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Scena P1ek1elko 



MilenaRytelewska 

Płock 1976. Pochodzenie robotnicze. 

Syn Marianny i Stan1Sława. 

Długo greł w pilkę I robił skrył I 

Z miłości do obiaty zostar aktorem 

Katowice 1979. Meszka w Płocku. 

Autorka tomiku poetyckiego .Eleg ia dla 

Niewyskrobanej Dz1ewczynk1" (SPPWrocław20f)g) 

I wierszy publlkowan)ICh min. na łamach ,Odry", 

.Opq1 ,Toposu•. 

Absolwentka Akademii Teatralnej w WarsVJ.w1e 

{2011). Na Festiwalu Szkćt Teatralnych w Łodzi 

zdobyła nagrodę aktorską za rolę Gruszy 

w .Braciach Karamazow• rezyseri 1 Jarosława 

Ga1ewsk1ego. 

W 2009 zadebiutowała na scenie 

warszawskiego Teatru Komedia, ołą Justysi 

w spektek1u .Fredro dla dorosłych mę16w 

I ton' reżyseri i Eugeniusza Karina. W roku 

2011 rozpoczeła współpracę z Tealrem Polskim 

w Warszawie Infantki!· .Cyd" w refysen i Ivana 

Alexandra oraz Med • .,Zegłarz• w reżyserii 

Jerzego Klesyka Występułe w Teatrze 

Ateneum w spektaklu .Sen nocy letniej" 

w reżysern Bo~eny Suchockie). 

„to sztuka dokumentalna, lekko fabularyzowana" 

Po co wchodzić na scenę, wystawiać się na krytykę, ryzykować sobą? I to za wszelką cenę 

Nawet za cenę zwichniętego kolana czy zdartych strun głosowych? Co takiego speCjalnego dzieje 

s; ę tam, na scenie ' w głow · e aktora, ze nie chce robot nic innego? Nie wiem, ale gdy zbyt długo nie 

gram, to się w oczach starzeję . I chyb nawet zaczynam tle pachnieć .. , Skoro więc JUŻ muszę grać, 

to może niech gram coś waznego? Ale co jest ważne? Dziura ozonowa? Głód na św1ec 1e? Tak. Tez. 

Lecz kiedy coś cię boli . choćby tylko ząo. to myślisz, że tylko ten ból jest ważny I Idziesz do lekarza, 

mówisz mu, co cię boli i prosisz, by cię wyleczył . MaJąC 21 lat naplsalem: .Umieram, to boli, rodzę s i ę 

krzycząc to właśnie ta chwila - cale mo1e zyc1c". Więc z bólu, by być szczęśliwym -gram, mówię, 

piszę, krzyczę. Prawdę, na jakąmniestac . 

Prawda -Autor 1 - Autor 2 - Tekst. Co napisał autor 1 Co napi sał autor 27 Co było prawdą w tekście 

autora 1? Co było prawdą w tekście autora 2? Wszystko jest prawdą. Powoem wlęcei - to sztuka 

dokumentalna, lekko fabularyzowana. To wszystko zdarzyło się naprawdę. Znając odrobinę autorów. 

od razu wiemy, o kogo chodzi. AJe nie mówimy !ego na głos. Przecież wystarczy, że wiemy. Więc 

bardLO proszę , o trzymanie języka za zębami . I mam nadz1e1ę. że ci, o których jest ta sztuka -nigdy JeJ 

nie zobaczą. Oczyw1śc1e dodaliśmy coś na osłodę, złagodZJloś'l1y to I owo, jakieś wspomnienie 

z dz1ec1 ństwa .. Ale poza tym -to po prostu dokument Przyna1mniej z mojej strony - bo nie wiem, 

ile tu jest z drugiego współautora . 

Powiedzieć prawdę.. Jak sobie na mą potwolić? Jaką znależć wymówkę tak, aby mozna było 

powiedzieć wszystko? Zaprosiłem do współpracy Iwonę Kusia< Nie dość, ze ładna , miła. to 1~zcze 

fajnie pisze - myślałem . Poza tym to kobieta - mogłaby reprezentować wszystkie kobiece słowa, 

za które nie musiałbym brać odpowiedzialności . Jesteśmy na Jakimś bank1ec1e i nagle, ni stąd , 

ni zowąd : Słucha) ja też piszę . może razem . jasne, czemu nie, a nawet bardzo chętnie „ . no, 

to siczegóły ustalimy, bo z tych bankietowych rozmów i tak nic się nie pamięta. A potem było klika 

rozmów telefonicznych . Omówiliśmy koordynat i łup - napisałem scenę siarczystego seksu 

na wirujące1 prelce. I tyle. Ze strony Iwony cisza. Może to ta pralka, a moze nowa praca w UM? 

