
kimś z moich krewnych, lu Teatralnego 
przyjaciół, sąsiadów. Wy- „Kontakt'' nagrodą 
daje mi się, że każda z „Polityki" za najcel-
tych opowieści zasługuje niej ukazane niepo-
na to, żeby ją zapisać. koje naszych cza-
Chciałbym utrwalić pa- sów. Wystawienie 
mięć o bliskich mi lu- jej planuje Teatr 
dziach na całe lata, a Lubuski w Zielonej 
może ... na wieki. (. . .) W Górze. 
gruncie rzeczy nie da Jerzy Czech, tłu-
oddzielić doświadcze- macz Sigariewa, 
nia osobistego autora zauważył, że autor 
od jego twórczości. L-------------== :.........--==:.........----l jest młodym czło-

Na opowiadania mło- wiekiem, a o miło-
dego autora zwrócił uwagę Nikołaj Kolada, zna- ści mówi jak ktoś doświadczony, utożsamiając ją 
ny dramaturg rosyjski, który prowadzi semina- z prozą małżeńskiego życia. -A czy pan uważa, że 
ria z dramaturgii w Państwowym Instytucie Te- miłość i małżeństwo nie dają się pogodzić?- pyta-
atralnym w Jekaterinburgu (dawniej - Świer- niem odpowiedział Sigariew. - jestem przeciw-
dlowsk). Zaproponował mu w nich udział. Siga- nego zdania. Piszę o miłości, ale nie tej pierw-
riew jeździł na nie pociągiem co sobotę, choć pod- szej, szalonej miłości Romea i Julii, tylko o tej, 
róż w jedną stronę trwała osiem godzin. Z pełną którą prześladują najrozmaitsze domowe niepo-
odpowiedzialnością potem stwierdził: Po tym, co rozumienia i kłopoty życiowe. Dla mnie ta mi-
dla mnie zrobił Kolada , mogę śmiało nazwać lość jest ciekawsza. Interesuje mnie też problem, 
go drugim ojcem. Bez niego nie byłoby mnie jakją ocalić. 

jako dramatopisarza. Mnie i kilku innych ko- Autor ma żonę Jekatierinę i córeczkę Lizę. 
leg ów Kolada znalazł, powyciągał z zapadłych Rzeczywistość w sztukach Sygariewajest okrut-
dziur i wskazał nam drogę w życiu . Tego się na i brutalna. Ludzie niszczą siebie nawzajem. 
nie zapomina. Na pytanie Jerzego Czecha: Gdzie jest gorzej - w 

Napisał już blisko 20 sztuk, z których wysta- realnym świecie współczesnej Rosji, czy w pańskich 
wiono osiem w Rosji, a także poza jej granicami. sztukach? - pisarz odpowiedział nie wprost Życie 
Wszystkie tematycznie związane są z codziennym jest rzeczą zdumiewającą i piękną, mimo wszelkiego 
życiem. Autor przywiązuje dużą wagę do ich au- brudu i czerni. Zawsze światła jest więcej. 

Teatr w Rosji 

Lustro bez upiekszeń 

Rosja zawsze kochała teatr. To ona dała najwię
cej XIX-wiecznych sztuk, które weszły do kla
sycznego, światowego repertuaru. Rosyjski te
atr początków XX wieku wyznaczał kierunki 
awangardy. Gorzej było w II połowie wieku. W 
okresie pierestrojki ogromnym 
powodzeniem cieszyły się poli
tyczne sztuki Michała Szutro
wa, o wydarzeniach z sierpnia 
1991 Aleksander Gelman na
pisał sztukę ,Jubileusz Miszy
na", które triumfalnie przeszła 
przez sceny Rosji i świata. Jed
nak tych sztuk nie ma już w 
repertuarze po 10 latach. Te
atr rosyjski bardzo szybko 
otrząsnął się z nałożonych na 
niego w czasach socjalistycz
nych obowiązków politycznych 
i społecznych, a również z do
raźnych powinności lat okresu 
przełomu. 

Ogromną popularnością w Rosji cieszą się sztuki 
Nikołaja Kolady, np. Merlin Mongoł", czy „Mar
twa królewna" traktujące o beznadziei, o przy
ziemnej codzienności z powszednimi problema
mi. Autorzy nowych sztuk podejmują tematy do
tąd nieobecne, jak np. w „Rodzinie wampira" pro
blem narkomanii. Wiadomo: w socjalistycznej 
Rosji narkomanów nie było, bo być nie mogło . 

Teraz jest to ogromny problem społeczny, któ
rym teatr musi się zająć . Młodzi 

autorzy wprowadzają na sce
nę język brutalny, pełen wul
garyzmów, czasem niecenzu
ralny, ale taki jest język współ
czesnej ulicy. 

Liczba teatrów nie zmniej
szyła się, choć otrzymują znacz
nie mniejsze dofinansowanie. 
Nie zmniejszyła się także licz
ba widzów. Na wiele przedsta
wień bilety wykupywane są z 

Ciekawe, że postaci współcze
snych sztuk rosyjskich bronią 
staroświeckich wartości . Nowi 
bohaterowie przeżyli pierestroj
kę, jak całe społeczeństwo pogu
bili ideały i kierunki, ale nie stra
cili zdolności do przeżywania wy
ższych uczuć. Są oni piękni, bo 
wierni starym ideałom. Jeśli te
atr nawet odzwierciedla trud
ne życie, to czyni to tak, by widz 
wyszedł po przedstawieniu z wia
rą w piękno. Teatr Młodego Widza, Moskwa 

A. Czechow „ Dama z pieskiem" Dramat rosyjski odzyskuje 
swoje dawne miejsce. Teatr jest 
mniej rozpolitykowany niż 15. lat 

temu, i bardziej zwrócony ku problemom i bo
lączkom współczesnym. Teatr znów staje się dla 
widza miejscem poznawania samego siebie. 

reżyseria: Kama Cinkas 
KONTAKT 2003 Toruń 

dużym wyprzedzeniem, ale przede wszystkim dla
tego, że współczesny rosyjski teatr stawia na roz
rywkę. Wystawiane są zachodnie musicale, two
rzy się własne, jak „Nord-Ost'' w moskiewskim 
teatrze na Dubrowce. Wielkim powodzeniem cie
szą się melodramaty i tragifarsy, w modę weszło 
częste urządzanie jubileuszy i benefisów, a obec
ność na nich świadczy o pozycji obecność polity
ce lub biznesie. Zakrólowała komercja. 

