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Jea - Paul Sartre 
- urodził się w rodzinie m1e czańskieJ 21 z rwca 1905r. w Paryżu. Jego kuzy
nem był Albert Schweitzer Po wczesnej śmi rei OJCa, wychowywany był przez 
dziadków. W latach 1924-2 studiował w litarnej Ecole Normale Superieure w 
Paryżu. W t rakcie studiów czytał ponad 30 k 1ązek rocznie i pisał ogromne ilości 
piosenek, poematów, opowiadań i powieści Podczas przygotowań do powtór
nego egzaminu dok orskiego poznał Sim ne de Beauv 1r , w której zakochał się 
i nazywał „ konieczną miłości ą': co nie przesz adza ło mu w nawiązywaniu 
licznych związków z innymi kobietami. W 1929 wraz z Simone de Beauvoir obro-

1 

nił doktorat z fiiozofii. Potem pracował jako nauczyciel i przebywał na rocznym 
stypendium w Berli nie w instytucie francuskim, gdzie głównie poświęcił się 

studiowaniu fenomenologii Husserl"a. Zmobilizowany do wojska w 1939 
spędzał prawie 12 godzin dziennie na pisaniu ogron nej ilości utworów. W trak
cie wojny został meteorologiem w armii FrancuskieJ. Podczas pierwszych walk 
dostał s ię do niewoli, z której dzięki fałszywemu z-świadczeniu lekarskiemu 
wyszedł na wol ność w 1941 i aktywnie włączył s ię w dzi ałalność ruchu oporu. Po 
wojnie Sartre został zwolen nikiem marksizmu, ale sprzeciwiał się zdecydowanie 
stalinizmowi i kapitalizmowi, omagając sie Europy „ neutralnej i socjalistycz
nej': Próba s warzenia własnej partii politycznej s onczyła się niepowodzeniem 
i dlatego w atach 1952-56 został czło kiem omun istycznej Partii Francjii. 

Większość utworów dramatycznych powstało do 1959 roku (Muchy-1943, Przy 
Drzwiach Zamkniętych - 1944, Ladacznica z zasadami - 1946, Diabeł i Pan Bóg -
1951 ... );Sartre napisał także wiele rozpraw filozoficznych ( m.in.: Transcendencję 
Ego, zarys opisu fenomenologicznego - 1936, Wyobrażenie. Psychologia fenome
nologicznego wyobraźni - 1940, Krytyka dialektycznego rozumu - 1960). Razem z 
komunistami protestował przeciwko wojnie w Korei i uczestniczył w świato
wych kongresach pokoju, organizowanych przez władze ZSRR. Porzucił krytykę 
stalinizmu, pisząc potępiający antykomunistyczną prasę dramat Niekrasow. 
Jednak po brutalnym zdławieniu rewolucji na Węgrzech, w 1956 roku, zerwał z 
patią komunistyczną. Popierał walkę narodowowyzwoleńczą w Algierii i w 1962 
organizacja terrorystyczna podłożyła bombę pod jego dom, lecz detonacja 
nastąpiła w trakcie nieobecności Sartre'a. W 1964 odmówił przyjęcia literackiej 
nagrody Nobla za autobiograficzną powieść Słowa. Swoją decyzję uzasadn ił 

tym, że żaden człowiek nie powinien być „ uwieczniony za życia': Podobnie 
odmówił przyjęcia Legii Honorowej i profesury w College de France. Te zaszczy
ty według Sartre'a „ograniczały jego wol ność': W maju 1968 przyłączył się do 
protestów młodzieży, studentów i intelektualistów. Protestował również prze
ciwko prezydenturze Charles de Gaulle"a i przeciwko interwencji radzieckiej w 
Czechosłowacji. W 1973 założył dziennik Liberation, który był organem francu
skiej ultralewicy maoistowskiej. Chociaż popierał istnienie państwa Izrael, to 
zawsze bronił sprawy Palestyńczyków i dążył do zawarcia pokoju pomiędzy 
Izraelem a Arabami. W 1972 wylew krwi do mózgu, pozbawił Sartre"a wzroku, 
ale nie zahamował jego działalności, dalej dyktował książki, prowadził debaty, 
apelował o uwolnienie dysydentów z ZSRR. Zmarł 15 kwietnia 1980 roku. Przed 
śmiercią poprosił o spowiedź, mimo, że całe życie walczył z religia. Jego 
pogrzeb na cmentarzu Montparnasse w Paryżu zgromadził ponad SO.OOO ludzi. 



Wie : 23 lata 
M1E · e zamieszkania: 
1987 - 1988 kościół MB Różańcowej na Bródnie 
1988 - 1992 Dom Kultury Swit 
1992 - 1997 Dom Kultury Zacisze 
1997 - idłołęcki Ośrode ultury 

Na koncie ma 77 wieczorów pr mierowych 

Autor n jczęściej gra y An oni Czechow 
Autor polski najczęś iej grany Witold Gombrowicz 
Sztuka ajczęściej nawiana „Bóg"Woody'ego Allena 
Najwi cej widzów - ,Bolero Artu ra'' Pavla Kohouta - 5000 widzów 
Najdł ższy staż wt atrze Leszek Służewski (17 lat z przerwami), Aneta 
Mucz ń (7 lat), Wikt r Skowr nski (6 lat), Dariusz Dłużewski (5 lat), Sylwia 
Dawidczyk (4 Jata). 
Naj ażniejsza na roda - Grand Prix na Ili Maratonie Teatralnym w Zielonce 
200 

(Od 2005 r. Teatr 13 programowo nie uczestniczy w żadnych konkursach i 
festiwalach teatru amatorskiego.) 

ktorzy, ktorzy wys ępowal i w l atrze 13, a obecnie z iązan i s . zawodowo z 
e3 r rn lub lmem: Monik Krzywkowska, Karina Kunkiewicz, Adrianna 

Grus..,.ka, A drzej Majcza r zyser), Kornelia Angowska, Magdalena Kozińska , 

Iwona arlicka. 

W Te trze 13 występo ł, a obecnie studiuje w łódzkiej Państwowej Wyższej 

Szk e Flmo t:j, Te ew·zyjnej i l atra lnej Przemysław Kurek. 

