
20
15

w
w

w.
w

ro
st

ja
.p

l

Wrocław, 24-26 października 2015
Dolny Śląsk, październik - listopad 2015



Biuro organizacyjne Spotkań:

Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru (Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 24, 
50-101 Wrocław) +48 71 344 28 64 wew. 227 (OKiS)
tel. do dyrektora artystycznego Spotkań red. Wiesława Gerasa +48 607 71 72 25

Spektakle, sesja, spotkania i dyskusje odbywają się w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej 
Filia we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 59, która jest również Klubem Festiwalowym Spotkań. 

Gospodarzami Spotkań są studenci PWST w Krakowie Filia we Wrocławiu.

W projektach druków Spotkań wykorzystano znak graficzny Eugeniusza Geta-Stankiewicza. 

Dokumentację fotograficzną przygotowuje Krzysztof Zatycki.

WROCŁAWSKIE SPOTKANIA TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
dofinansowano ze środków

 Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016

www.umwd.dolnyslask.pl, wroclaw2016.pl

Organizatorzy: www.okis.pl, www.wrostja.pl, www.pwst.wroc.pl

PARTNERZY:

PATRONI MEDIALNI:



OŚRODEK KULTURY i SZTUKI we WROCŁAWIU
WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TEATRU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. LUDWIKA SOLSKIEGO W KRAKOWIE  
FILIA we WROCŁAWIU

WROCŁAWSKIE
SPOTKANIA

TEATRÓW
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16. Prezentacje MonodraMów na dolnyM Śląsku

Wrocław, 24-26.10.2015 | Dolny Śląsk, październik-listopad 2015

patronat
MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLąSKIEGO 
PREZYDENT WROCŁAWIA 

MIęDZYNARODOWY INSTYTUT TEATRALNY UNESCO

RADA PROGRAMOWA WROSTJA 2015
Elżbieta Czaplińska-Mrozek, Janusz Degler, Wiesław Geras, Aneta Głuch-Klucznik, 

Krzysztof Kuliński, Tomasz Miłkowski, Elwira Militowska, Lech Śliwonik, Jan Zdziarski 

dyrektor WROSTJA: Piotr Borkowski
dyrektor artystyczny WROSTJA: Wiesław Geras
kierownik realizacji: Karolina Michalska-Cecot



 
Również w roku 2015 wędrowaliśmy z naszym Hamletem. Byliśmy na kilku festiwalach i spotkaniach teatrów 

jednego aktora: w Olsztynie na III Olsztyńskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora (6-8 III),  na 16. FeTA Fe-
stiwalu ewentualnych Talentów Aktorskich (17-19 IV), we Lwowie na 5. Polskiej Wiośnie Teatralnej (23-27 IV),  
w Armenii na 12. Międzynarodowym Festiwalu ARTMONO (6-11 V), w Słupsku na 11. Turnieju Teatrów Jednego 
Aktora SAM NA SCENIE (4-6 VI), w Sopocie na Festiwalu DWA TEATRY (27-29 VI), w Helu na 9. Spotkaniach Teatrów 
Jednego Aktora, które odbywają się w czynnej Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej (13 VII – 10 VIII) oraz w Kosza-
linie na 3. Koszalińskich Ogólnopolskich Dniach Monodramu – Debiuty STRZAŁA PÓŁNOCY (17-19 IX).