Nie wiem. Spytałem Iwonę czy się obrazi, Jezeli napiszę tę sztukę z kimś Innym. Nie obrazrta się. Więc 

miałem juz na oku M ilenę. Spotkal i śmy s ię w Pok1sie. dzięki Iwonie arkiewicz. Spotkanie było 

oficjalne, dotyczyło kultury. Rozlałem kawę, wysypalem cukier. I trajkotałem o swoich .sukcesach". 

W tych okollcznośc1ach narodziła się nasza współpraca 

Spotkali było siedem. moze dwanaście , w każdym razie znacznie mnie), n iż planowaliśmy. 

Bo nag ,e • bach: I wrześn ia 2012 tekst był prawie gotowy. Potem Jeszcze drobne poprawki 

I na początku lutego oficjalne czytanie w płockim Teatrze Dramatycznym. Po czytaniu - dyskusja. 

Długa. I bardzo różne, czasem skra1nie odmienne głosy i zarzuty w1down1. Jedna ze słuchaczek 

powiedziała, że bohaterów nie łączy zaden związek. lecz najwyzeJ zimny, ska lkulowany układ . 

I ie ta cala .niby sztuka". to jakaś .straszna sprawa Wtedy odezwał się ;e1 mąż 1W1erdząc, ze żona 

wcale tak nie myśli , a n sam dostrzega między bohaterami miłość i zażyłość . : .te to 1est zw1ązek

tyle , ze trudny. I ze on . zna· tal<ie pary, relacje · osobiście . 

Ale o CLYm 1est ta sztuka? O co chodziło autorom? · drążył inny ze słuchaczy I dlaczeg az dwa 

zakol'lczema? I dlaczego takie? I które ostatecznie? Jednym sztuka przypadła do gustu, innym nie. 

Jedni się w me1 odnale11i, inni wietrzyli fałsz . Tak czy siak · forum teatralne ozyło. a dyrektor teatru 

orna1m 1ł ROBIMY 



Urodiony w Stolicy Mazowsza. 

Muzyk grup: Rigor Mort1ss 1 Junus Rejk. 

Z~ p1erw5Z.11 wydal pfytę ,Rigor Mort1ss1 • 

w stylu f'lycho lndustnal Noise, 

a nglel ,LeCabare' I perę EPek. 

Motocyklowy globtroter - Gruzie. Gibraltar. 

Nordkapp, czterokrotnie Elefantentreffen i . , , 

Plock 1974. Cecha przewodnia - upór. 

Zamiłowania· ambitna muzyka elektroniczna, 

rock. Chel e ondyn, Tarentino. Pasja - J.w 

Grenie· tylko dla przyjactół, bezpłatnie . 

NaJc ekawsl wykonawcy murycznl • 

Underworld, Nicoles Jaar. Radiohead, 

Trentemoller. a co dzień • m~. ojciec 

6-letniego Aleksandre, dyrelrtor handlowy 

Jednego z największych polsk1Ch 

przeds1ęb1orstw budowlanych. 

I 

. .żadnych pieniędzy 
·ani na muzykę, ani na scenogrwftę, nie wspomln•JllC o detalacłl„." 

Aktorzy. Rola męska była napisana pode mnie. Po co kombinować? Rolę kobiecą czytała Katarzyna 

Anzorge. Wypadła pięknie, korzystnie. lecz odmów1la dalszej współpracy. Jak twierdzi - nie 

utożsamiła się z rolą Wtedy przyszła mi do głowy Martyna Kowalik z Częstochowy. świeżo upieczona 

absolwentka warszawskie1 Akademii Teatralnej. Poznałem ją podczas jednego Le spektaklu .Braci 

Karamazow· w reż . Janusza Opryl'lskiego. Zastępowala Karolinę Porcarl w roll Gruszy. Łukasz 

Lewandowski, wykładowca Akademii Teatra lnej , bardzo Martynę chwalił . Okazało się, ze słusznie 

Urzekła nas Przygotowała rolę w ki lka prób 1 była znakomita. Kiedy przeczytała sztukę stwierdziła, 

ze 1est ,mocna", 1 ze 1eszcz n1 grela w czymś tak wspótczesnym. N estety, gdy usłyszała ile 

fjak niewiele) dostanie za przygotowan ie rol i - zapadła martwa cisz . Struch lałem Myślałem , 

ze zrezygnu1e. Po chwl li jednak usłyszałem : A co lam. zawsze to 1akaś przygoda. 

Próby. Próby? Te były po prostu wspaniale Jako aktor czułem się n nich maksymalnie 

dowartościowany. bo rezyser kupował wszystkie moje pomysły na pniu A I Martyna zaczęła się śmiać 

z moich dowcipów. Żadnych krzyków czy obrazarna. Wyłącznie przyjemność z pracy, czerpana 

wprost I w półsłówkach . Znów jednak nastały ciężk ie czasy. Z powodów finansowych . Żadnych 

pieniędzy - ani na muzykę, ani na scenogra fię, nie wspominając o detalach .. Prawie wszystko 

ma być za darmo. 