Subiektywna TOP Lista: 
1. „Mistrz i Małgorzata" Michaiła 

Bułhakowa - inscenizacja 
z 7.11.2009 r. 
2.nBolero Artura" Pavla Kohouta 
- prem. 9.02.2008 r., kilkakrotnie 
wznawiana w różnej obsadzie 
3. "Przy drzwiach zamkniętych" J. 
Paule Sartre'a - premiera 
19.01 .2008 r. 
4. „Trzy siostry" Antoniego Czechowa 
- premiera 27.11.201 O r. 
5.„Lekcja" Eugene Ionesco 
- premiera 22.01.1 995 r. 
6.„Mewa" Antoniego Czechowa 
- premiera 24.03.2007 r. 
7.„Macbett" lonecso 
- premiera 5.06 2011 
8.„Bo to Polska właśnie" na podstawie 
Lisa Witalisa - premiera 27.03.2010 
9.„0j, przydałby się ktoś 
na przyczepkę" - wersja dla dzieci 
i dorosłych, spektakl z 2009 r. 
1 O.„Kostka smalcu z bakaliami" 
Ingmara Villqista - jedna z t rzech 
jednoaktówek w ramach projektu 
Villqist - premiera 22.02.2003 r. 
11. „Iwona Księżniczka Burgunda" 
Witolda Gombrowicza 
- premiera 9.06. 1996 r. 
12. „Próby" Bogusława Schaeffera 
- premiera 14.02.2009 r. 
13. „Kubuś, czyli uległość" Eugene 
Ionesco - prem. 27 .06.2009 r. 
14. „Macbett" Eugene Ionesco 
- premiera 4.03.2006 r. 
15."Po deszczu" Sergiego Belbela 
- premiera 6. 12.2008 r. 



Czempionat zaplecza 
Gdzie działa najwięcej dobrych teatrów 
amatorskich? Tam, gdzie internowano dzia
łaczy Solidarności. Spektakl „Trzy siostry" 
jest tego dowodem 

Łukasz Drewniak 

Nazwa Białołęka kojarzyła mi się do tej pory wyłącznie z więzieniem. Potem 
wyrosły tu nieprzebyte labirynty warszawskich blokowisk. Kiedy dowiedziałem 

się, że w Białołęckim Ośrod ku Kultury działa w skali ogólnopolskiej najwięcej 
teatrów amatorskich na metr kwadratowy, postanowiłem sprawdzić, czy i lość 

przechodzi w jakość. 

Najpierw zachwyciłem się spektaklem „Dziennik Anny Frank" w reżyserii Julii 
Kotarskiej-Rekosz, jednodniowego festiwalu Garderoba w BOK-u - świeże i 
czyste. Młoda aktorka Monika Gapińska zrobiła z Anny dziwne stworzonko, 
elficę zdumioną złym światem. Żydowska dziewczynka, która dorasta, ukrywa
jąc się przed nazistami, w kompletnej izolacji od świata afirmuje drobiazgi ze 
swego pokoju, obserwuje, jak jej ciało z niezbadanego terytorium staje się 
schronem miłości. I pisze, i gada, żeby nie bać się i nie zwariować. Delikatna opo
wieść o dojrzewaniu i nadziei zostaje przerwana brutalnym waleniem w drzwi: 
znaleźli ją. Anna nie przeżyje wojny. Jeśli tak gra warszawskie Studio Teatralne, 
to co pokażą działające w tym ośrodku inne zespoły, podobno lepsze? 

Na Czechowowskich„Trzech siostrach': najnowszej premierze Teatru 13 Tomasza 
Służewskiego - tłumy. Grają tylko w weekendy, nie płaci się tu za bilety, widzo
wie otrzymują darmowe zaproszenia po telefonicznej rejestracji. Publiczności 
nie odstrasza informacja, że przedstawien ie trwa dwie i pół godziny bez prze
rwy. A na scenie, w prościutkiej, realistycznej dekoracji kotłuje się ludzki dramat. 
Służewski mało skreśla w tekście Czechowa, podmienia tylko wojskowych na 
nauczycieli z małomiasteczkowego gimnazjum. Byle jaki porządek prowincjo
nalnego świata stopniowo ulega degradacji, codzienne ceremonie wspólnych 
kolacji i wizyt stają się coraz bardziej rozpaczliwe i puste. Bohaterowie coraz 
więcej piją, coraz gorzej się ubierają, są zmęczeni robotą i udręczen i psychicz
nie. I mają coraz mniej tolerancji wobec siebie. Zdziwaczały doktor Czebutykin 
(fałszywie poczciwy Wiktor Skowroński) chla W samotności, Wierszynin (Marcin 
Majkut) nie panuje nad agresją. Żegnając się na zawsze z Maszą, będzie mamro
tał wściekle pod nosem „Kurwa, kurwa': bo schrzanił swoją 

ostatnią szansę. W finale na tańczącą Olgę (pełna pasji Sylwia Dawidczyk) spada 
deszcz starych fotografii: wszystko, co dobre, już było, innego życia nie 
będzie. Jest w tym zdumiewająco klimatycznym przedstawieniu kilka odkryć 
interpretacyjnych - choćby to, że drobne epizody oficerów Fiedotika i Rhode 
(duet Kempisty- Bednarek) można połączyć w opowieść o sympatycznej gejow
skiej parze, która w końcu musi wyjechać z miasteczka, bo szkoła podupadła, bo 
nie ma pracy, bo pewnie komuś zaczęli przeszkadzać. ,,Powiadam wam: wy się 
jeszcze w tej Polsce pożenicie" - żegna ich dwuznaczną frazą głupiutki Kaługin. 

To, co Krzysztof Dzierżek robi z tą rolą, to mówiąc po sportowemu,„czempionat 
zaplecza ekstraklasy': Niewielu scenicznych Kaługinów, których dotąd widzia
łem, potrafiło odkryć i obronić dramat małego i pustego człowieka, który nagle 
zrozumiał, że źle u lokował swoje mizerne uczucia. 