Nie jest to jednak pełen obraz rosyjskiego te
atru. Coraz więcej, szczególnie małych scen, pro
ponuje nowy repertuar, sztuki, które mówią o 
człowieku tak, jak dotąd nie wolno było mówić. 
Rosyjska publiczność zawsze lubiła w teatrze dra
maty z życia zwyczajnych ludzi, a nie kroniki szek
spirowskie. Teraz, po zniesieniu ograniczeń cen
zury, powstają sztuki o oszukanym, zagubionym 
pokoleniu bohaterów, których poświęcenie było 
niepotrzebne, zbędne, a nawet szkodliwe. Teatr 
ostatnich lat przyjął role lustra bez upiększeń. 

Teatr Oste1wy w Gorzowie 

M. Bułhakow „Mistrz i Małgorzata " 

(premiera 12.07.98) 

reżyseria: Siergiej Fiedotow 



„ PIERWSZA PREMIER~ SEZONU 2003/2004 ... , .. 

Zaraza, zaraza przy
szła do mojego mia
sta. Chodzi po uli
cach, zabiera cho
rych, zdrowych, sła
bych, silnych, zabie
ra wszystkich. Cho
dzi, rozgląda się, jak 
gdyby kogoś szuka
ła. Może przyszła na 
moją ulicę, do moje
go domu, do mojej 
bramy, na moje pię
tro, do moich drzwi? 
Znalazła! Puka! 

Nie, nie otworzymy 
jej. Nie otworzymy. 
Tylko raz popatrzy
my przez wizjer i na 
palcach wrócimy do 
pokoju. Zamkniemy 
okna, zakleimy szpa
ry papierem, jak gdy
by przed zimą - i nie 
wpuścimy jej. Niech 
idzie do innych, 
niech do innych stu-

W roli dilera narkotyków 
wystąpił gościnnie adept 

Marcin Fórmaniak 

Maciej 
Radziwanowski 

Wasilij Sigariew 

Rodzin~ watnplra 
Przekład : Jerzy Czech 

Premiera 27 września 2003 
• 

Reżyseria 
Scenografia 

Muzyka 
Produkcja muzyczna 

Wokaliza 
Asystent reżysera 

Edward Zentara 

Bożena Pomykała 

Ludmiła Simonow 

Ar1ur 
Nełkowski 

Magda Ćwiernia 
Marek Zalewski 
ALBO NIE Studio 
Marzena Wieczorek 
Aleksander Maciejewski 

Przemysław Kapsa 
Roman Simonow 
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Aleksander Maciejewski 
Piotr Simonow 

Sergiusz ...__.~ Wiktor 
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Kamila 
Pietrzak 

Marina 
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ka, niech się tam 
wprasza. U nas nie 
ma nic do roboty. My 
gościmy u siebie 
szczęście. Siedzi, po
pija herbatę. Po co 
nam inni goście? 

No, a jeśli mimo 
wszystko się wśliź
nie? 

Nie, nic się nie sta
nie, byle tylko o 
tym nie myśleć. 
Najważniejsze - nie 

Sil I my ee .... 
No i zaraza poszła 

dalej. Do innych do
mów, do innych 
mieszkań, do in
nych małych świat
ków, I nikt jej nie za
trzyma. Bo każdy 
wie, że jeśli nie bę
dzie o tym myślał, to 
nic się nie stanie. 
Najważniejsze - nie 
myśleć ... 

Inspicjent - sufler 

Iwona Hauba 



Po premierze „Rewizora" 

Z kogo się śmiejecie? 
Ryba psuje się od głowy- mówi polskie przy

słowie. Ale gnilne bakterie dawno już sięgnę
ły ogona. Bez łapówki nie ma się szans zała
twić żadnej pozytywnej dla siebie d ecyzji 
urzędnika. Na widowni u Osterwy w dniu 
premiery „Rewizora" raz po raz rozlegały się 
oklaski. Tekst satyryka-idealisty o nowym ła

dzie społecznym w zdemoralizowanej Rosji XIX 
wieku, jakoś dziwnie przylegał do polskich 
realiów XXI wieku. 

( ... ) Do dziś cały świat gra tę komedię, od pe
tersburskiej premiery w 1836 roku. W Polsce po 
raz pierwszy weszła ona na deski sceny w Krako
wie w 1850 roku. W 1929 roku genialnego prze
kładu dokonał]ulian Tuwim. Najlepszymi kreacja
mi w roli horodniczego zapisali s i ę Mieczysław 
Frenkiel w 1916 roku i Tadeusz Łomnicki w przed
stawieniu Teatru TVP w 1977 roku, które zaliczo
ne zostało do „Zło tej setki" Teatru TVP. 

