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Szanowni Państwo 

Zapraszamy Państwa do nowego teatru. Teatru, który 

rozpoczyna trzeci etap swojej działalności. Wyznaczają do 

daty 1812-1939, 1975-2006i 2008. 

Owa lata temu z inicjatywy Marszałka \Vojewództwa 

Mazowieckiego Adama Struzika, ze środków finansowych 

Samorządu \Vojewództwa Mazowieckiego rozpoczęto prace 

przy przebudowie i modernizacji płockiego teatru. 

Dwa lata temu w styczniu zagraliśmy ostatnie 

przedstawienie na deskach starego teatru. Potem zawitały do 

nas ekipy budowlane, ale teatr dzięki pomocy Przyjaciół 

działał dalej. Podczas dwóch lat tułaczki zrealizowaliśmy 

siedem premier, zagraliśmy przeszło trzysta spektakli. 

Pragnę w imieniu własnym i kolegów podziękować 

druhowi Wacławowi Milke i dyrektorowi Bogdanowi 

Rogalskiemu z Harcerskiego Zespołu "Dzieci Płocka" i 

dyrektorowi Mikołajowi Burakowskiemu z Państwowej 

Szkoły Muzyczn ej za przygarnięcie bezdomnych 

wagabundów, za pomoc i serce. 
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Kalendarium życia i twórczości Witołda Gombro 'icza 
4 sierpnia 1904. W Małoszycach pod Opatowem, w rodzinie ziemiańskiej, 

urodził się Witołd Marian Gombrowicz. Był najmłodszym z czworga dzieci Jana i 
Antoniny z Kotkowskich. 

1911. Rodzina Gombrowiczów opuszcza Małosz ce i przenosi się do Warszawy. 
Zamieszkują przy Służewieckiej 4. 

1922. Witołd kończy Gimnazjum pod ' ezwani m św. Stanisława Kostki w 
Warszawie. Wśród uczniów polonisty profesora Czesława Cieplińskiego wybijał 

się jako prymus. 

1927. Przyszły pisarz uzyskuje dyplom magistra praw na Uniwersytecie 
Warszawskim. Aby pogłębić wiedzę wyjeżdża na roczne studia do Paryża. 
Po powrocie rozpoczyna aplikację, rzuca ją dla planów literackich. 

1933 - Debiut! Gombrowicz wydaje zbiór groteskowych opowiadań pt. 
"Pamiętnik z okresu dojrzewania". Koszt papieru i druku w wydawnictwie „Rój" 

pokrywa ojciec młodego pisarza. Od 1933 roku Gombrowicz poświęca się 
wyłącznie literaturze, to znaczy pozostaje na garnuszku rodziców. 

1937. "Ferdydurke': Kpiarska analiza stanu ducha inteligencji polskiej - ale nie 
tylko. W groteskową akcję wplecione są przemyślenia na temat teatraHzacjri życia 
ludzkiego, nakładanych masek i przyprawianych „gąb". Życie jednostki jest 
uzależnione i zdeformowane przez innych. „Zaprawdę, w świecie ducha odbywa 

się gwałt permanentny, nie jesteśmy samoistni, jesteśmy tylko funkcją innych 
ludzi, musimy być takimi, jakimi nas widzą" - tak brzmi diagnoza Gombrowicza. 

Koncept powieści polega na tym, że bohater, dorosły mężczyzna wciśnięty 
zostaje w rolę ucznia i traktowany jest jak małolat - w szkole, w domu, w 
społeczeństwie i w ogóle. Nawet ucieczka na wieś, „do parobka" przynosi 

porażkę: życie wiejskie jest tak samo zafałszowane. Rozwiązanie problemu form i 
masek dominujących nad człowiekiem Gombrowicz odnajdzie dopiero w 
O 

„ 
„ peretce. 

