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eną tearra l ną. Debrutowała 

Droga węza na skale Zrealizowała 

elagha Stephensona 

Grzegorz Małecki 

1 58 - Ju7 ni pa n1ętam - krótka ta 
ja Nauczycielka za,,., iozla mnie i moją KLASĘ 

e Og lądalismy NOWE SZATY KRÓLA - też nie 

m1ętam, kto grał, czy dobrze, czy źle, nieważne - wiem, 

e ogląda em ten Spektakl z rozdziawioną gębą - więc 

Jednak Zrobił na mnie Wrażenie„. A więc stało się - sta ł 

s rę CUD SZATY KRÓLA powędrowały do mnie, obległy 
mnie na eł . ŻYC E ho od tamtego czasu kocham TEATR 

1 LY BEZ NIEGO NIE POTRAFIĘ. Nieraz nagi, ale zawsze 
peł n M1ŁO~CL 

Grzegorz Małecki 

Zbigniew Szymczyk 

Tancerz-mim, aktor Wrocławskiego Teatru Pantomimy 
Henryka Tomaszewskiego, choreograf. autor ruchu 
scenicznego w przedstawieniach m. in. Krystyny Meissner, 
Iwony Kempy 1 Bartosza Zaczykiewicza. Z Justyną Celedą 
współpracował w Łodzi przy realizacj i spektaklu Zatrudnijmy 
Starego Klauna. Jest autorem choreografii w filmach 
i przedstawieniach Teatru Te lew1ZJI. W Teatrze Współczesnym 
w Szczeonie zrealizował ruch sceniczny w Męzu 1 zonie 
Aleksandra Fredry w reżyserii Andrzeja Bubienia w roku 2006, 
Dniu świra Marka Koterskiego w rezyserii Piotra Ratajczaka 
1 Weselu Stanisława Wyspiańskiego w rezyseni Anny 
Augustynowicz w 2007 roku. 

Wojciech Król 

Muzyk, kompozytor, ukończył kierunek dyrygentury 
i wychowania muzycznego w Akadem11 Muzycznej rm 
G rażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi, gra na grtarze 
basowej, kontrabasie elektrycznym, ~krzypcach, ortepianie. 
Współtworzy projekty mu7yc ne, współpracował m ędzy 
1nnym1 z Michałem Urbaniakiem i Ania Dąbrowską Komponu e 
muzykę do przedstawien ·eatralnych Justyny Cełedy 

Krzysztof Sendke 

Reżyser świat! w Teatrze im. 
współpracuje z Teatrem Współczesnym w '7r7Pr'mH> 

realizacje to, im. in.: Czekając na Godot Sa 
w rezyserii Macreia Prusa (1984) MrlJ("1tnnlr7lvi ()OIOQ~~ 
Anto11ego Burgessa w rezyser 1 Fe ksa 
Alber a Camus w reżysen M ka 
An onie<Jo Czechowa w rezyser t'a11Yla·ŁY5iilll!t„ 

w reżysem Annv Augu 
w Szczecinie· Zagra 
( 1994), Naprs Gera Sibleyrasa 
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anny w Zdziczeniu obyczajów 
r ni związała się na dłużej . Później 

:: Magdalena MYSZKIEWICZ 

Ukończyła aństwową Wyższą Szko łę Teatra l ną 

w Krakowie - Wydział Lalkarski we Wrocławiu (1987). 

W sezonie 1987/88 występowała w Opolu w Teatrze 

1rn. Jana Kochanowskiego. W Teatrze Współczesnym 

w Szczecinie debiutowała w 1988 roku rolą Anioła w Pieśni 

nad pieśniami Wiesława Dymnego (reż. Ryszard Major). 

Obecnie gra w spektak lach: Zemsra, Wesele, Moralność 

pani Dulskiej. 

:: Konrad PAWICKI 

Absolwent Wydziału Aktorskiego we Wrocławiu (1990) 

- filii krakowskiej Pa ństwowej Wyższej Szkoły Teatralnej . 