Muzyu. Maciej Stoliński . to mój znajomy, jeszcze z czasów nastoletnich. Miał wtedy ksywkę 

.Druzynowy". co bynajmniej nie miało nic wspólnego z Harcerstwem. Dla wyjaśnienia dodam. 

ze Ja wtedy miałem ksywkę .Tapir' . Nasze siostry studiowały Medycynę w Gdańsku . Odwiedzaliśmy 

je czasami. Maciek trochę 1ako brat a trochę iako wokalista zespołu Rigor Mort1ss Ja tylko ja o brat, 

ewentualnie Jako .Tapir" Sytuacje, które miały mieJsce wGdal'lsku, daleko wyb1ega1ą poza ramy tego 

programu. Powiem tylko. ze to właśnie podczas Jednego z tamtych, gdańskich sylwestrów 

zrozumiałem . na czym polega brzmienie prawdziwych .dołów' Po latach, już jako dorośh ludzie, 

spotkailśmy się w trzech : ja, Maciek I Marek · który też zna prawdziwe brzmienie .dołów" 

- i słuchaliśmy muzyki. Spotkanie zorganizowa liśmy wieczorem, w domu Maćka. Rozkręc i liśmy 

sprzęt do poziomu zwanego .czytelnym", i tak trwaliśmy do 4 rano, przerzucając s ię najlepszymi 

kawalkam1. Dodam, że nie spozywallśmy alkoholu . Nawet rne pahhśmy Był tylko chleb na zakwasie, 

herbata i jakieś wyrafinowane, holenderskie maslo. TradyCJę naszych muzycznych w ieczorów 

kontynuujemy do dziś. Efektem jednego z nich jest muzyka do .W~ieku" . 

Scenclgrab. Najpierw wpadłem na pomysł, by połowę .Piekiełka" wylozyć wełną mineralną 

i przykryć folią paroprzepuszczalną (lak, by przypominała poddasze) - zaś drugą część pokryć kalką 

techniczną w kwadratowych ramkach (by wnętrze naśladowało japońskie ~iank1). Dodatkowo 

planowałem je podświetlić . co stanowiłoby ciekawy kontrast dla aktorów. Scenografię miały 

dopełniać rekwizyty takie jak mój motorower z 1961 roku, portret ślubny dziadków I różne . typowe 

sprzęty, jakie mozna znależć n większości strychów. Na szczęście sprawę uratowała nasza 

- teatralna - księgowa. mówiąc'. Hall. Dz1engów brak. Tym sposobem • I za sugestią dyrektora 

Marl<a Mokrowieckiego - zdecydowaliśmy się grać w kole. Juz pierwsza próba w nowej przestrzeni 

dowiodła, ze to był słuszny, wręcz ldealny-wybóc I ze dz1ęk1 memu wszystkie pieniądze można będzie 

wydać na sukienkę Martyny (zamiast na scenografię 1 scenografa) . A I czas (potrzebny czas 

na montaz scenografii) zaoszczędzimy. 



Dam111r Archi la 

M11•c111Machala 

Urodzony w Płocku Szkota mgdy me 

przeszkadzała mu w zdobywaniu wiedzy. 

Zamiłowanie do pragmatyzmu, technologii 

I w am w szkiełko sprawiły, ze Jest 

rzem1eślnlk1em . Choć targane niepokojem 

serce zawsze chciało więcej. 

Plocll 1989 Absolwent plock1ego llceum 

artystycznego. Dyplom z reklamy wrzualneJ 

Wyr6znrenie na Ogólnopolskim PrzeglądZie 

Pnie Dyplomowych. Od 2009 r. Akademia 

Fotograh1 w Warszawie. Od 2011 ~ pmcuje 

zawodowo Jako gmf1k Hobbyslyczn1e zaJmuJe 

się fotograt1111 prawem 

www.erchita pl 

Niezależny f1 lmow1ec i fotograf. 

Członkostwo w Klubie M'łośnlków Filmu 

FILM.ORG.PL Rezy na dokumentu o płockiej 

drofynre futbolu amerykańskiego pod tytułem 

.l.adeptać przeciwnika Hrstoria Mustangs 

Płock", re11limc111 teledysku płockich raperOw 

Kanela i Koupaka .Pegaz" · mimo bardzo 

ograniczonych środków nakręcony 

Płock 1990. Student Wlodkow1c11 

Administracja Samo~dowa. W liceum 

czlonek orkiestry dąlej - perkusia - lillmouk. 