Na szczególne wyróżnienie zasługują dwa festiwale, którymi kieruję od kilku lat – 9 sezon TEATRU w REMIZIE 
– HEL oraz 30. Festiwal Festiwali Teatrów Jednego Aktora – Toruń. Do programu Festiwalu napisałem wstęp. Oto 
passus, który prezentuje w szczegółach fragment historii naszych Festiwali:

Oto kilka faktów z historii SPOTKAŃ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA: 50 lat temu w październiku 1966 we 
wrocławskim Klubie Piwnica Świdnicka odbyły się pierwsze na świecie – jak się okazało – Spotkania Teatrów 
Jednego Aktora. We Wrocławiu odbyło się 10 pierwszych Ogólnopolskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora 
(1966-1975). Po dziesięciu latach w 1975 OFTJA (Ogólnopolskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora) z Wro-
cławia zostały przeniesione do Torunia i przez 20 lat, od 1976 do 1996, Toruń był ich gospodarzem. Potem 
Spotkania w 2002 ponownie wróciły do Wrocławia, gdzie odbywają się do dziś jako Wrocławskie Spotkania 
Teatrów Jednego Aktora (WROSTJA od 1976 do 1996 odbywały się w tym samym czasie co OFTJA w Toruniu). 
W ramach WROSTJA do 2014 odbywały się też kolejne edycje Ogólnopolskich Spotkań Teatrów Jednego Ak-
tora (łącznie w latach 1966-2014 odbyły się 43 edycje Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora). 

Wybitni aktorzy Krzysztof Gordon i Wiesław Komasa przygotowali z naszej inspiracji premiery monodramów 
wg tekstów Tadeusza Różewicza – Krzysztof Gordon „ŚMIESZNEGO STARUSZKA”, który został też zrealizowany  
w Teatrze Polskiego Radia przez Janusza Kukułę (premiera w kwietniu 2015), a Wiesław Komasa spektakl „RÓŻE-
WICZOGRANIE”. Oba spektakle będą przez nas prezentowane na kilku festiwalach.

Na festiwalach, o których wspominam, odbywały się też spotkania i rozmowy na temat WROSTJA oraz naszych 
książeczek z Hamletem. Podczas 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Turnieju Teatrów Jednego Akto-
ra SAM NA SCENIE w Słupsku oraz na finale turnieju recytatorskiego w Ostrołęce wszyscy laureaci otrzymali książ-
ki ze wspomnianej serii, poświęcone Bogusławowi Kiercowi i Wiesławowi Komasie. W Ostrołęce i na Helu książkę 
podpisywał Wiesław Komasa. Dodam, że książki wysyłamy do bibliotek, teatrów, szkół teatralnych i mediów.

W 2015 r. wydaliśmy dwie publikacje w serii z Hamletem: 13 jej tom „Wędrowanie… Jednoosobowy teatr Wie-
sława Komasy” Katarzyny Flader-Rzeszowskiej oraz Aneks nr 3 „Indeksu aktorów i spektakli teatru jednego aktora 
w latach 1966 – 2014”.

Kończymy prace redakcyjno-wydawnicze nad kolejnymi książeczkami serii z Hamletem: 14. tomikiem „Samot-
ność aktorki. Lidia Danylczuk” Ireny Wolickiej i 15 tomikiem „121 monodramów. Przewodnik po teatrze jednego 
aktora” Tomasza Miłkowskiego. 

Za rok 50-lecie WROSTJA, które powinniśmy uczcić. Przygotowuję spotkanie osób, które były i są przy nas od 
wielu lat. To przede wszystkim z nimi będzie się toczyć ważna rozmowa o teatrze jednego aktora i roli Wrocław-
skich Spotkań Teatrów Jednego Aktora. Poprosiłem naszych przyjaciół, profesorów Lecha Ślwonika, Janusza 
Deglera, krytyków teatralnych Krzysztofa Kucharskiego i Tomasza Miłkowskiego, by wskazali, które ich zdaniem 
spektakle, prezentowane we Wrocławiu podczas dotychczasowych spotkań, były najlepsze i stanowiły ich filary 
– SŁUPY WROSTJA. Propozycje przesłali: Janusz Degler (11), Lech Śliwonik (10), Krzysztof Kucharski (26), Tomasz 
Miłkowski (32) i Wiesław Geras (20). Łącznie wskazano 50 aktorów i 64 spektakle. Jeżeli znawcy teatru uznali tych 
aktorów i te spektakle za znaczące dla teatru jednego aktora, to znaczy, że poziom WROSTJA był bardzo wysoki. 
Chciałbym, by w 2016 r. odbyła się też prezentacja kilku spektakli laureatów naszych festiwali oraz publikacji 
serii wydawniczej, poświęconej ruchowi teatrów jednego aktora, które mają wysoką ocenę krytyków i history-
ków teatru. Planuję też, pod patronatem ITI UNESCO, spotkanie dyrektorów międzynarodowych festiwali teatrów  
jednego aktora. 