Debiutował w 1989 roku na scenie Teatru im Jana 

Kochanowskiego w Opolu rolą Jakuba w Akropolis 
Stan is ława Wyspia ńsk i ego. Po uko ń czeni u studiów 

rozpoczął pracę w Teatrze Współczes nym w Szczecinie. 

Obecnie gra w spektaklach: Chory z urojenia, Wizyta 
srarsze1 pani, Wesele, Królowa 5niegu, Mqz i żona, Bliżej, 

Tristan i Izolda. Występował i współtworzył przedsta ienia 

w Piwnicy przy Krypcie w Zamku Ksiąząt Pomorskich 

w Szczecinie. Prowadzi audycje w Polskim Radiu Szczecin. 

Jest autorem tomików poetyckich Kob1erojad (1993) 

i Niech ży1ę (2006). 

:: Ewa SOBIECH 

Początek jej pracy artystycznej przypada na 1978 rok. 

Egzamin eksternistyczny aktora jramatycznego zdała 

w Teatrze im. Norwida w Jeleniej Górze. z którym związana 

była do 1987 roku. W tym czasie pracowała z Kryst1ane 

Lupą, co uważa za wyjątkowo cenne dosw1adaen 

zawodowe. W Teatrze Wspołczesnyrn w 
pracuje od 1996 roku, gdzie debiutowała rolą a 

w spekta lu Mo} wątroba jest bezsensu albo 

Obecnie gra w spektaklach· Tmtan i Izo 'd l<,fó~~~-~ 

Wesele, Zemsta, życie/ inscrukcja obslu 
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Kiedy Bóg pożałował wreszcie poniewczasie, że stworzył był 

ludzki gatunek, i przerażony skutkami własnej lekkomyślno

ści postanowił potopić nieudane swoje podobizny, uznał, jak 

wiadomo, Noego za jedyną figurę godną ocalenia. Popełnił 

przy tym jedną nierozwagę i jedną niesprawiedliwość. Nieroz

wagę - bo mógł przy tym na tyle znać ludzi, aby przewidzieć, 

że jeś l i choć jedna para ludzka zostanie na ziemi, wszystko się 

zaczn ie od nowa i po paru latach wrócą wszystkie kłopoty. 

Niesprawiedliwość - bo zezłościły go tylko ludzkie zbrodnie, 

więc po co przy okazji wytępił wszystkie zwierzęta, które 

w końcu nie były winne. 

Ale nie wdawajmy się w te roztrząsania. Chodzi o co innego. 

Chodzi o Noego. 

Noe był lizusem bez miary. Jeżel i nauczyciel, o którym skąa

inąd w iadomo, że jest nader popędliwy, zawistny, msciwy 

i skłonny do złości, rzuca gromy na całą kfasę, a tylko jednego 

ucznia obsypuje pochwałam i , można się domyślać bez trudu, 

jakich rozmiarów sięga służalcze lizusostwo tak uprzywilejo

wanego wychowanka. Ale i Noe miał iskrę uczciwośc i w sercu. 

Dopóki zatargi z Panem kończyły się tylko na krzyku i pog róż

kach, wkradał s ię w jego łaski, nadskakiwał mu i pochlebiał. 

Ale wreszcie zobaczył, że rzecz przybiera obrót poważny -

chodziło juz o zycie ludzkości. Noe rozmyślał długo nad swoją 

sytuacją: z Jed nej strony elementarna solidarność ludzka nie 

pozwalała mu odcinać się od swoich braci i sióstr zagrożo

nych zagładą i korzystać z opieki tego samego tyrana, który 

niszczy całą jego rodzinę i przyjaciół„,Człowiek uczciwy - mó

wił sobie - powinien w tej sytuacji pójść razem ze skazanymi 

i podzie lić ich los zamiast przyjmować służbę u prześladow

cy. Jeśli nawe byli winni, jest nieprzyzwoitością opuszczać 

ich wszystkich w nieszczęściu i ratować własną skórę. Mimo 

wszystko - myślał - jestem bardziej człowiekiem niż bog iem 

I obowiązuje mnie solidarność ludzka. Ale z drugiej strony -

ja właśnie teraz jestem jedyną szansą odrodzen ia ludzkości". 