Roman Kłosowski , 
pamiętny z chorego na 
przerost ambicji Mali
niaka w „Czterdziesto
latku", do postaci horod
niczgeo pasuje jak ulał. 
Zaproszenie go do go
rzowski ej realizacji 
sztuki Gogola było 
spektakularnym posu
nięciem dyrektora Jana 
Tomaszewicza. (. .. ) 

Drugim trafnym po
sunięciem dyrektora 
Tomaszewicza było po
wierzenie reżyserii „Rewizora" Terasie Kotlarczyk. 
( ... )Gorzowskim aktorom bardzo dobrze przyjęli jej 
metodę dochodzenia do efektu scenicznego opartą 
na słynnej teorii Stanisławskiego, w rezutacie czego 
gorzowski „Rewizor" pod względem aktorskim wy
padł lepiej niż dobrze. Kilka ról, łącznie z kreacją 
Romana Kłosowskiego, autentycznie cieszy. Szcze
gólnie podobał mi się znerwicowany Przemysław 
Kapsa w roli Ch łopowa - wizytatora szkół. Wyko
nawca drugiej, obok horodniczego, głównej roli, czy
li owego fałszywego rewizora Chlestakowa, Artur 
N ełkowski także rozbudził się dopiero w drugiej czę
ści przedstawienia. Trochę w tym winy reżyserii, któ
ra w pierwszej części była zbyt ostrożna w budowaniu 
ruchu scenicznego, co w rezultacie osłabiło tempo 
gry i uwagę widza. Silną postać sędziego Llapkina
Tiapkina, przykrywającego w pierwszym akcie na
wet horodniczego, zbudował Leszek Perłowski . 

Dobrze wypadła Bożena Perłowska w roli żony ho
rodniczego -Anny Andrejewny. Krzysztof Kolba rolę 

służącego Chlestakowa - Osi pa zbudował na chłop
skiej mentalności i przekonaniu do zasad życia prak
tycznego. Podobała mi się w roli córki horodni
czego Anny Antonowny Marzena Wieczorek a 
także Aleksander Podolak w roli naczelnika pocz
ty - Szpiekina. Pozostali aktorzy - Wacław We
lski, kurator instytucji dobroczynnych Ziemlani
ka, KrzysztofTuchalski, obywatel Dobczyński i 
Marek Pudełko, obywatel Sobczyński, kupiec 
Aleksander Maciejewski i Maciej Radziwanow
ski grą wyrazistą a uczciwą dopełn ili obrazu gogo
lowskiego tableau skorumpowanych lub korum
pujących postaci.( ... ) 

Ireneusz K. Szmidt 
.Ziemia Gorzowska• 

Miasteczko pod lupą 
Gorzowska inscenizacja „Rewizora" pokazuje kawa

łek prawdziwego życia, które nawet po opuszczeniu kur
tyny wydaje się toczyć dalej. (. . .) W zagraconym miesz

kaniu Horodniczego, z lal
kami walającymi się po 
krzesłach i szafą zamyka
ną na kawałek gazety, zja
wiają się urzędnicy w po
plamionych, wyświeconych 
mundurach. Widać, jak 
bardzo są tu zadomowieni. 
Grzebią w szafie, polewają 
sobie wódkę z butelki ukr;r 
tej w wazonie. Wiedzą o 
sobie wszystko i świetnie 
funkcjonują w systemie 
małomiasteczkowych ukła

dów. I wszystko toczyłoby się normalnie, gdyby nie arc;r 
niemiła nowina: ,jedzie do nas rewizor!". (. . .) 

W inscenizacji wybija się kilka ról. Roman Kłosowski 
jako Horodniczy jest dramatyczny, przegrany, ale też pe
łen py~hy i bezwzględny. Świetna jest scena gdy z miną 
możnowładcyrozsiadasięnafotelujak na tronie. Do
brze wypada Artur Nełkowski jako oszust i próżniak 
Chlestakow, choć miejscami niepotrzebnie przeryso
wuje swojego bohatera. Soczyste postacie stworzyli 
też Leszek Perłowski jako pseudofilozof Lapkin-Tiap
kin, Krzysztof Kolba jako dużo mądrzejszy od swojego 
pana służący Osip oraz Przemysław Kapsa w roli 
wystraszonego wizytatora szkół. 

Można zarzucić reżyserce Teresie Kotlarczyk, że w 
spektaklu za mało lekkości i śmiechu. Ale przesianie 
genialnego i ponadczasowego „Rewizora" jest zbyt po
ważne, by można je załatwić prostą komedią .• Rewizor" 
to udane przedstawienie. 

Hanna Ciepiela Gazeta Lubuska 29-30 III 

Sztuki dla dzieci 

„Tajemniczy strych, czyli baśń światłem malowana" 
Cezary Żołyński wg J. Ch. Andersena 

Inscenizacja i reżyseria - Cezary Żołyński, sce
nografia i kostiumy - Magda Ćwiertnia. Wykonaw
cy: Beata Chorążykiewicz, Bożena Pomykała, Anna 
Łaniewska, Kamila Pietrzak, Iwona Hauba i Ceza
ry Żołyński. 

Premiera 27 kwietnia 

„ Tajemniczy strych" to 
bajka o niezwykłej urodzie 
teatralnej, ale za trudna 
dla młodego widza. Ceza
ry Żołyński swój najnow
szy spektakl zrealizował w 
konwencji czarnego te
atru. Aktorzy w czarnych 
strojach wtopili się w czar
ne tło sceny, zadziwiając 
magią prowadzonych 
przez siebie lalek. I właśnie 
stylistyka wypowiedzi te
atralnej, bardzo plastyczna gra przedmiotem, światłem 

i ciemnością jest najmocniejszą stroną widowiska. 
Spektakl rozgrywa się na strychu, czyli w przecho

walni rzeczy zapomnianych. W skrzypiącej szafie, w 
starych lustrach, pojawiają się obrazy-wspomnienia, 
będące fragmentami baśni Andersena.] est smutna 
dziewczynka zapalająca zapałkę. jest księżniczka, 
która nie może zasnąć z powodu ziarnka grochu. Po-

jawia się też słowik, który przestaje śpiewać, gdy się 
go uwięzi w klatce. I Calineczka, która na skrzydłach 
jaskółki ucieka przed żabą, chrząszczem, kretem i 
szczęśliwie odnajduje księcia. 