Jubileusz WROSTJA zgłosiliśmy i został on wpisany do programu obchodów w ramach Europejskiej Stolicy 
Kultury Wocław 2016.  

Wiesław Geras



Katarzyna Flader-Rzeszowska
WęDROWANIE… 
Jednoosobowy teatr 
Wiesława Komasy

Wędrowanie Wiesława Komasy określają zarówno spektakle ze-
społowe, poetyckie koncerty słowa, jak i praca pedagogiczna. Za-
sadniczy wpływ ma na nie także teatr jednego aktora. Dla Komasy 
monodram to spotkanie z drugim człowiekiem, to zmaganie się 
poprzez scenę ze światem i samym sobą. Jego aktorstwo zawsze 
niesie jakiś problem, wartości, o które artysta chce i musi walczyć.

Komasa nie stworzył wielu monodramów, bo w ponad czter-
dziestoletniej pracy artystycznej zaproponował siedem wypowie-
dzi jednoosobowych, większość z nich przygotował na początku 
drogi zawodowej. Wynikało to z buntu młodości, z gorącej potrze-
by wypowiedzenia się na ważne tematy, z żaru emocji drzemią-
cych w aktorze. Czas łagodzi uczucia. Wiesław Komasa nigdy jednak nie przestał wyrażać w jednoosobo-
wym teatrze swoich pragnień i wątpliwości. Dowodzi tego Katarzyna Flader-Rzeszowska, która z dbałością 
o historyczne szczegóły ukazuje osobną i wyjątkową drogę artysty.

Autorka przy okazji pisania książeczki o wędrówkach Komasy – artysty poszukującego, tak naprawdę chce 
opowiedzieć, niejako przy okazji, całą jego biografię. Sięga więc do Nowego Wiśnicza, jakieś 40 km od Krako-
wa, gdzie urodził się Wiesław w roku 1949, w rodzinnie humanistów, nauczycieli (matka bibliotekarka i sio-
stra – polonistka, to gwarancja „oczytania” i dobrego gustu literackiego przyszłego artysty). Potem krakowska 
PWST im. Solskiego (1967-1972) i wpływ szkoły: Zofii Jaroszewskiej, Danuty Michałowskiej (pierwszej „solistki” 
w modelu monodramatycznym), Jerzego Jarockiego, a nawet Jerzego Grotowskiego (do którego idei teatru 
ubogiego i ofiarniczego będzie Komasa powoli dorastał). (…) Potem idą spektakle jednoosobowe artysty, od 
Wołającego (1971) – przez m.in. Moją bajkę (1972) i Odejście Kaina (1973) – do Yoricka, czyli spowiedzi błazna 
(2006). Flader znakomicie operuje materią poetycką tych przedstawień; czyta, cytuje i rozumie ich poezję.