W Teatrze 13 udzielają się hotelarze, spece od analizy danych biznesowych, 
emeryci, studenci, pracownicy mediów. Nieco młodszy skład tworzy i nną biało
łęcką grupę - Kompanię Teatralną Mam ro, której szefuje Grzegorz Reszka. Kiedy 
na początku roku zobaczyłem ich „Grunwald 2000" z cyklu „Muzeum': mało ze 
śmiechu nie spadłem z krzesła. Reszka i jego zespół ożywiają na jeden wieczór 
bohaterów Matejki. W pustym muzeum po pijackiej awanturze namalowani 
rycerze dokonują nieznacznej korekty sensów historycznego obrazu. Mamrow
cy drwią z polityki historycznej, proponując w jej miejsce„historyzm abstrakcyj
ny': Reszka obsadza w głównych rolach dziewczyny z domalowanymi wąsami, 
otacza je chórem komicznych cudaków i bezpretensjonalnie galopuje po 
polskich mitach. To na pewno najśmieszniej sza rzecz, ja ką zaserwowano nam z 
okazji niedawnej 600. rocznicy słynnej bitwy. Reszka z pełną odpowi~dzialnoś
cią dopisuje się do zacnego grona teatralnych sowizdrzałów. 

Gdyby niniejszy raport o białołęckich teatrach był napisanym przez niego scena
riuszem fi lmu sensacyjno-politycznego z elementami mistycyzmu zen, to koń
czyłby się sceną retrospektywną. Oto w grudniową noc 1981 roku Michnik, 
Kuroń, Lityński i Komorowski siedzą w jednej celi i kurząc skręty, snują najbar
dziej nierealne wizje życia w wolnej Polsce. Nagle ktoś, może Kuroń, bo w_ końcu 
był to niepoprawny marzyciel, odzywa się w te słowa: „A ja wam powiadam, że 
będzie jeszcze teatr w Białołęce!'~ Internowani wybuchają gromkim śmiechem. 
A najgłośniej śmieje się historia - bo naprawdę dobry teatr robią dziś w Białołę
ce. 

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 17.12.201 O. 



„Mistrz i Małgorzata" w Teatrze 13, 
czyli czy k bi eta może być Wolandem? 

Okazja. by obejrzec kolejną - tym razem 
uw półcześnioną wersję znanej historii. 

Opowieść o szatanie, "który wiecznie zła 
p rag n ąc, wiecznie czyni dobro" weszła do 
anonów arcyd zieł św iatowej literatury. 

Co nas w niej urzeka? Jednych interesuje 
groteskowy obraz socrealistycznej 
Moskwy, innych zachwyca historia miłości Małgorzaty i Mistrza, a jeszcze innych 
zaciekawia niestereotypowo potraktowany wątek Piłata i Jeszui. Teatr 13 podjął 
się ambitnego zadania dość wiernego oddania najważniejszych wątków powie
ści. Dzięki oryginalnym reżyserskim rozwiązaniom, adaptacja ta nie będzie 
jednak pozbawiona indywidualnego charakteru. Miejscem akcji nie będzie 
odległa w czasie Moskwa, a jedna ze współczesnych stolic. Na pewno widzów 
zainteresuje też fakt, że w roli Wolanda obsadzona została kobieta. To nowator
skie rozwiązanie w świato ej historii realizacji najpopularniejszej książki rosyj
skiego pisarza. Do dzieła Bułhakowa Teatr 13 powraca po 4 latach. Jaka będzie 
ta mieszanka estrogenów i czarciej mocy - przekonamy się już wkrótce. 

„Mistrz i Małgorzata" Micha iła Bułhakowa; reż. Tomasz Służewski; Teatr 13; 
premiera: 7.11 godz.18:00. 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, dodatek Kurtyna, 29.10.2009. 

26-27 marca 1994, Gazeta Wyborcza, 
azeta Stołeczna 

W niedzielę Teatr 13 obchodzić będzie swoje szóste urodziny. Z tej okazji wysta
wi „Aktora" według Bogusława Schaeffera, sztukę o teatrze widzianym od kulis. 
( ... )Przedstawienie jest przeróbką„Aktora': Zrezygnowałem z muzyki konkret
nej napisanej przez Schaeffera, zastąpiłem ją utworami Vivaldiego, Chopina -
mówi Tomasz Służewski. Dopisałem do tekstu prolog. Gdyby Bogusław Schaef
fer zdecydował się obejrzeć nasz spektakl, nie byłby chyba zachwycony tym, co 
zrobiliśmy z jego sztuką. ( ... ) Nieprofesjonalny (tak się określają) Teatr 13 w 
ciągu sześciu lat przygotował ponad 20 spektakli. Dwa tygodnie temu mieli 

premierę „Nocy Trybad" Per Olova Enquista. 
(Do W) 

Express Wieczorny 
Raz w tygodniu sala kina „Świt" funkcjonującego przy Bródnowskim Domu 
Kultury, zmienia swój wystrój.( ... ) W czwartki odbywają się tu występy amator
skiego teatru „ 13': 24 listopada zespół wystąpił z polską prapremierą groteski 
Woody Allena „Bóg': Absurdalny humor, zabawne sytuacje i błyskotliwe dialogi 
raz po raz wzbudzały a widowni salwy śmiechu. 
Co oznacza ta „trzynastka"? - pytamy twórcę teatru i reżysera w jednej osobie -
Tomasza Służewskiego. - Nie bardzo wiedziałem jak nazwać nasz teatr. Uznałem 
więc, iż skoro większość osób w nim występujących to uczniowie bądź absol
wenci XIII liceum im. Ludwika Waryńskiego, warto na dłużej związać się z tą 
,,feralną" liczbą. 

Jakie były początki? 
Na pomysł zorganizowania teatru wpadłem w 1987 roku. Wraz z przyja

ciółmi o podobnych zainteresowaniach rozpoczęliśmy przygotowywać 
program poetycki, który przedstawialiśmy publiczności wiosną bieżącego roku. 
Były to w iersze Andrzeja Bursy, Haliny Poświatowskiej i Rafała Wojaczka. Wkrót
ce jednak zawiesiliśmy działalność, gdyż wielu z nas przygotowywało się do 
matury, a następnie do egzaminów na studia. Potem nadeszły wakacje i dopiero 
we wrześniu, nieco przypadkowo, wpadliśmy na pomysł wystawienia sztuki 
Woody Allena. 