Interesuje go fotograf1a portretowa 

1 reportazowa. 1 miejsce w konkursie ZŁAP 

MUSTANGA. organizowanym przez płockie 

MUSTANGI 

„Trudno było, ale zaproponowałem siebie. 
Na UCZ11•d• n kt alę nie apneclwlat." 

Plakat. Co do plakatu -od razu pomyślałem . że nikomu nie pozwolę zrobić plakatu do nasze1 sztuki 

Ze zrobię go sam. Pomysł był prosty - tylko zdjęcie moje I Martyny. Tu od razu przyszło mi do głowy 

nazwisko Marcrna Machały. który dwa lata temu zaproponował m1 ses1ę zd1ęcrową -ot tak, dlatego. 

ze lubi robrć zd1ęc1a. Tym razem ja zgłosrlem się do nrego. Dodam, ze Marcin wraz z kolegą, 

przygotowali też zajawkę spektaklu. którą mozna zobaczyć na strome teatro 1 w Tele-Top1e. 

A zatem, ze zd1ęć w sali baletowej Teatro Dramatycznego w Placku, przygotowałem projekt plakatu 

I tu muszę wymienić nazwisko mojego kolegi Marcina Jastrzębskrego (.Jastrzębia") , znanego 

w płockich kregach teatralnych jako mój przyjaciel od zerówki i wielki figlarz. Jastrząb zobaczył 

plakat i powiedział:· Fa1na propozycja, ale na słup się nie nadaje.Trzeba wspomnieć. że Jastrząb jest 

właścicielem firmy Mu!ti-Druk i zatrudnia ki lka osób - specjalistów od poligrahi i przygotowania 

druku. Jastrząb powiedZtal - Przy1edż do mnie, poprawimy razem to I ~vo Wpadłem więc . 

Jastrząb wzłąl pendnve'a 1 materiałami i powiedział : Ja nie jestem artystą, ale mam ludzi. 

Materiały przejął Dam ran Archita - i chwała mu za to. 

Retyaerla . Wybór reżysera był bardw trudny. Bo trodno być zarazem reżyserem, scenografem. 

choreografem I czym tam jeszcze Oednym słowem - Inscenizatorem). Trudno było , 

ale zaproponowałem siebie Na szczęśc ie nikt się nie sprzeciwiał Wiele mnie to kosztowało, Jednak 

nie potrafię krytycznie patrzeć na swoje dzieło. I chyba właśnie to pozwala m1 tkwrć w satysfakcji . 

Teelr Dramatyczny im. Jerzego Slan1awsk1ego w Ptocku ul. Nowy Rynek 11 09-400 Płock 

Tel.: 24 266 38 OO. foks: 24 266 38 44. lnstytuqo llnansowana ze $rodl<ćw Somor~u Wojewćdrtwa Mazow<eck,ego 

Dyrektor. Marek Mokrowiec.ki. Zastępca dyrektora - Dyrektor Adminisł racyjno-Technicwy: WQicłech Jasil\ski 

Scenograf- Marian Asz:et Biuro Obs-hJQI Widza - k1er&Nrnk; Jotanta Mllewsll.a, specjahsta ds Ol'lJanizacjl fmprez 

Mono Zak. tel.: 24 266 38 08, 24 262 48 40 www.tealrplock.pl e-mo•I lealr@tealrplock.pl Koordynator pracy 

artystycznej- Ewa Cichocka. Kierownik działu promocji i markel•ngu: Leszek Sk1ersk1. Konsultant programowy 

Monik.A M1odvszcwska:-Olszewska. Kierownik tcchmczny. Zb gn ew ~oskwa. GłóWny rcahzaJor twiatta- Zbłgnie-.-.. 

Charzyński. Reohzalony śWialla: Rate l Kal'nowski, Robett Liberek Główny akustyi<: Knysztol Wierżbicki . Rcohz.ac1• 

dtwtęku : Piotr Tobola. GłóWny specialisla ds. fotografii i pol•graflt : Woldema r Lawondowsk1. Ga.-derob•ane 

Magdalena Werner, Sytwlo Zablu! Bri11ad er sceny: Roman Nowakowski. Zespół technlclny: Cezary Jow<irsk l. 

Andrzej Lemallskr, Piotr lnk.el. Piotr Muszy1\sl<i. Rekwizytorzy: Agnie5lk• Slrieszewska. Knyszlof Pooczuk. 

Pracownie fryz,ersko-J)E!rukars~; Jadwiga Forysrewska. Ml!llgorzata Jędrzeiewska . Pracownia krawiecka d!llms.ke 

Lucyna Pstr.ig. Weronik Dzikowska. Ptaeownio krawiecka męska: Slawomir Kro<wa. Hanna Chmie!ewsko 

PttlCOYJania malarsko modelarska: Marek Sinla, Mare.lir. Szymborski. Pracownia stolarska'. Stefan Chłopkow1ak. 

Andrzej Krzemillski. 
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