Prof. dr hab. Jan Ciechowicz

Katarzyna Flader-Rzeszowska – historyk teatru, wykładowca akademicki. Ukończyła Wydział Wiedzy 
o Teatrze w warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza oraz Wydział Nauk Historycz-
nych i Społecznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwentka Podyplo-
mowych Studiów Humanistycznych w Polskiej Akademii Nauk. Doktorat uzyskała w Instytucie Sztuki PAN. 
Obecnie wykłada na Komunikacji Medialno -Kulturowej UKSW. Jest zastępcą redaktora naczelnego kwar-
talnika „Kultura-Media-Teologia”, współpracuje z miesięcznikiem „Teatr”. Wielokrotna laureatka konkursów 
recytatorskich. W teatrze jednego aktora zadebiutowała spektaklem Oczami mojej żony na podstawie We-
sel w domu Bohumila Hrabala. Jest autorką książek Promieniowanie rapsodyzmu. W kręgu myśli i praktyki 
teatralnej Mieczysława Kotlarczyka (Warszawa 2008), Miejsca teologiczne w kulturze wizualnej (Kraków-
Warszawa 2013), współredaktorką publikacji Jan Paweł II człowiek kultury (Kraków 2008), Słowo w kulturze 
współczesnej (Warszawa 2009) i innych. Od lat obserwuje i opisuje ruch teatrów jednego aktora.

Oficjalna promocja publikacji oraz premiera spektaklu „Różewiczogranie” wg Tadeusza Rózewicza 
odbędzie się w ramach WROSTJA 2015 - 26 października.

Dr Katarzyna Flader-Rzeszowska 
– historyk teatru, wykładowca akademicki.  
Ukończyła Wydział Wiedzy o Teatrze  
w warszawskiej Akademii Teatralnej im. 
Aleksandra Zelwerowicza oraz Wydział 
Nauk Historycznych i Społecznych na 
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie, absolwentka Pody-
plomowych Studiów Humanistycznych  
w Polskiej Akademii Nauk. Doktorat uzy-
skała w Instytucie Sztuki PAN. Obecnie 

wykłada na Komunikacji Medialno-Kulturowej UKSW. Jest zastępcą re-
daktora naczelnego kwartalnika „Kultura-Media-Teologia”, współpracuje 
z miesięcznikiem „Teatr”. Wielokrotna laureatka konkursów recytator-
skich. W teatrze jednego aktora zadebiutowała spektaklem Oczami mojej 
żony na podstawie Wesel w domu Bohumila Hrabala. Jest autorką książek 
Promieniowanie rapsodyzmu. W kręgu myśli i praktyki teatralnej Mieczy-
sława Kotlarczyka (Warszawa 2008), Miejsca teologiczne w kulturze wizu-
alnej (Kraków-Warszawa 2013), współredaktorką publikacji Jan Paweł II 
człowiek kultury (Kraków 2008), Słowo w kulturze współczesnej (Warszawa 
2009) i innych. Od lat obserwuje i opisuje ruch teatrów jednego aktora.

„Autorka przy okazji pisania książeczki o wędrówkach Komasy – artysty 
poszukującego, tak naprawdę chce opowiedzieć, niejako przy okazji, całą 
jego biografię. Sięga więc do Nowego Wiśnicza, jakieś 40 km od Krakowa, 
gdzie urodził się Wiesław w roku 1949, w rodzinnie humanistów, nauczy-
cieli (matka bibliotekarka i siostra – polonistka, to gwarancja „oczytania” 
i dobrego gustu literackiego przyszłego artysty). Potem krakowska PWST 
im. Solskiego (1967-1972) i wpływ szkoły: Zofii Jaroszewskiej, Danuty 
Michałowskiej (pierwszej „solistki” w modelu monodramatycznym), Je-
rzego Jarockiego, a nawet Jerzego Grotowskiego (do którego idei teatru 
ubogiego i ofiarniczego będzie Komasa powoli dorastał). (…) Potem idą 
spektakle jednoosobowe artysty, od Wołającego (1971) – przez min. Moją 
bajkę (1972) i Odejście Kaina (1973) – do Yoricka, czyli spowiedzi błazna 
(2006). Flader znakomicie operuje materią poetycką tych przedstawień; 
czyta, cytuje i rozumie ich poezję”.