Czy nie miał Pan kłopotów ze skompletowaniem obsady? 
Aktorzy („.) rekrutują się przeważnie z XIII LO, kilkoro już studiuje. Trzon 

zespołu stanowią: Anna Kłosowicz, Maria Kudelska, Piotr Gortatowicz, Marcin 
Lasocki, Piotr Mosak i Piotr Pichalski 

Czy inscenizacja jest całkowicie samodzielna? 
Tak. Scenografia, kostiumy, charakteryzacja - wszystko to zrobione jest 

bez niczyjej pomocy. Wykorzystujemy natomiast sprzęt klubowy w opracowa
niu muzycznym i efektach świetlnych. Gdyby jeszcze istniała możliwość skutecz
niejszej reklamy.„ Ale największy problem mamy z salą, z której możemy korzy
stać jedynie w czwartki, choć chcielibyśmy występować częściej„. 

Czy wie Pan, iż tę samą sztukę zamierza wystawić 31 grudnia w teatrze 
„Studio" Adam Hanuszkiewicz? 

Zdajemy sobie sprawę, że tym samym z nowym rokiem stracimy widzów. 
Nie załamujemy jednak rąk. Zamierzamy bowiem wystawić kolejny spektakl, 
którym będzie prawdopodobnie dramat Michaiła Szatrowa „Dyktatura sumie
nia'~ nawiązujący do lat stalinowskich. 
Rozmawiał: Zbigniew Tomasz Za pert 



Kasia Pawłowska 
18 lat 

W tym roku piszę maturę, a po niej zamierzam dostać się do 
Akademii Teatralnej. Teatr mnie fascynuje. Człowiek, który 
zatrzymuje się na ulicy i zaczyna wycierać się o asfalt, jest waria
tem. Gdy robi to na scenie, nie szokuje ludzi. Jest aktorem. Gra. 
W sztuce. Teatr pozwala się wyżyć. Pozwala żyć. Więcej niż raz. 
Dostaję scenariusz, dowiaduję się, że jestem Iriną, i nagle moja 
linia życia się rozdwaja. Do mojego umysłu dochodzą wspo
mnienia z dzieciństwa, z Moskwy. W trakcie spektaklu mam 
kilka scen, parę zdań na opowiedzenie historii swojego życia. A 
brawa utwierdzają mnie w przekonaniu, że ktoś cos z tego żyoa zrozumiał. 

Wiktor Skowroński 
71 lat. Emeryt. 
Teatr był dla mnie zawsze WSZYSTKIM ... od dziecka. Magia 
podświetlonej dolną rampą kurtyny by/a tak wielka, że liczyłem 
dni i godziny do pierwszej mojej wizyty w prawdziwie wielkim 
teatrze, a był to Teatr Polski na Karasia. Na tej scenie widziałem 

prawie wszystkich wielkich polskich aktorów. W maju tego roku 
minie 44 lata mojej działalnośo; a zacząłem dość późno, bo w 
wieku 27 lat. W Teatrze 13 jestem już sześć lat (16 premier, 84 
przedstawienia w BOK' w macierzystym Teatrze Parabuch prze
kroczyłem już 300 spektakli). !vlam za sobą ok. 70 zagranych ról w wielu teatrach ama
torskich, w setkach spektakli i wieczorach poetyckich. Praca na scenie z ludźmi dwu, trzy
i czterokrotnie ode mnie młodszych daje mi zdrowie i odmładza. Sq dla mnie rodziną. 

Dariusz Dłużewski 
50 lat. Z wykształcenia technik ekonomista. Zatrud
nienie w branży motoryzacyjnej Inter Cars SA. 
Żonaty, dwóch synów. W teatrze od 2006 roku. 
Debiut w „Macbetcie" Ionesco, 03.2006 r. 
Działalność sceniczna wypełnia mi większość czasu 
wolnego, który przeznaczam na realizację własnych prag
nień. Przekraczanie barier możliwości i zaspokojenie 
umiłowania próżności, którą budzi nawet niewielki sukces scemczny. To czas 1 miejsce, w 
których mogę na chwilę zapomnieć o codziennej szarości. Mogę dowiedzieć się czegoś 
o sobie samym, co przez lata umykało mojej uwadze. Nie żałuję ani minuty, którą spędzi
łem na scenie. To bardzo dobry czas. 

Filip Pietkiewicz-Bednarek 
Wiek: 33 lata. Zajmuje się PR-em, ukończył 
prawo, europeistykę, PIR, dziennikarstwo i 
komunikację medialną, retorykę i romolo
gię;) 

Wbrew pozorom teatr nie jest zabawą. Jest 
wyzwaniem, które daje możliwość wyjścia poza 
siebie. Jest doświadczaniem wielu obszarów 
istnienia, o których niekiedy mamy jedynie wyob
rażenie. Jest spotkaniem z innym wymiarem. Zostawia ślady. Ciągły niedosyt i poczucie 
niedoskonałości. Teatr bywa niebezpieczny, niekiedy nakazuje wchodzić w obszary i 
emocje, które ciężko z siebie zmyć. Uzależnia. Nakazuje mierzyć się z samym sobą. Ale 
też usprawiedliwia i pozwala uciec. W teatrze nie lubię braw. To jakby zanegowanie 
prawdy, którą tworzy. Zaburzają specyfrcznq relację pomiędzy przekazem a włożonym 
w budowanie go wysiłkiem. Nigdy nie odnosiłem ich do siebie. 