W spektaklu prawie nie ma słów. Obrazom towa
rzyszy muzyka klasyczna. Niestety, wszystkie te bardzo 

ambitne zabiegi sprawiają, 
że dorosły widz jest na tym 
przedstawieniu w dużo lepszej 
sytuacji niż dziecko, bowiem 
szybciej odróżnia baśniowych 
bohaterów i potrafi dopowie
dzieć to, co pokazane było sym
bolicznie. Młodzi widzowie, po 
pierwszym zachłyśnięciu się 
urodą obrazów, zaczynają się 
gubić. I nawet jeśli dorośli sta
le objaśniają im wydarzenia 
na scenie, po jakimś czasie za
czynają się nudzić. 

Spektakl jest na pewno ważny jako etap artystycz
nych poszukiwań. Udowadnia też, że gorzowscy reali
zatorzy doskonale sobie radzą z bardzo trudnym tech
nicznie zadaniem na scenie. Ale trochę szkoda tego 
ogromnego nakładu pracy, skoro w efekcie dzieci kręcą 
się na fotelach. 

Hanna Ciepiela,. Urodziwa czarna bajka• 
Gazeta Lubuska, 2-4 V 2003 

„Powtórka z Czerwonego Kapturka" 
Andrzej Stalony-Dobrzański 

Reż. Violetta Suska, scen. Małgorzata Treuttler, 
Muzyka - Ewa Kornecka 
Czerwony Kapturek -Joanna Rossa, Babcia - Boże

na Perłowska, Gajowy 
- Krzysztof Kolba, 
Duży Wilk - Aleksan
der Podolak, Mały 
Wilk- Maciej Radziwa
nowski, Ptak Bezimien
ny-Artur Nełkowski, 
Lis- KrqsztofTuchal
ski, Kogut - Leszek 
Perłowski, Kury- Edy
ta Milczarek i Bogumi
ła J edrzejczyk 

Dawno nie widziałam tak barwnego i dyna
micznego Przedstawienia oraz takiego entuzja
zmu widz6w. „Powt6rka" to prawdziwa teatral

na uczta. Zachwyca do
skonała, Pomysłowa sce
nografia, Piękne, stylizo
wan e stroje, wesoła 

muzyka i gra aktor6w. 
(. . .) „Powt6rka z Czer
wonego Kapturka" to mo
delowy przykład prze.dsta
wienia dla dzieci. 

Agnieszka Moskaluk, 
.Powtórka z Kapturka•, 
Ziemia Gorzowska 2003 
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ff1mli1 Scena Letnia -
W 1886 w Gorzowie obok murowanego teatru 
zimowego przy ul. Teatralnej postawiono teatr 
letni. Portal sceny ozdobiono wspanialymi malo
widłami przedstawiającymi kandelabry. Na wi
downi pięć drewnianych belek obrobionych ozdob
nie w kształty kolumienek podtrzymywalo fryzo
wy ornament więźby dachowej także bardzo bo
gato rzeźbionej i malowanej. Pod dachem usta
wiono stoliczki , by publiczność mogła oglądać 
przedstawienia jednocześnie konsumując jadło i 
napoje. Dookoła rosły drzewa, krzewy i kwiaty. 

TEATR LETNI ZNÓW W GORZOWIE! 

Ukryty za budynkiem murowanego teatru nie był z 
ulicy Teatralnej widoczny. Stal tan1 cały wiek aż do 
naszych czasów, choć od 1925 r. po przeróbkach służył 

zbudowano estradę i widownię, z ławami i stołami, na 
których pojawiły się kiełbaski i kaszanka z grilla i oczywi
ście piwo z witnickiego Bossa. Za chwilę aktorzy wnieśli 
na widownię tron, na którym posadzili dyrektora Toma
szewicza, przedtem odbierając od niego przysięgę, że .do
chowa miłości i wierności swoim artystom i nie opuści 
teatru aż do ostatniego widza". Obdarowany szkatułką na 
„ wielką" kasę Pan Dyrektor oficjalnie dokonał otwarcia 
swojej Sceny Letniei Cóż że otoczenie nie przypomina 
jeszcze tamtego sprzed stu laty, nie ma wokół ani jednego 
krzaczka ni kwiatka, nie wspominając o drzewach, któ
rym kolejnych stu lat będzie potrzebne, by mogły okazale 
wyrosnąć, jeśli je ktoś posadzi. Ale jest scena i są pomysły, 
by ją z pożytkiem dla gorzowian zagospodarować (. . .) 

Ireneusz Krzysztof Szmidt 
(Ziemia Gorzowska Nr 26 z 26. VI. 2003) 

już tylko za magazyny. ( ... ) W 1986 roku, po pożarze Koniec sezonu na Scenie Letniej 
Teatru Narodowego, we wszystkich teatrach przepro- W koncercie inaugurującym Scenę Letnią, w środę 18 
wadzono rygorystyczne kontrole. W Gorzowie odkry- czerwca, wystąpili śpiewający aktorq Teatru Osterwy, 
to, że z głównym budynkiem teatru sąsia- ...--........ - --=-------., ale już od środy następnego tygo-
duje istna beczka prochu, czyli drewniany dnia, publiczność szczelnie wypel-
magazyn wypełniony dekoracjami. Straża- niająca widownię, aż do 12 lipca mo-
cy wydali wyrok na zabytek. ( ... ) gla oglądać hit za hitem i to za darmo 