Prof. dr hab. Jan Ciechowicz

Katarzyna Flader-Rzeszowska

WĘDROWANIE…
Jednoosobowy teatr Wiesława Komasy

Wrocław 2014
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Było to chyba w kwietniu 2003 roku. Spotkaliśmy się rano w parku Południowym i odbyliśmy tradycyjny 
spacer wokół stawu. Potem usiedliśmy jak zwykle na tej samej ławce, skąd roztacza się widok na staw  
i porośniętą wysepkę przy prawym brzegu. Milczeliśmy długą chwilę. Niespodziewanie Tadeusz Różewicz 
wstał, podał mi rękę i powiedział, że to nasze ostatnie spotkanie w parku. „Przeprowadzam się na Sępolno”. 
Zanim zdążyłem cokolwiek odpowiedzieć, ruszył w stronę domu na ulicy Januszowickiej. 

Spotykaliśmy się w tym pięknym parku prawie trzydzieści lat, a od roku 1990, kiedy ponownie zamiesz-
kałem w domu moich rodziców przy ulicy Turniejowej, regularnie przychodziłem tu na spacer z psem. Nie 
musieliśmy się umawiać, ponieważ było to ulubione miejsce porannych przechadzek Tadeusza Różewicza, 
któremu poświęcił utwór wiersz, zaczynający się od słów:

 chciałem opisać
 opadanie lisci
 w parku południowym
  pięć białych łabędzi
  stojących na zamglonym lustrze
  wody […]1

Oczywiście, każde spotkanie było okazją do rozmów. „W parku Południowym – pisze Tadeusz Różewicz 
– rozmawialiśmy prawie zawsze o Witkacym i najnowszych odkryciach witkacologów. […] Mówiliśmy  
o malarstwie, o fotografii, samobójstwie i fikcyjnym pogrzebie Witkacego… Mówiliśmy o żonie Witkacego, 
którą spotykałem w Domu Literatów przy ulicy Krupniczej 22 w Krakowie. Wdowa po Witkacym wydawała 
mi się piękna, elegancka…pamiętam niezwykłe oczy… […] Rozmowy o Witkacym dotyczyły jego życia, 
tzw. tajemnych fragmentów tego niezwykłego życia. Nie mówiliśmy o sztukach, powieściach, szkicach fi-
lozoficznych…, bo te rzeczy obaj znamy. Ja pytałem Profesora, co on myśli o samobójstwie Witkacego. 
Wersja »popularna« mówiła, że Witkacy popełnił samobójstwo ze strachu przed bolszewikami, komuni-
zmem, »wielkim bratem«…, ale czego naprawdę bał się Witkacy, nikt nie wie… Moim skromnym zdaniem 
bał się siebie, życia, wojny, niewygód… Albo był zmęczony i chciał zasnąć bez przebudzenia. Czego bał się 
Witkacy? Zostały jakieś strzępy informacji, że bardzo się bał wojny i śmierci… Pytałem Profesora, co myśli 
o Witkacym »politruku« Czerwonej Armii, albo czy Witkacy nie umierał ze strachu na froncie. Jakich poznał 
malarzy w St. Petersburgu?… Opowiadałem Profesorowi, jak na ruinach Warszawy wczesną jesienią 1945 
roku kupiłem książki Witkacego. Dla mnie było to »wykopalisko«, jak odkrycie Troi… Dopytywałem się  
o komediowy »pogrzeb« Witkacego w Zakopanem, kto tam kogo pochował. Mówiłem o planowanych 
sztukach, związanych ze śmiercią (pogrzebem) Witkacego.”2