Iwona Pankowska 
Wiek: 34 lata. Zawód wykonywany: Key Account 
Manager, GazetaPraca.pl. Wykształcenie wyższe, 
kierunek: pedagogika (surdopedagog) 
Teatr od zawsze był moją miłością, ale tylko z pozycji 
widza. Moją obsesją stał się niedawno, gdy jako aktorka 
amatorka znalazłam się po drugiej stronie kurtyny. 
Obecnie scena wypełnia cale moje życie, zawłaszczyła 
czas prywatny, podporządkowując sobie również życie zawodowe. Odbiera sen i wypo
czynek, ale tego, co daje w zamian, nie da się porównać z niczym innym. Gra aktorska 

-· pozwala na pełne przeżywanie stanów, które nie są ze mną tożsame, których nie mam 
okazji odczuwać w codziennym życiu. Moment, w którym zapominam, że ja to jestem 
ja, a staję się kreowaną przeze mnie postacią, to jedno z najpiękniejszych doznań. Oo 
chwili obecnej nie miałam jeszcze okazji stanąć na scenie przed widzami. Jesteśmy w 
trakcie przygotowywania spektaklu, a premiera tuż-tuż. Obecnie moim największym 
marzeniem jest przekazanie widzom takich emocji, jakie mi towarzyszą, kiedy przygoto
wuję się do roli, zaprzyjaźniając się z moją bohaterką i jej wieloma wcieleniami. 



Marcin Majkut 
Wiek: 33 l'ata (jeszcze). Zawód: Account Manager. 
Wykształcenie: wydziały: Kulturoznawstwa i Psychologii 
Społecznej 

Teatr. Zmiana formy lub form. To za Gombrowiczem, nie teore
tykiem teatru, lecz życia, do którego teatr przecież nieustannie 
się odwołuje. Ale dlaczego Gombrowicz? Bo rak odważnie i 
mądrze komentował polskość i Polakói/11, ich życie i myślenie 
lub sądzenie. Ja, rzecz 1asna, do takich tuzów jak pan Witold 
nie należę, ale intencje w tworzeniu rzeczy z mojej strony 
teatralnych sq podobne. Bo zdarzyło się na Białołęce grać dla 
Polaków. Idee reżysera, przekuwać w działania teatralne, możliwe, chciałoby się powie
dzieć- twórczo - ale to pozostawmy widzom. Trudna to praca, gdy inspiracje sq ograni
czone właśnie przez nieelastyczność niektórych form. Ja w tym wszystkim staram się 
dążyć do profesjonalizacji. Sztuka teatru polega według mnie na przen szeniu w inny 
wymiar widzów aktorami. Wymiar czasami chwytany pełnymi garściami, choć zazwy
czaj tylko dotykany, muskany z większym czy mniejszym zrozumieniem, nieopatrznie. 
Teatr to być może miejsce próbowania sił idei i ewe n walnie jej realizacji. 
Nie pozbywać się formy, gdyż wtedy nic nie zostanie. Ale kształtować jq z dostatecznym 
zrozumieniem i przeczuwaniem świata, ludzi, relacji, emocji etc. Uruchomić w sobie 
mechanikę odczuwania. Nie pozwolić zastraszyć się strachowi. Tworzyć mqdrze. 

Wojtek Wierzbowski 
32 lata. Architekt 
Jestem w Tl 3 od połowy stycznia, pierwszy występ 
jeszcze przede mnq, więc siłą rzeczy niewiele mam 
jeszcze do powiedzenia. Jeśli chodzi o czynniki, 
które spowodowały, że się tu pojawiłem, to są ' to 

pasja, chęć rozwoju i zarazem sprawdzenia się, 

energetyzująca satysfakcja z uczestnictwa w 
czymś magicznym, kiedy na 2 godziny wspólnie kreujemy równoległy świat, na scenie i 
w głowach widzów.„ 

Sylwia Dawidczyk 
Wiek: 34 lata. W T13 od grudnia 2006. 
Wykształcenie: międzynarodowe stosunki 
gospodarcze i polityczne oraz polityka regio
nalna i lokalna. 
Teatr to tajemnica, której się poświęcam, której ja 
sama nie znam i która odkrywa się przede mną, za 
każdym razem, kiedy dostaję scenariusz do ręki i 
rozmyślam o roli. Tajemnica, którą wy możecie poznać, lecz mnie nie jest to dane. Tajem
nica, która mnie zmienia, ale nie wiem, co zmieniła i jak. Czy to nie jest tajemnica? Życzę 
wszystkiego najlepszego wszystkim tajemniczym miłośnikom teatru. 

Aneta Muczyń 
32 lata. Teatrolog, aktorka, instruktor teatral
ny i reżyser trzech teatrów Białołęckiego 

Ośrodka Kultury 
W Teatrze 7 3 debiutowałam w 2004 roku w „Łysej 
śpiewaczce'' E. Ionesco. Od tamtej pory zagrałam 
tu sporo ról, z których kilka na pewno zapamię
tam na dłużej. Od mojego debiutu wiele się zmie
niło. Dużo ludzi odeszło, jeszcze więcej przyszło, 
polepszyła się jakość przedstawień, wyraźnie wzrósł ich wymiar inscenizacyjny. Mamy 
więcej środków na spektakle i znacznie liczniejszą publiczność. Jednak powód, dla które
go jeden człowiek wychodzi na scenę, a drugi go ogląda, się nie zmienił. Aktor z widzem 
żyje w symbiozie. Dajemy ludziom chwilę zapomnienia, radości, czasem wzruszeń w 
zamian za bycie kimś innym, oddanie się cudzym emocjom, a nierzadko dowiedzenie 
się poprzez taką transformację czegoś o sobie. Żeby nie było tak górnolotnie i misyjnie, 
czasem też chodzi o zwykłe połechtanie własnego ego„. Teatr daje poza tym jedyną w 
swoim rodzaju możliwość sprawowania Jządu dusz" nad widzem. Rządy te nie zawsze 
sq bardzo udane, nie zawsze uda nam się poruszyć tę strunę w człowieku, o którą nam 
chodzi~ ale jak się czasem zdarzy poruszyć widza do łez, daje to niekłamaną satysfakcję. 



Anna Pindera 
27 lat. Absolwentka Studia Aktorskiego L'art. 
Kulturoznawstwa międzynarodowego na 
Uniwersytecie Jagiellońskim i Centrum Studiów 
Latynoamerykańskich na UW 
W „Lecie Muminków" Emma wyjaśniała Muminkom: 
„ Teatr to nie jest ani salon, ani też przystań dla statków. 
Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogli
by być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, i jakimi są''. Na co Mama 
Muminka odpowiedziała: ,,To zakład wychowawczy!''. Ola mnie teatr jest tym wszystkim 
po trochu. Uczy poznawać ludzi i uczy pokory. Jest też wielką tajemnicą, a Teatr 13, 
otwierając przede mną swoje drzwi~ pozwala mi tę tajemnicę 
odkrywać. 