Po stu latach dzlęki.finansom Unii Europejskiej dla 
Mila niespodzianka spotkała miłośników grr naszego Euroregionu „Pro Europa 

newskiej Melpomeny, którzy przyszli w środę Viadrina". Letnią przygodę teatralną 
przed świętem Bożego Ciała do teatru Oster- brawurowo rozpoczął 25.VI polski 
uryna imprezę kończącą sezon teatralny. „słodki brzydal" Artur Barciś, który 

Nie był on zbyt obfity w premiery własne, swój recital zatytułował ,,Aktor musi 
ale mimo tego działalność gorzowskiej sce- grać, żeby żyć". Następnego dnia 
ny była zauważalna dzięki menadżerskie- dzleci prLe'°tywały przygody Koziol-
mu programowi dyr. f ana Tomaszewicza. kaMatolka,prt.edstawioneprtezak-
Sporo satysfakcji mieli widzowie dorośli, gdyż torów gor.lOwskich: A Łaniewską, 
nie było chyba miesiąca, by nie gościł na A Maciejewskiego i K Tuchalskie-
niej jakiś interesujący spektakl z innych go. Kolejno do niedzieli spektakl 
miast. Powodów do narzekań nie miały zwłaszcza dzieci muzyczny oparty na pieśniach żydów hiszpańskich Artura 
- dawno nie miały one tak ciekawej i różnorodnej reper- Nelkowskiego i Emiliana Pi-oroka oraz monodranl ,,Kono-
tuarowo oferty od lalek do żywego planu. I właśnie dzię- pielka" wg. Redlińskiego w wykonani u Edwarda Żen tary. 

ki ostatniej dziecięcej premierze „Powtórki z Czerwonego Od następnej środy (2 lipca) : bajka „Tańcowały dwa Mi-
Kapturka "publiczność tego wieczoru, po piwnym prolo- chały" w interpretacji B. Jędrzejczak i B. Pomykały, słynny 
gu w ogródku teatralnym, przeżyła zabawną przygodę kwartet kabaretowy „Grupa MoCarta", Anna Seniuk w 
oglądając Kapturka w mocno, specjalnie na ten wieczór programie pt „Wieczór w Teatr.te Wielkim'', spektakl dla 
podrasowanej pikanterią interpretacji. Szczegółów nie dzieci zrealizowany przez gorzowian w koprodukcji zThe-
będę opowiadać - niech żałują ci, którzy tego wieczora ater des lachens z Frankfurtu pt „Przygody czarodzieja 
zostali w domu. Tym bardziej, że nie była to największa Sipo". Ostatnią „póltygodniówkę" rozpoczęli ulubieńcy 

jego niespodzianka. młodszych dzieci „Kulfon i Monika" w aninlacji Z. Poręc-

W chwilę po ostatnich a burzliurych brawach w podzię- kiego i M. Wiepr7..ewskiego. a po nich kolejno Ewa Ku-
kowaniu za aktorską i plastyczną maestrię benefisowego klińska w recitalu „Teatr, piosenka i ja", „Pieśni miłości i 
widowiska zostaliśmy zaproszeni na podwórzec za głów- nienawiści" duetu Anna Łaniewska i Cezary Żołyński oraz 
nym budynkiem, gdzie pod ścianą z zamurowaną sceną na zakończenie letniego se7..0nu .,One man show"wwyko-
dawnego Teatru Letniego z malowanymi kandelabrami, naniu Daniela Olbrychskiego. 

Scena Letnia rll ll 
Dyrektor Jan Tomaszewicz: (w wywiadzie udzie

lonym Dariuszowi Barańskiemu): 
- jaki powinien to być teatr? 
- Kojarzymy Teatr Letni często z przedstawieniami o 

lekkim charakterze. A przecież taki teatr kieruje się inny
mi prawami artystycznymi. Według mnie to powinno być 
spotkanie z określoną postacią; aktorem, piosenkarzem, 
publicystą, takie wspólne spędzanie czasu. Po pierwsze 
chcemy pokazać, że jest taka scena, a po drugie, żeby 
widzowie mogli się spotkać i posiedzieć. Teatr letni to nie tylko 
spektakl, ta także sposób na spędzenie wolnego czasu. 

Opinie prasy: 

Teatr nad małą czarną, 
,Gazeta Wyborcza z 23 VI 2003r. 

Wszystkie jego zmagania stworzyły znakomite, lekkie 
przedstawienie, pełne humoru i żywej akcji. Widzowie 
bawili się świetnie, a szczególnie udane sceny nagradza
li głośnymi brawami w trakcie spektaklu. 

(he), Gazeta Lubuska z 30 VI 

Brawa na wejście 

Na scenie pod gołym niebem nie ma teatralnej ciszy, 
ciemności. Bywa, ze podczas spektaklu słychać gwizd 
pociągu lub - jak na spotkaniu z Danielem Olbrychskim 
- kościelne dzwony. 