Bóg mu bowiem oznajmił wyraźnie, że nie zamierza nikogo 

prócz niego i jego najbliższej rodziny (jednak z wyłączen iem 

braci i sióstr) pozostawić z pogromu„,Wobec tego - mówi so

bie Noe - jeśli zdecyduję s i ę na śmierć dobrowolną w imię 

braterstwa ludzkiego, zniszczę jedyną możliwość odrodzenia 

świata ; a przecież, jeśli nie jest to świat naj lepiej urządzony, to 

jednak warto, żeby istniał''. Oto więc dylemat Noego - popeł

n ić zdradę lub spowodować koniec świata. Nikt jeszcze nie 

stał wobec tak okrutnego wyboru; nikomu nie przytrafi ła się 

sytuacja taka, iż los ludzkości leży dosłownie w jego mocy, 

a zarazem, iż oca l ić ludzkość może on tylko własnym pohań

bieniem moralnym.„Co prawda - myślał Noe - jeśli zdecydu

ję się w końcu na śmierć dla ocalenia przed sobą samym wła

snej twarzy - nikt nie będzie więcej cierpiał, bo przecież nie 

miałoby sensu powiedzieć, że wyrządzam krzywdę swoim 

nie istniejącym potomkom z tej racji, że nigdy nie zaistniej ą, 

a w roku 1749 od stworzen ia świata (taka jest dokładna data 

potopu), czyli ściśle, w roku 2011 przed narodzeniem Chry

stusa, byłoby naiwnością sądz i ć, że czynię coś złego tylko dla

tego, że w roku 1957 po narodzeniu Chrystusa, to znaczy za 

lat 3968, nie będzie nikogo, kto by mógł opowiedzieć o moim 

bohaterstwie. Właściwie więc najlepiej będzie zachować się 

przyzwoicie i zarazem skończyć już raz z tą awanturą źle prze

myś laną. Ale z drugiej strony - nie mogę pozbyć się myśli, że 

istnienie świata jest czymś wartościowym, celem, który sam 

w sobie jest wart starań; nie umiem tego uzasadnić i żadne 

rozsądne argumenty nie przychodzą mi do głowy, jest to 

Jednak przekonanie tak we mnie zakorzenione, że nie mam 

sposobu, aby się go wyrzec''. 

11 :: 
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Po ługich wahaniach Noe postanowił, że weźmie na siebie 
hańbę totalnej zdrady ludzkości, jeśli tylko przez to ludzkość 
może być ocalona. W tym czasie, po długich refleksjach, był 
człowiekiem zupełnie odmienionym. Wstydził się dawnej 
postawy lizusowskiej i dobrze rozumiał błędy i niegodziwo
ści tamtego życia . Dlatego myślał szczerze: „O ileż chętniej 

zgodziłbym się na hańbę dla ocalenia świata, gdyby nie to, 
że ocalam świat w swojej własnej osobie i że odnoszę korzyść 
ze swego czynu. Przec ież nie uwierzy mi nikt. że działam z in
nych pobudek n iż dla r towania samego siebie - tym bar
dziej przy zasłużonej opinii, jaką sobie wyrobiłem~ Pas awa 
Noego była naprawdę bohaterska - zgodził się pogłębić 

swoją hańbę, tym razem świadom ie. Kiedy oznajm ił braciom 
i znajomym o swojej decyzji, wszyscy odwróci li się od niego 
z pogardą i uważal i , że Noe po prostu po osta ł takim, jakim 
go znali - niepoprawnym lizusem. ikomu nie przyszło do 
głowy, jak bardzo dramatyczna była jego decyzja. Noe zniósł 

to w pokorze. Posranowił sobie ylko, że zemści s ię na Tyr nie: 
wychowa swoje dzieci w ten sposób, że już po ilku pokole
niach wszystkie bunty i nieprawości poprzedniej epoki zbled
ną w oczach despoty wobec nowych wyda rzeń; jego potom
kowie będą bandą krnąbrnych i niepoprawnych rebeliantów, 
notorycznych szyderców i staną s ię wieczną ud ręką możno

władcy. Tak się też stało, chociaż Noe już tego nie widział. 