Piotr Chomicki 
29 lat. Informatyk, elektronik. W Teatrze 13 od niespeł
na roku. 
Proszę sobie wyobrazić ciemność, jak ciemność strusia, 
który jest widziany, ale mu się wydaje, że zapadła całkowita 
ciemność, koniec świata. Potem struś wyciąga głowę. Staje 
się krukiem. Kruk pastwi się nad zmarłym. Kruk wróblem, 
pożera robaki. Wróbel orłem, na krótką chwilę. Patrzy z 
dużej wysokości, obejmuje wzrokiem. Na raz. Krukowi 
wystają białe z boku piórka. Gdy się tak patrzy z pewnej 
odległości, to nie wiadomo, czy to taki sztuczny udawany, 
czy kruk biały. Wejście na scenę pozwala momentami czuć 
się jak morderca, jak ofiara. Czuć, że się kocha bez wzajem
ności. Że jest się poniżanym. Uwielbianym. Że jest się nijakim. Już tu, w Teatrze 13 musia
łem gdzieś usłyszeć, albo przeczytać stwierdzenie „W teatrze tylko makijaż jest sztuczny''. 
Może dla nas, amatorów, nie potrafiących zbyt dobrze udawać, jest to tym bardziej 
prawdziwe? Recytacją zajmowałem się od końca szkoły podstawowej. Z tekstów, które 
uczy się na pamięć pozostają cytaty, które ni z tego, ni z owego, w różnych momentach 
życia przypominają się i nabierają znaczeń. Role często mają znacznie mniej czasu, żeby 
dojrzeć w nas, ale rosną bardzo szybko, na gruncie ciężkiej nad spektaklem pracy. A jak 
napisał J. Pilch -„Jeśli łatwa, to nie sztuka''. 

Ewa Kliszewska 
26 lat, Absolwentka Politechniki 
Częstochowskiej, aktorka scen muzycznych, 
Instruktor Tańca . 

Taniec pozwolił mi odnaleźć nowe oblicze życia. 

Piękniejsze od rzeczywistości. Zatraciłam się w nim. 
Później pojawił się w moim życiu teatr, który 
podwoił jeszcze to wrażenie i sprawił, że scena stała 
się jedynym miejscem, gdzie poprzez kreacje 
mogłam być sobą. Ciało ludzkie na scenie jest 
najlepszym instrumentem, niejednokrotnie doskonalszym i pełniejszym niż głos. Nie 
chodzi mi o taniec zamknięty w formach klasycznych, czy jazzowych, ale o prawdziwy 
ruch. Ruch ekspresyjny, który potrafi wykonać każdy człowiek i jeśli tylko pozwoli sobie, 
wsłuchać się we własne ciało, to ono go z pewnością nie zawiedzie, nie wygeneruje 
żadnego fałszywego ruchu, anijednego kłamstwa. „Czym jest taniec? Tajemnicą istnie
nia wypowiedzianą gestami i ruchami ciała, metamorfozą zycia, przejściem do innej 
rzeczywistości, a wreszcie skokiem w szaleństwo." (TNasierowskl) 

Marek Mackiewicz 
35 lat, bankowiec. 
Teatr przenosi w inny wymiar rzeczywistości, 

skłania do refleksji nad symboliką i znaczeniem 
sytuacji~ emocji, obrazów. Możliwość uczestnicze
nia w tworzeniu spektaklu to dla mnie nie tylko 
radość z obcowania ze sztuką ale też spełnienie 
marzeń które kiełkowały latami. 



Sposób na życie 

Często swoim aktorom zadaję pytanie: jakie znaczenie ma dla nich 
teatr? Jakie ważne sprawy w życiu gotowi są poświęcić dla teatru? Czy jest to 
kolacja z żoną, kilka nieprzespanych godzin, niezaliczony egzamin, spacer z 
dzieckiem ... czy cos dużo poważniejszego - co już więcej w życiu się nie zdarzy, 
a mogłoby się zdarzyć, gdyby nie spotkanie na próbie. Z upływem czasu kandy
datom ubiegającym się o role stawiam coraz trudniejsze warunki do spełnienia. 
Nie wystarczy już sam casting. To tylko przepustka do „raju" lub„piekła teatral
nego". Następne etapy są dużo poważniejsze i w sposób jednoznaczny weryfi
kują stopień zaangażowania, umiejętności czyli talent i chyba najważniejszą 

sprawę - to poświęcenie i zatracenie siebie dla teatru. Od dłuższego czasu sam 
wymagam od siebie coraz większego poświęcenia. Przez 23 lata na próbach 
zostawiłem najważniejsze sprawy, które mogły się zdarzyć w życiu 42-letniego 
faceta, ale nie miały szansy się zdarzyć, bo teatr był i jest ponad wszystko. Nie 
ukrywam, że także w ludziach Teatru 13 szukam czegoś abstrakcyjnego, co 
banalnie możemy określić miłością do teatru. Taką prawdziwą miłością, dla 
której poświęca się wszystko, a wszystko to znaczy naprawdę wszystko ... 

Ktoś mógłby powiedzieć, że to szaleństwo, że takich ludzi nie ma, że 
takie wymagania przeczą rozsądkowi, że teatr tworzony przez amatorów to 
takie „pitu pitu" przy kominku, bez wynagrodzenia, kiedy jesteśmy wypoczęci, 
zadowoleni i mamy te dwie - trzy godziny, żeby pobawić się w teatrzyk, a potem 
wrócić do wszystkich ziemskich obowiązków. Tak myślący w Teatrze 13 przepa
dają bardzo szybko, zdławieni potęgą tych, którzy traktują„Trzynastkę" w kate
gorii samorealizacji artystycznej, poświęcenia, wytrwałości w rzetelnej, gigan
tycznej pracy nad rolą, odpowiedzialności za wspólny efekt pracy i właśnie tej 
abstrakcyjnej miłości do teatru. Ludzie o takich priorytetach są potęgą tego 
teatru. To oni budują wartość zespołu. Siła „ 13" polega na tym, że przez 23 lata 
miałem okazje spotkać 200 osób, ale tylko nieliczni potrafili wzmocnić moją 
miłość do Teatru 13, dać impuls do tworzenia i, co najważniejsze, być uczciwym 
partnerem w tym trudnym związku. Efektem tej miłości jest prawie 80 premier, 
ale te prawdziwe miłości to zaledwie 15 z nich, które zasługują na szczególne 
uznanie publiczności, których osobiście się nie wstydzę i nieskromnie twierdzę, 
że mogą śmiało konkurować z przedstawieniami w dobrych zawodowych 
teatrach. W tej subiektywnej TOP-liście wymienione są inscenizacje, podczas 
których trafiłem na partnerów godnych największego uznania. 
Z subiektywnie wybranej pierwszej dziesiątki, w większości spektakli zagrali: 
Sylwia Dawidczyk, Aneta Muczyń, Wiktor Skowroński, Dariusz Dłużewski, 