Przez ostatnie trzy tygodnie Scena Letnia Tealnt Oster
wy tętniła życiem.jej pomysłodawca, dyr. ]an Tomasze
wicz, nawet w najśmielszych snach nie przypuszczał, że 

na spektakle będą chodzić takie tłumy. Z każdym wido
wiskiem zwiększano ilość krzeseł, ławek, a i tak coraz 

Wielki mały Barciś wcześniej trzeba było przychodzić, aby zająć siedzące 
Kto przyszedł na ostatnią chwilę, ten nie miał szans miejsce. Rekord frekwencyjny padł na kabaretourym prrr 

na miejsce siedzące. Tak wielkie tłumy przyciągnął spek- gramie Grupy MoCarta. Przyszło około tysiąca widzów. 
takt Andrzeja Barcisia inaugurujący działalność Sceny Ponad 500 os6b oklaskiwało też. Edwarda Żentarę w 
Letniej. Spektakl trwał dwie godziny. Towarzyszyły mu monodramie „Konopie/ka", Artura Barcisia w przeza-
różne rodzaje śmiechu na ..__.---,,_....-.,.......,....-------.- ----. bawnych anegdotach o ku-
widowni: od cichego, dystyn- lisach teatru oraz Annę Se-
gowanego po głośny rechot. niuk, mimo że podczas jej 
Aktor - po mistrzowsku wy- poetyckiego wieczoru padał 
korzystując swój talent ko- deszcz. Ciasno było również 
miczny - opowiadałanegdo- na sobotnim spotkaniu z 
ty o kulisach sceny: tremie, Danielem Olbrychskim. 
dykcji, aktorskich wpadkach Pierwsi widzowie pojawili 
i kawaiach, jakie sobie ro- się półtorej godziny przed 
bią artyści. ( ... ) Barciś bly- występem . 

snął też talentem muZ'jCZ1lym, Hanna Ciepiela, Gaze-
l zanim publiczność pozwo- ta Lubuska z 14 VII 
lila mu zejść ze sceny, mu
siał zaśpiewać dwa bisy. 

Hanna Ciepiela, Ga
zeta Lubuska z 27 VI 

Na MoCarta i bajeczki 
Pomysł na przedłużenie teatralnego sezonu i otwar

cie Sceny Letniej okazał się strzałem w dziesiątkę . Na 
wieczorne przedstawienia pod chmurką przychodzi 
po kilkaset osób. 

W sobotni wieczór ogród teatralny rozbrzmiewał salwa
mi śmiechu podC'"LaS spektaklu ,,Konopielki" w wykonaniu 
Edwarda Żen tary. -Gorzowianie chwycili pomysł. Cieszę się, 
że przychodzi wiele osób, które wcześniej nie miaiy kontaktu z 
teatrem - mówi dyr: ]an Tomaszewicz. 

DB, Gazeta Wyborcza z 30 VI 

Gdy świerzbią pięty 
Prosty chłop Kaziu, bohater monodramu, przez ponad 

godzinę zmagał się z problemami cywilizacji: elektrycz
nością, oświatą i smażonym schabowym, który zastąpił 
dawną kapustę ze skwarkami spożywaną z jednej miski. 

Azja wypadł letnio 
Najwięcej widzów przy

ciągnęły warszawsliie gwiaz
dy oraz znakomita Orkiestra MoCarta. Klasyczny kwartet 
smyczkoury grający bardzo nieklasyczne wersje przebojów 
muzyki poważnej i rozrywkowej rozbawił do łez publicz
ność. Natomiast występ aktorki i piosenkarki Eury Kukliń
skiej z.oczarował widzów Publiczność szczególnie doceniła jej 
ku/turę muzyczną, wyczucie sceny i widza. Najsłabszym ogni
wem teatru ogródkowego okazał się, niestety, występ Daniela 
Olbrychskiego. Aktor bowiem z.anudzil publiczność długimi 
osobistymi wynurzeniami. Olbrychskiemu nie udało się na
wiqz.ać kontaktu z publicznością. To był jedyny spektakl, z 
którego widzowie wychodzili, niekt6rzy nawet z kwestią: Kończ 
waść, wstydu oszczędź" na ustach. 

Mimo ostatniej wpadki repertuarowej, Teatr Osterwy 
zaliczył spektakularny sukces. Udało się bowiem ścią
gnąć widzów, którzy do teatru chodzą rzadko lub wcale. 
Publiczność oglądała wieczorne spektakle niekiedy w desz
czu i wiernie stawiała się na kolejne przedstawienia. 

ROCH. Gazeta Wyborcza z 14 VII 



Teatr Letni w Gorzowie 

Teatr Letni 
Po zwycięstwie nad Francuzami w 1871 r., za pie

niądze z ogromnej kontrybucji, w Prusach zbudowa
no wiele obiektów użyteczności publicznej: szkól, 
szpitali, urzędów pocztowych, budynków kolejowych. 
Na tej fali powstawały także nowe budynki teatralne. 

W ogrodzie na przedmieściu santockim zbudowa
no szkołę, a obok niej wyznaczono teren pod teatr. W 
1871 lub na początku 1872 r. powołana specjalnie 
spółka akcyjna (Akteingesellschaft des Teatergebau
de) zainicjowała budowę teatru murowanego, zwane
go wówczas zimowym, a także drewnianego, zwane
go letnim. Projekt zakładał, że do tylnej ściany mu ro-

wanego budynku będzie przylegała szachulcowa sce
na teatru letniego a przed nią będzie widownia o ażu
rowej konstrukcji. Teatr zimowy wybudowano, ale na 
letni zabrakło pieniędzy. W latach 1877-84 na terenie 
otaczającym teatr zbudowano wieloboczną scenę prze
znaczoną dla zespołów muzycznych oraz krytą da
chem galerię . Z roku 1885 pochodzi kolejny projekt 
teatru letniego, ale w werandzie dla niego przeznaczo
nej ostatecznie urządzono kawiarnię. Wkrótce potem 
wybudowano kręgielnię i muszlę koncertową. Powstał 

kompleks kulturalno-wypoczynkowy (tzw. etablisse
ment" - mieszczańskie założenie ogrodowo-teatralne) 
godny du7,ego miasta, a Landsberg (obecny Gorzów) 
miał wtedy 12-15 tys. mieszkańców. 