1938. Gombrowicz drukuje w „Skamandrze" sztukę „Iwona księżniczka 
Burgunda': Była to groteska na temat krępowania jednostek przez formy, 

obyczaje, rytuały- i w tym sensie stanowiła ciąg dalszy „Fedydurke". 

1939. Pod p eudonim em Z. N iewieski, Gombrowicz drukuje na łamach dwóch 

gazet codzi onych pseudogotycką powieść „Opętani'~ 

1939. Na krótko przed wybuchem wojny Gombrowicz otrzymał stypendium i 
wyruszył w dziewiczym rejsie statku MS „Chrobry" do Ameryki Południowej. 

Statek dopłynął do Buenos Aires 21 sierpnia, kilka dni później wracał do Europy. 
W obawie przed zbliżającą i ę wojną pisarz odmówił powrotu. Stało się to 

powodem bojkocu ombrowicza ze strony patriotycznych polonusów. 

1947. Podjął pra ę referenta ' Banco Polacco. Pisarz będzie urzędnikiem 
bankowym do maja 1955. Po opuszczeniu banku utrzymywał się ze stypendium 

Radia \VolnaEuropa, Funduszu A, Koe dera iz gry w szachy. 

194 7 . Gombrowicz publiku;e po hiszpańsku przełożoną przy pomocy 

argentyńskich przyjaciół powieść „Ferd durke" 

1948. D ruga próba wejśc ia do literatury latynoamerykańskiej: Gombrowicz 
publikuje prz tłumaczony na hi zpań ki , Ślub" ("El casamiento"). Dramat 

p wstał dwalatawcze ' niej 

1950. Pierwsze pomy ły do przyszł j „ peretki". \V pierw zej wersji była to 
ztuka szrubacka, trochę wzorowana na komediach W ilde'a, o wyraźnym ostrzu 

antykapitalistycznym. egatywnym bohaterem b · ł Akcjonariusz, który sądził, iż 

wszystko jest do kupienia za pieniądze, nawet młodziutka Ernestynka. 

1951. Szef paryskiej „Kultury" i duchowy przywódca paryskiej Polonii, Jerzy 
Giedroyć zaczyna drukować teksty Gombrowicza. Przekonały go nie tyle 

lis towne prośby pisarza ile lektura „Ślubu': 

1953. Na łamach „Kultury" zaczynają ukazywać się p ierwsze odcinki 

„Dzienn ika". 
W tym amym roku Gombrowicz wydaj jako tom 1 Biblioteki „Kultury" tom, 
zawierający (napisany je zcze w 194 roku !) „Ślub" oraz powieść „Trans ~ 
Atlanty " 



1957. W Paryżu ukazuje się kolejne dzieło Gombrowicza: „Dziennik 1953 -
1956". W kraju Wyd. Literackie wydaje zbiór opowiadań zatytułowany 
„Bakakaj". 

1958. Teatr Dramatyczny w Warszawie wystawia „Iwonę księżniczkę Burgunda" 

w reżyserii Haliny Mikołajskiej. 

1960. Paryż. „Pornografia". Powieść napisana w 1958 roku. Opowiada o życiu 

pod okupacją i o trudnościach bohaterów z narzucaną przez tradycję formą 
patriotyzmu. Książka zostaje przetłumaczona na angielski, włoski, francuski 
niemiecki, norweski, japoński, hiszpański, portugalski, fiński, szwedzki a nawet 
serbsko - chorwacki. 

1963. Powrót Gombrowicza do Europy - pisarz otrzymuje stypendium Fundacji 
Forda na pobyt w Berlinie. 

1964. Gombrowicz przenosi się do Vencc koło Nicei, gdzie spędzi resztę ży ia. 

Jego partnerką i żarl iwą propagatorką twórczości będzie Rita Labr se, 
kanadyjska romanistka. Początkowe niedobory materialne uzupełnia jak kiedyś -
grą w szachy. 