Tymczasem wsiadł na okręt, zdradzi ł przyjac iół, ojczyznę, braci .. . 

Morał: wolno czasem u legać służa l czo możnym i zd radzać 

dla nich wlasnych przyjac iół - ale tylko wtedy, gdy wiemy na 
pewno i bez n iejasności, że jest to jedyny sposób ocalenia ca
łej ludzkośc i. Jak dotąd, Noe był jedynym, który stanął wobec 
takiego dylematu. 

Leszek Kołakowski, &J;kl rótne q:,o..vre<d blblgne. Rozmowy z dKJblem, 
war'>Zi!#a 1990. 
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~ Teatr\Vspółczesny 
~ w Szaecinie 

:: Dyrektor Naczelny Miro s ław GAWĘDA 

:: Dyrektor Artystyczny: Anna AUGUSTYNOWICZ 

:: Dzia ł Literacki: 
Kierownik literacki: Kamila PARADOWSKA 

An a CZERNIAWSKA 

Piotr RATAJCZAK 

:: Dzia ł Marketingu: 
Kierownik: Danu a MASOJĆ 
Marta LENCZEWSKA 
An a ROGOZIŃSKA-NOWAK 

:: Kontakt z mediami: 
Ewa MADRUJ 

:: Koordynacja pracy artystyczner 
Wiesława KULIS 

:: Teatr Mały: 
Kierownik: Morn ka GÓRSKA 
Koordynator sceny: Iwona JENA 

:: Archiwum: 
Julia KIERC-WIERZCHOWSKA 

:: lnspiqentki : 
Anna PAWICKA 
Jolama SZADKOWSKA 
Krystyna ZGUD-BIKART 

:: Magazyn Kostiumów: 
Barbara CIE~LUK 

:: Biuro Obsług i Widzów 
Kierownik: Boi slaw PYZDROWSKI 

Marzena TWOREK 

kasjerzy: 
Waldemar PARADOWSKI 

Agnieszka RUTKOWSKA 

:: ZespółTechn iczny: 

Kierownik techniczny: Włodzimierz BOJAKOWSKI 

Operatorzy świateł: Adam DZIDZI SZEWSKI, Robert SKRZYNIARZ, Marcin ZARĘBA 

kustycy: Andrzej BANA~. Jarosław !ZDEBSKI 

Główny bryg dier sceny: Tomasz STĘPIEŃ 

Obsługa sceny: Krzysztof CZECHOLIŃSKI , Andrzej CZECHOLIŃSKI , 

l ukasz KRZYŻANOWSKI, Jakub STEFAŃSKI 

Pracownia ś lu sa rska: Andrzej KRZYŻANOWSKI 

Pracownia stolarska: Jerzy WOLNY 

Pra ow la krawiecka damska: Arleta MAŁECKA 

Pracowania krawiecka męska: Jerzy BURMISTRZAK, Zofia KAZIMIERCZAK 

Pracownia plastyczna· Krystyna MRUK 

Praco nia fryZ)erska: El żbieta Wl~NIEWSKA 

Garderobiana: Beata CZECHOLIŃSKA 

Rekwizytorka: Uf' na PIETRUSEWICZ 

Kierowca: Jarosław PIOTROWSKI 

Teatr Współczesny w Szczecinie 
Wały hrobrego 3 
70-500 Szczecin 

REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW 

Biuro Obsłu gi Widzów 
bow@wspolczesny.szczec1n.pl 

tel. 091 489 23 23 
czynne: poniedziałek - piątek: 8.30 - 16.00 

KASA TE:ATRU PRZY WAŁACH CHROBREGO 3 
czynna: wrorek - sobota: 9.00- 19.00, niedziela: 14.00 - 19.00 

tel. 091 489 23 23 

KASA TEATRU MAŁEGO - DEPTAK BOGUSŁAWA 6 
czynna zawsze na 3 godziny przed spekt<iklem 

tel. 091 488 65 55 

www. ws po I cz es ny.szczeci n. p I 
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