Spółka akcyjna - dotychczasowy właściciel teatru, 
popadia w kłopoty finansowe i musiała sprzedać ca
łość . Teatr i jego otoczenie kupił Richard Gross -
właściciel browaru przy dzisiejszej ulicy Walczaka za 
48 tys. marek. Zapewne to on dał pieniądze na odkła
dany od kilku lat teatr letni. 

był i będzie 
Teatr letni zbudowany został ostatecznie w 1886 

roku. 15 lutego zatwierdzono projekt cieśli W. Arnd
ta, w kwietniu gotowa była drewniana widownia, a w 
dwa miesiące póżniej - murowana scena. Przedsta
wienia prezentowano tam od czerwca 1886 r. 

Składał się z murowanej sceny oraz widowni przy
krytej drewnianym dachem ustawionym na pięciu 
przęsłach . Belki profilowane w ozdobne kolumienki 
podtrzymywały fryzowany ornament, na którym 
wsparta była drewniana konstrukcja dachu. Części 
drewniane prawdopodobnie pomalowane były brązo
wą i zielona farbą. Pod dachem ustawiano ławki lub 

stoliki i krzesła. Głównym elementem zdobniczym 
teatru było malowidło na portalu sceny. Po obu jej 
stronach P. Hardstock nan1alowal wielkie neoklasycy
styczne kandelabry. 

Dla podniesienia rangi całego założenia teatralno
ogrodowego ulicę, do której przylegał, już w 1877 r. 
nazwano Teatralną. Na całość założenia składały się: 
teatr zimowy z restauracją, letni bufet, muszla koncer
towa, drewniana, otwarta weranda, przeszklona weran
da pełniąca rolę kawiarni letniej, teatr letni, kręgielnia. 

W takim stanie zespól przetrwał ponad 40 lat, choć 
przez ten czas zmieniały się gusty publiczności. W 
1915 r. funkcję nadburmistrza objął Otto Gerloff, ini
cjator powołania w 1917 r. Towarzystwa Koncertowe
go i Teatralnego. W 1919 r. stanowisko dyrektora objął 
niezwykle rzutki Carl Schneider, świetny organizator. 
Teatry ogrodowe przestały być modne, a ambicją 
członków Towarzystwa i Schneidera było stworzenie 
teatru dramatycznego i operetki jako Teatru Miej
skiego. Przebudowa trwała aż do 1925 r.Jednym z jej 

Teatr Letni w Gorzowie 

Teatr w Gorzowie. Plan sytuacyjny. FA7,A li · 1877 - 1886 "etablisse

ment11. Objaśnienia: 1-8 -Teatr Zimowy, 9- ogród teatralny, 10 - letni 

bufet. 11 - oszklona weranda drewniana (kawiarnia letnia) . 12 -Teatr 

Letni, 13- muszla koncertowa, 14 -zadaszona, otwarta ga]eria drewnia

na, 15- kręgielnia, 16- remi7..a, 17 parcela szkoły miejskiej, 18 -parcela 

Dragera, 19 ·parcela cieśli Arndta, 20 ·parcela Reggebacha - grsnca 

działki teatralnej. własność spółki Bracia Gross (od 3. l 1.1885r.) 

efektów było powiększenie sceny o 7 metrów kosz
tem powierzchni teatru letniego. Dramaturg MaxJun
gnickel zachwycił się nowym teatrem: "Wnętrze jest 
przepiękne" - stwierdził. 

Ofiarą tych zmian stał się teatr letni, najpierw zmniej
szony, a od 1925 r. całkowicie zamknięty. Wolne prze
strzenie miedzy belkami podtrzymującymi dach zabi
to deskami i na widowni urządzono magazyn mebli. 

Zasłonięty głównym budynkiem teatru, wykorzy
stywany gospodarczo, a nie artystycznie, teatr letni prze
trwał nadspodziewanie długo. W 1983 r. jego scenę 
przekształcono w malarnię i aby ją ogrzać, zabudowa
no otwór, co się wiązało z częściowym zniszczeniem 
dekoracji ściany. Kandelabry, na szczęście, pozostały. 

Sto lat po zbudowaniu, w 1988 roku, ostatecznie 
teatr rozebrano, bo po pierwsze tak nakazała kontrola 
przeciwpożarowa, a po drugie potrzebne było miej
sce na rozbudowę (według projektu Hieronima Świer
czyńskiego) murowanego "zimowego" teatru. Rozbiór
kę przeprowadzono niezwykle starannie, opisując do
kładnie każdą belkę, aby łatwo można było odtworzyć 
konstrukcję. Nie próbowano szukać dla niego innego 
miejsca w obrębie teatralnego ogrodu, odrzucono pro
pozycję, aby przenieść go do Parku Róż, a całą zabyt
kową konstrukcję oddano Lubniewicom. Tam, po zmia-

nie władz samorządowych, nie znalazł się nikt, kto za
jąłby się odtworzeniem teatru. Przez dłuższy czas na 
polanie za tartakiem leżała sterta drewnianych kolu
mienek i ozdobnych łuków. Teraz polana jest pusta. 
Ślad po ażurowej konstrukcji widowni zaginął. 

Pozostała scena z zamurowanym frontonem i spło
wiałymi malunkan1i wielkich kandelabrów. 

Architekt- konserwator Henryk] an Kustosz w 1994 
r. opracował "Historię układu przestrzennego i archi
tektury założenia teatralno-ogrodowego w Gorzowie 
Wlkp.". Zalecił on - w uznaniu historycznej wartości 
- wpisanie całego założenia do rejestru zabytków 
(obecnie tylko budynek teatru) oraz odtworzenie te
atru letniego. Proponował inne miejsce w obrębie 
ogrodu, jako że kolejne rozbudowy ograniczyły po
wierzchnię zajmowaną niegdyś przez teatr letni. Był 
jednak wtedy przekonany, że da się odtworzyć zabyt
kową konstrukcję. 