1965. Ukazuje ię „Kosmos" - statnia powieść Gombrowi za. 

1965. Koniec kilkunasr:ol tniej pracy nad „Operetką" W ciągu roku od wydania 
drukiem ( 1966), sztuka zostaje przetlwnaczona na włoski, szwedzki i francuski. 

\V nowej wersji Akcjonariusz zostanie zastąpiony przez zdegenerowanych 
arystokratów Szarma i Firuleta, erotyczna far a o polowaniu na młódkę zo tanie 
wzbogacona i przygnieciona historiozoficznym pomysłem: pokazać hi torię 

poprzez pokaz mody. Smaczkiem dla eHt jest polemika z Sartrem 
skarykaturowanym w „Operecc " jako „rzygający o w zy tko" Profesor. On co 
wprowadzi na bal arystokracji rzekom go hrabi go, w rzeczywistości byłego 

lokaja Hufnagla, który wykorzysta okazj ę do zbuntowani lokajstwa. 
Gombrowicz idzie za Witkacym, a przeciwko Sartre' wi : r wolucja jest dla niego 
buntem chamstwa. Pisarz powtarza też swoją dawną tezę o dyktaturze form, 
kostiumów i rytuałów w historii. Nawet mistrz mody Fior nie tyle wymyśla co 

kopiuje ubiory, które niesie sam czas. Nadzieją ludzkości jest „naga': nie 
zdeprawowana przez formy młodość. Kupiec „Młodości wiecznie naga, nagości 

wiecznie młoda" to, mimo lekkiej formy, credo fiłozoficzne pisarza. 

Ludzkość - interpr tował swe dzieło Gombrowicz - traci swoje 
najp.iękniejsze wierzenia, swoje najukochańsze kostiumy. Ani Bóg, ani ideały: 

nawet rewolucja ginie. \Vszystko zm ierza ku czarnej trumnie! I wówczas z trumny 
wynurza się młoda nagość ludzka, wieczna radość naszej wiecznej młodości. 
Proste, jak operetka. 

1966. Pisarz otrzymuje nagrodę Fundacji A.Jurzykowskiego, 

1967. ombrowicz uzysk"llje Między nar dową Nagrodę \Vydawców Prix 
Formencor. To najwyższ - po nagrodzie Nobla - europejskie wyróżnienie dla 
pisarzy. 

1968. Kandyduje do nagrody Nobla. Przepada podobno jednym głosem . 

28 grudnia rego roku żeni się ze swą ekretarką Ritą Labrosse. 

1969. Próby „O peretki" w Theatre National Populaire w Paryżu. Gombrowicz 
nie doczeka premiery. 

1969. Śmierć pisarza - nocą 24 I 25 lipca. Przyczyną była niewydolność płuc. 
Kolejne różnojęzyczne wydania ,Operetki '~ 

1974. Początek popularno i Gombr wicza na scenach poi kich: Teatr 
Dramatyczny w Warszawie wystawia , Ś lub" w reżyserii Jerzego Jarockiego, rok 
później Teatr Nowy w łodzi prezentuje „ peretkę" w reżyserii Kazimierza 
Dejmka. 

1986. Początek druku ,Dzieł" Gombrowicza w Polsce. 





Tomasz Gwinciński - kompozytor, uczeń Bogusława Schaeffera. 

Ma na swym koncie ponad 30 teatralnych kompozycji muzycznych. 

Współpracował z wieloma reżyserami, m.io .: Pawłem Passinim (Ifigenia w 

Aulidzie - Teatr im. Kochanowskiego w Opolu, Nieboska Komedia - Teatr 

Stary w Krakowie, Kordian - Teatr Polski w Warszawie, A mszel Kajka -

Teatr Polski we Wrocławiu) , Pawłem Miśkiewiczem (Przebudzenie wiosny

Teatr Star w Krakowie) oraz Małgorzatą Bogaj w ką (Tlen - Teatr 

Powszechnyw Warszawie). 
W swym doro bku artystycz nym po iad także ponad 30 

komp ozycji muzyczny h do filmów m.in .: Marcina Sautera, Macieja Cusze 

i Agnieszki Smo zyńskiej . 