Leszek Służewski. Śmiało mogę powiedzieć, że to są ludzie teatru - związani z 
nim od kilku lat, sprawdzeni w różnych trudnych sytuacjach, gotowi do niespo
dziewanych zastępstw, do przygody naznaczonej poświęceniem i miłością, 
wciąż obecni w zespole. To są aktorzy-amatorzy wykonujący codziennie różne 
zawody, którzy tak na prawdę powinni być aktorami na najlepszych zawodo
wych scenach. Obok nich pojawiają się już następni, którzy, jeżeli będą uważ
nie naśladować i czerpać z wnętrza tej szczególnej piątki, staną się niebawem 
dla nich partnerami godnymi najwyższego uznania. 

To czas i perspektywa, z jakiej się patrzy na wiele spraw jest najlepszym 
sprawdzianem dla aktora i dla jego miejsca w tym teatrze. Na tych, którzy 
stawia Ją zbyt duże granice pomiędzy życiem a teatrem czekają inne zespoły, 
których akurat w BOK-u jest bardzo dużo. Tam praca jest mniej intensywna i 
repertuar nieco lżejszy. Jednak ci, którzy na moment odwiedzą„Trzynastkę" i 
chociaż w minimalny sposób zatracą się i zaangażują w ten romans będą 
wiedzieli, że pozostawia ona w umysłach ślad na długie lata. Jedni odczuwają 
pozytywne wibracje, inni potrafią mieć negatywne odczucia. No cóż, życie 
teatralne w teatrze„inteligenckim"z pewną tradycją i poziomem wymaga 
autentycznych poświęceń, nieprzeciętnego talentu i cierpliwości w myśl 
zasady, że w teatrze więcej czasu się czeka na swój niepowtarzalny czas, niż 
przebywa na scenie. 

Tomasz Służewski 
Warszawa, 21 .03.2011 
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PREMIERY TEATRU 13 

27 .03.1988 r. „Zwierciadło" - montaż poetycki, reż. Tomasz Służewski 
24.11 .1988 r.„Bóg"Woody Allena, reż. Tomasz Służewski 
23.03.1989 r. „Golgota" Stanisława Brejdyganta 
„Przygotowanie"Tomasza Służewskiego, reż. Tomasz Służewski 
24.11.1989 r.„Bóg"Woody Allena, reż. Tomasz Służewski 
17 .03.1990 r. „Dzidzi bobo*3" wg Tadeusza Różewicza, reż. Tomasz Służewski 
30.04.1990 r.„Kopciuch" Janusza Głowackiego, reż. Tomasz Służewski 
05.1990 r. „Wariat i zakonnica" Stanisława Ignacego Witkiewicza, 
reż. Jarosław Kisieliński 

18.06.1990 r.„Aktorki" Feliksa Falka, reż. Tomasz Służewski 
02.12.1990 r. „Demokracja" Josifa Brodskiego, reż. Tomasz Służews ki 

03.03.1991 r.„Teatr Osobny" wg Mirona Białoszewskiego, 
reż. Dominik Wendołowski 
23.03.1991 r.„Halo, tu mówi Czechow" wg Antoniego Czechowa, 
reż. Tomasz Służewski 
2.06.1991 r.„Fortynbras się upił" J. Głowackiego, reż. Tomasz Służewski 
06.1991 r.„Polowanie na karaluchy" Janusza Głowackiego, reż. Anna Kłosowicz 
12.1991 r.„Bóg"Woody Allena, reż. Tomasz Służewski 
1.03.1992 r.„lmpreza u Czechowa"wg Antoniego Czechowa, 
reż. Tomasz Służewski, Zuzanna Dobrucka 
3.05.1992 r.„Ach, kobiety" wg jednoaktówek Antoniego Czechowa, 
reż. Tomasz Służewski 
7.11.1992 r.„Dusia, ryba, wal i leta': Pam Gems, reż. Tomasz Służewski 
20.03.1993 r.„Sny" wg „Wariata i zakonnicy" Stanisława Ignacego Witkiewicza, 
reż. Tomasz Służewski 
27.03.1993 r.„Biesiada u Hrabiny Kotłubaj"Witolda Gombrowicza, 
reż. Tomasz Służewski 
18.04.1993 r.„Gabinet luster" Agnieszki Rusakiewicz, 
reż. Małgorzata Dziewońska 

24.11.1993 r. „Czecholandia" wg jednoaktówek Antoniego Czechowa, 
reż. Tomasz Służewski 
13.03.1994 r. „Noc Trybad" Per Olova Enquista, reż. Tomasz Służewski 
27.03.1994 r.„Aktor" Bogusława Schaeffera, reż. Tomasz Służewski 
05.1994 r.„Bóg"Woodego Allena, reż. Tomasz Służewski 
26.06.1994 r.„Cztery spotkania" wg „Białych nocy" Fiodora Dostojewskiego, 
reż. Tomasz Służewski 
19.11.1994 r.„Kubuś i jego pan" Milana Kundery, reż. Tomasz Służewski 

22.01.1995 r.„Lekcja" Eugene Ionesco, reż. Tomasz Służewski 
04.03.1995 r. „Czecholandia" wg jednoaktówek Antoniego Czechowa, 
reż. Tomasz Służewski 
27.05.1995 r.„Przy drzwiach zamkniętych" Jean Paula Sartre'a, 
reż.Tomasz Służewski 