W lecie 2003 r. po raz pierwszy od co najmniej 80 
lat, wróciła Scena Letnia, choć bez zadaszenie i przy 
mocno spłowiałych kandelabrach. Miejsce odżyło. 
Dyrektor teatru i architekci już pracują nad nową kon
strukcją Teatru Letniego, zapewne nie łatwopalną, 
drewnianą i dla większej liczby widzów, bo liczba 
mieszkańców Gorzowa wzrosła dziesięciokrotnie. 

Krystyna Kamińska 

Gorzowski Teatr Letni w L11bniewicaclr.„ 

Alexander Kowalczyk 
Zmarł 1 września w gorzowskim szpitalu . 

Miał 53 lata. Na cmentarzu Komunalnym 
w Gorzowie żegnała go rodzina, pracownicy 
teatru i przyjeciele. Przez ponad 30 lat praco
wał w Teatrze Osterwy kierując jego pra
cownią plastyczną. Wraz ze ś.p. Michałem 
Pukliczem stworzył tę pracownię . Półtora 
roku temu odszedł na wczesniejszą emery
ture. Już chorował. Był człowiekiem szlachet
nego serca, każdemu życzliwy. 

Cześć Jego pamięci. 



AUTORYZOWANY 
DEALER ~ 

tlfiijł 
MAR EX 
GORZÓW WLKP., ul. Mlyńska 11 
tel. (095) 73 59 688, 73 59 687 
OSINA 9, 74-320 BARLINEK 
tel./flx (095) ilł 61 899 

Narkotyki 
• • ••• 

Zawsze możesz powiedziJEl~lJ 7i W 
gdy ktoś częstuje cię narkotykiein. eatra/nego 

NARK01YKI - PRZECIWKO TOBIE 
Dz.ieci i młodzież sięg,iją po narkotyki zwykle nieświadomie. Jeśli jednak 

czynią to świadomie, to maczy, że maja pro.bierny z rówieśnikami albo z rodziną. 
Tneba poznać przyczynę i ją zlikwidować. 

Handlarze dzialają wszędzie tam, gdzie młodzież jest rozluźniona, rozba
wiona, bez nadzoru rodziców, gdzie łatwo o alkohol (głównie piwo). Od 
pewnego czasu handlarze próbują wchodzić w środowisko szkolne, głównie 
do gimnazjów i liceów. Najpierw podstępnie dają narkotyki za darmo, na 
próbę, potajenmie dosypują do napojów, dają dzieciom w gumie dożucia, na 

.;._;;;:;..;;;;..;;..;;..;,i.;;;..;;.;...._--1 kolorowych znaczkach. 
• Wszystkie modele marki Kia 
• Używane samochody różnyth marek 
• Gwarancje serwisową na zakupione auto 
• Serwis - do 10"' rabatu 

Autoryzowane usługi 
blacharsko-lakiernicze 

• Korzystni kTtdyty 
• Systemy llQlne, ubupltaenll 
• łllprlwy ...-:ldM. ........ -

Potem następuje uzależnienie. 

Kiedy miody człowiek jest uzależniony, dile r staje się bezwz.ględny, 
groźbą zmusza do zapłacenia za narkotyki - pieniędzmi, cennymi przed
miotami, kradzieżami, prostytucją.. 

POMOCNE ADRESY W GORZOWIE: 
Ośrodek Terapii Uzależnień, ul. Drzymały 11, tel. 720 4526, 
Ośrodek Terapeutyczny .Szansa", ul. Towarowa, tel. 720 5074, e

mail:otszansa@pocztaoneŁpl, 

Punkt Konsultacyjny Towarzystwa Zwalczania Narkomanii, ul. Okrzei 
42, tel. 723 1999, 

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, punkt konsulta
cyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, ul Słoneczna 63, tel 722 5440 
Jeśli zauważysz działających handlarzy lub wiesz o ich dzialalno

ści - zadzwoń na Policję. Tel. 997. 

Teatr im. Juliusza Osterwy Gorzów Wlkp. ul. Teatralna 9, 
Centr tel 728-99-30 Sekr lei 728-99-34 fax 728-99-35. e-ma1I teatr@stud1oplanet pl www teatr stud1oplanet pl 

Dyrektor naczelny: Jan Tomaszewicz, Kierownik literacki: Monika Kawka , 
Główna księgowa: Anna Jankowska, Sekretariat teatru : Bożena Friihauf, 
Agnieszka Bachmińska , Kierownik techn iczny: Piotr Stebłin-Kamiński , 
Kierownicy pracowni - plastycznej: Magda Ćwiertnia , elektrycznej : Bog
dan Giżycki , akustycznej: Jan Szołomicki , krawieckiej : Anna Żurawska , 
fryzjersko-perukarskiej : Alfreda Nowak, stolarskiej : Ireneusz Ługowski . 

Brygadier sceny: Ryszard Jarek, garderobiana : Maria Murawska , 
Kier. Biura Obsług i Widzów: Lidia Tyburska 
BIURO OBSŁUGI WIDZÓW prowadzi sprzedaż i rezerwację biletów indywidu
alnych i zbiorowych , oferuje organizację uroczystości , akademii , koncertów, 
itp. Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00, w soboty w godz. 
11 .00 - 15 .00 oraz godzinę przed rozpoczęciem przedstawien ia. 
Telefon (0-95) 728- 99-39 i 40 . 

tr n•p1·rt11arz1·: „Romeo i Julia '" .. Rewizor "' „Rodzina wampira "' 
1•1 p1·\011tn\1.1111u „Morderstwo w hotelu ". 
dl.1 d.wc1 •. Powt orka z Czerwonego Kapturka „ .. Kopciuszek " 
.. Trzyma1 się Pietrek "' .. Ta1emn1czy strych " 