Zdobył liczne nagrody, w tym: pierw zą nagrodę na fes tiwalu 

filmowym w Chicago, i pierw zą nagrodę na festiwalu filmowym w 

Lizboni , za Pierwszy dzień w reż. Marcina Saut ra or z drugą nagrodę 

(Srebrny Lajkonik) za Kino objazdowe wreż. Marcina Sautera na festiwalu 
filmów dokumentalnych w Krakowie. 

Występuje na żywo jako wirtuoz gitary. Jest jednym z głównych 
założycieli nurtu muzycznego, określanego jako yass. złonek i założyciel 

zespołów: Maestro Trytony, Łoskot, Mazzoll & Arhytmic Perfection, 

Czan, Kury. O d paru łat nagrywa własne kompozycje kamer lne z grupą 
wirtuozów „NonLinear Ensemble" z którą nagrał płyty : „Clever 

Nonsense" - Vytvoornia Ohm, „Moon Music" - Kilogram Record , 

„Szkoła Bydgoska" - Biodro Records. 

Anna Bo jara - absolwentka Szkoły Aktor kiej Państwa 

Machulskich. Zadebiutowała rolą Klary w Ślubach panieńskich Aleksandra 

Fredry w reż. HenrykaRozena w Teatrze Dramatycznym w Elblągu (200 ). 
Grałam. in. w spektaklach: Wieczór trzech króli Williama Szekspira w reż . 

Eugenii Herman, Co się dzieje z modlitwami nieg1·zecznych dzieci Anety 

Wróbel w reż. Haliny Machul kiej, a także w jeszcze wsp,znialszy śtuiatw reż. 



Pat rycja Szwarc - absolwentka Policealnego Studium Aktorskiego 
LART Studio w Krakowie. Zadebiutowała w Centrwn Kultury Teatr w 

Grudziądzu -podwójną rolą Lucky i Chłopca w sztuce Czekajqc na Godota 

Samu la Becketta, w reż. Stanisława Świdra. Wystąpiła, m . in. w takich 

spektaklach jak: Białe małżeństwo Tadeusza Różewicza , O 'wiadczyny 

Czechowa i B,ijki wg. La Fontaine'a. Użyczyła też głosu postaci Amy w 

bajce Shuriken cl10ol, emitowanej w Stacji TelewizyjnejJetix. 

Janusz Brodacki - dyplom aktorski 
otrzymał w 2006 r. I r zez trzy lata 
w półpracował z Państwowym Teatrem 

Żydowskim w Warszawie, gdzie występo

wał m.in. w musicalach : Tradycja w reż. 

zymona Szurmieja i Straszna Gospoda w 

reż. J na Szurmieja. Zagrał również w 

sztukach: Mqdzy dniem a nocq. (D,ybuk} 

Szymona Anskieg w reż . Szymona 

Szurmieja, Sen o Goldfadenie Abrahama 

Goldfadena w reż. Leny Szurmiej oraz 

Uczon białogłowy Moliera w reż. Eugenii 

H erman. Wystąpił także w serialach: 
Magda Mi Na dobre i n złe. 

Daniel Chryc - studiował na 

Wydziale Wiedzy o Teatrze w Akademii 
Teatralnej w Warszawie; później ukończył 

Policealne Studium Aktorskie im. 

Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. 
Stefana Jaracza w Olsztynie. Zagrał m.in. 

Szefa w Opowieści o zwyczajnym 

szaleństwie Petera Zelenki w reż. Bronki 

Nowickiej i Śledczego w Milczeniu Shelagh 

Stephenson w reż. Julii \Vernio. Wystąpił 

także w spektaklu muzycznym Niech żyje 

ba/w reż. \Viesławy Niemaszek. 