15.10.1995 r. „Białoszewski kontra Mrożek" wg „Szłości samo jednej" 
M. Białoszewskiego„Zabawy"S . Mrożka, reż. Tomasz Służewski 

28.01.1996 r. „Eksperymenty teatralne" wg „Dzidzibobo"Tadeusza Różewicza 
„Fuksówki" opartej na pomyśle Magdaleny Filipskiej, reż. Tomasz Służewski 
21.03.1996 r. „Piekło Rimbaude'a"wg Arthura Rimbauda, 
reż. Tomasz Służewski 
23.03.1996 r.„Demokracja" Josipa Brodskiego, reż. Tomasz Służewski 
26.03.1996 r.„Czecholandia" wg jednoaktówek Antoniego Czechowa, 
reż. Tomasz Służewski 
9.06.1996 r. „Iwona, księżniczka Burgunda" Witolda Gombrowicza, 
reż. Tomasz Służewski 
30.11.1996 r.„Białe małżeństwo"Tadeusza Różewi cza, reż. Tomasz Służewski 
26.01.1997 r.„Dusia, ryba, wal i leta" Pam Gems, reż. Tomasz Służewski 
9.05.1997 r. ,,Trzy dramaty" wg dramatów Rolanda Topora „Dzidziuś pana 
Laurenta':„Jako świętuje rocznicę':„Da Vinci miał rację': reż. Tomasz Służewski 
24.04.1999 r.„W małym dworku" Sta nisława Ignacego Witkiewicza, 
reż. Tomasz Służewski 
10.06.2000 r.„Białe małżeństwo"Tadeusza Różewicza, reż. Tomasz Służewski 
01.2000 r.„Lekcja" Eugene Ionesco, reż. Tomasz Służewski 
19.05.2001 r.„Dwa razy Toporem" wg dramatów Rolanda Topora, 
reż. Tomasz Służewski 
14.02.2002 r.„Ja, Gombrowicz" wg opowiadań Witolda Gombrowicza, 
reż. Tomasz Służewski 
15.06.2002 r.„Oj, oj, oj, oj, oj ... "wg j ednoaktówek Muzy Pawłowej, Antoniego 
Czechowa i Michaiła Zoszczenki, reż. Tomasz Służewski 
22.02.2003 r.„Villqist" wg jednoaktówek Ingmara Villqista, 
reż. Tomasz Służewski 
29.03.2003 r.„Czego nie widać" Michaela Frayna, reż. Grzegorz Reszka 
15.06.2003 r.„Mewa" Antoniego Czechowa, reż. Tomasz Służewski 
03.2004 r.„Łysa śpiewaczka" Eugene Ionesco, reż. Tomasz Służewski 
5.06.2004 r.„lwona, księżniczka Burgunda"Witolda Gombrowicza, 
reż. Tomasz Służewski 
30.10.2004 r.„Dziewictwo"Witolda Gombrowicza, reż. Tomasz Służewski 
23.04.2005 r.„Kubuś i jego pan" Milana Kundery, reż. Tomasz Służewski 



15.10.2005 r.„Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa, reż. Tomasz Służewski 
4.03.2006 r.„Macbett" Eugene Ionesco, reż. Tomasz Służewski 
20.05.2006 r.„WW = TwT"wg„Wujaszka Wani" Antoniego Czechowa, reż. 
Tomasz Służewski 
24.06.2006 r.„Po deszczu"Sergi Belbel, reż. Tomasz Służewski 
20.01.2007 r.„Wesele" Eliasa Canetti, reż. Tomasz Służewski 
24.03.2007 r.„Mewa" Antoniego Czechowa, reż. Tomasz Służewski 
26.05.2007 r.„Misz-masz europejski" maraton z jednoaktówkami: 
„Publiczność zwymyślana" Peter Handke„,Stop the tempo" Gianina Carbunariu, 
„Da Vinci miał rację" Roland Topor, reż. Tomasz Służewski 
17.06.2007 r. Jubileusz Wiktora Skowrońskiego",Ja, Feuerbach"Tankred Dorst, 
reż. Tomasz Służewski 
19.01.2008 r.„Przy drzwiach zamkniętych" Jean Paul Sartre, 
reż. Tomasz Służewski 
9.02.2008 r.„Bolero Artura" Pavel Kohout, reż. Tomasz Służewski 
29.03.2008 r. „Czecholandia" wg jednoaktówek A. Czechowa, 
reż. Tomasz Służewski 

24.05.2008 r.„Oni" Stanisław Ignacy Witkiewicz, reż. Tomasz Służewski 
18.10.2008 r. ,,Iwona, Księżniczka Burgunda"Witold Gombrowicz, 
reż. Tomasz Służewski 
6.12.2008 r. „Po deszczu" Sergi Bel bel, reż. Tomasz Służewski 
14.02.2009 r. ,,Próby" Bogusław Schaeffer, reż. Tomasz Służewski 
28.03.2009 r.„Wariacje z wierszami"/„ ... oj przydałby się ktoś na przyczepkę" 
Jan Brzechwa, Julian Tuwim, reż. Tomasz Służewski 
04.04.2009 r.„Mewa" Antoniego Czechowa, reż. Tomasz Służewski 
16.05.2009 r.„Da Vinci miał rację" Rolanda Topora, reż. Tomasz Służewski 

27.06.2009 r.„Kubuś, czyli uległość" Eugene Ionesco, reż. Tomasz Służewski 
07.11.2009 r.„Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa, reż. Tomasz Służewski 
27.02.201 O r.„Pływanie synchroniczne" Davida Drabka, reż. Tomasz Służewski 
27.03.201 Or. Uroczyste obchody 22 rocznicy powstania Teatru 13: 
„Bo to Polska właśnie" adaptacja i reżyseria Tomasz Służewski na podstawie 
„Szelmostw Lisa Witalisa" J. Brzechwy 
26.06.201 Or. Bóg Woody Allen, reż. Tomasz Służewski 
27.11.201 Or. Trzy siostry Antoni Czechow, reż. Tomasz Służewski 
05.03.2011 r.„Macbett" Eugene Ionesco reż. Tomasz Służewski 
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