Prze.mek Paw l i c ki - a kt or, 

absolwent Państwowej Wyższej Szkoły 

Teatralnej we Wrocławiu. Związany z 

awangardową wrodawsk.1 Sceną Witka

cego WRO . Autor dramatów: Amist1m , 

Pieta oraz Highlife. Życiowa historia w 7 

sytuacjach, za który otrzymał wyróżnien ie 

podcza IV Tygodnia Sztuk O d ważnych w 
Radomiu (2002). Próbował t ż sił w 

ad ptacjach N iepokojów wychowanka 

Torlessa R berta Musila oraz Intymności 

J an Paul Sartre'a. 

Ja nu sz S dowski - ukończy ł 

Państwową Wyższą Szkołę Teatralną i 

Filmową w Łodzi (1985). Zadebiutował na 
deska h eatru Nowego w Łodzi w Burzy 

Szekspira. W 1991 r. rozpoczął pracę w 

płockim Teatrz . Zagrał m.in. w Śnie nocy 

letniej Szekspira, Dziadach A . Mickiewicza i 

Stachuriadzie. 

W 1996 roku wrócił do Teatru 

Nowego Łodzi , a po roku przenió ł się do 
Warszawy, gdzie uczestn iczył w otwarciu 
rewiowego Teatru „Sabat" Małgorzaty 

Potockiej. Obecnie pracuje w Teatrze 
Nowym w Łodzi. 

Marek Walczak - pło cczanin, 

bsolw nt Państwowej Wyższej Szkoły 

Teat r lnej im . Ludwika Solsk iego w 
Krakowie. arierę rozpoczął w krakowskim 

11 atrze im. J. Słowackiego rolą Księdza w 
Klqtwie t. W piań kiego. Ostatnie trzy 

sezony związany był z tarnowskim Teatrem 
im. L. S lskiego. 

Zagrał ' fi lmach: Z awrócony, 

Opowi ść o Józefi e Sz wejku i j ego 

najjaśniejszej epoce, Przedwiośnie oraz kl~j 

Nikifor. W stępował również w sp ektaklach 

realizowanych przez krakowski Teatr TV. 

Od sezonu 2007 /2008 związany jest 
Teatrem D ramatycznym w Płocku. 



Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny: Marek Mokrowiecki 
Kierownik Literacki: Bohdan Urbankowski 

Scenograf: Marian Fiszer 

Biuro Obsługi Widza - kierownik Jolanta Milewska 
tel. 024 262-48-40, 024 262-60-71w.22 

www.teatrplock.pl 

Koordynator pracy artystycznej - Ewa Cichocka 
Specjalista ds.- programowo-reklamowych Leszek Skierski 

Kierownik techniczny -Józef Muszyński 
Główny realizator światła - Zbigniew Charzyński 

Realizatorzy światła - Jacek Ignaczak, Paweł Olecki 
Główny akustyk - Krzysztof Wierzbicki 

Realizacja dźwięku - Piotr Tobota 

Główny specjalista ds. fo tografii i poligrafii 
Waldemar Lawendowski 

Brygadier sceny- Roman Nowakowski 
Zespół techniczny - Cezary Jaworski, Andrzej Lemański, 

Piotr Minkiel, Piotr Muszyński 
Pracownia fryzjersko-perukarska 

Jadwiga Foryszewska, Małgorzata Jędrzejewska 

Pracownia krawiecka damska 
Lucyna Pstrąg, Weronika Dzikowska 

Pracownia krawiecka męska 
H anna Chmielewska, Sławomir rokwa 

Pracownia malarsko-modelatorska 

Marek Szala, Marek Szymborski 
Pracownia stolarska 
Stefan Chłopkowiak 

Z..: Z IORÓW 
Instytutu Teatralnego 



El1'il Teatr Dramatyczny 
W im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku 

jest instytucją finansowaną ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego 

Sponsor 

galeria mosty 