Dobrze pamiętam rozmowę o tym „pogrzebie” Witkacego po powrocie z Zakopanego w kwietniu 1988 
roku. Zdałem Różewiczowi sprawozdanie z całej uroczystości oraz podzieliłem się wątpliwościami, czy nie 
nastąpiła tragikomiczna pomyłka i w grobie matki zamiast syna pochowano obcą osobę. Na wykonanych w 
czasie ekshumacji zdjęciach ma ona pełne uzębienie, a z listów Witkacego do żony wynika, że w roku 1937 
nosił już protezy (w 1994 r. specjalna komisja ministerialna ustaliła, że są to szczątki młodej Ukrainki). Pan 
Tadeusz bardzo interesował się tą sprawą i dopytywał o różne szczegóły pogrzebu. Wkrótce potem zwierzył 
się, że od pewnego czasu myśli o napisaniu sztuki o Witkacym. Poprosił, abym dokładnie opisał cały jego 
pobyt w Rosji, a zwłaszcza przebieg służby wojskowej w słynnej Lejb-gwardii Pawłowskiego Pułku i udział 
w wielkiej bitwie nad Stochodem w lipcu 1916 roku, podczas której został ciężko ranny. Sztuka miała się 
zacząć od homilii ks. Tischnera wygłoszonej w starym kościółku na Pęksowym Brzyzku i przemówienia mi-
nistra Krawczuka nad trumną sprowadzoną z Jezior. W czasie egzekwii duch Witkacego „materializował się” 

1  T. Różewicz, Utwory zebrane. Poezja 3, Wrocław 2006, s. 240-241.
2  T. Różewicz, Spotkania, w: Między teatrem a literaturą. Księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Deglerowi w 65. rocznicę
  urodzin. Pod redakcją A. Juzwenki i J. Miodka, Wrocław 2004, s. 13. 

Spotkania z Tadeuszem Różewiczem     w parku Południowym - Janusz Degler 



i powracał pamięcią do sytuacji, kiedy leży na polu bitwy przekonany, że niebawem umrze. Przed oczyma 
staje mu całe życie, także to późniejsze, aż do momentu, gdy wspólnie z towarzyszącą mu Czesławą Okniń-
ską postanawiają popełnić samobójstwo na wiadomość o wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski. Niestety, 
sztuka prawdopodobnie nie została ukończona. Podobny pomysł wykorzystał w 1995 roku Jerzy Jarocki  
w spektaklu Grzebanie.

Drugim częstym tematem naszych rozmów było to, co łączyło się  
z wojną, a przede wszystkim z życiem codziennym w partyzantce. Kiedy 
Różewicz pytał mnie, czy Witkacy opowiadał o swoich wojennych prze-
życiach, nawiązywał do swoich doświadczeń. „Wie pan, skąd się wzięło 
powiedzenie o portkach pełnych strachu?” „Nie mam pojęcia” – odpowia-
dam – pewnie stąd, że się nogi trzęsą”. Na co Różewicz: „Nie, to są portki 
pełne gówna”. Po prostu w krańcowych sytuacjach, kiedy śmierć zagląda 
w oczy, nie panujemy na swoim ciałem i czynnościami fizjologicznymi. 
Dlatego przed atakiem podaje się żołnierzom narkotyki lub alkohol.

Bodaj w 1971 roku obejrzałem w warszawskim Teatrze Klasycznym widowisko Dziś do ciebie przyjść nie 
mogę. Był to wielki szlagier, nad którym patronat sprawował Mieczysław Moczar, ówczesny minister MSW, 
kultywujący tradycję walk partyzanckich. Spektakl składał się z piosenek partyzanckich i wojskowych. Na 
scenie zażyło się ognisko, wokół którego siedzieli partyzanci. Refreny śpiewanych piosenek podchwytywali 
widzowie, a końcową pieśń Płynie Oka jak Wisła szeroka entuzjastycznie odśpiewała cała widownia. Parę 
tygodni później spotykam Różewicza, opowiadam mu o tym spektaklu, słucha i nagle wtrąca: „To mówi 
pan, że oni sobie tak siedzieli przy ognisku i śpiewali piosenki?” „Tak, tak właśnie.” 

„A wszy wybijali?” „Jak to?”. „Bo my mamy taki piękny obraz partyzantki, a wie pan jak naprawdę zaczynał 
się dzień? Trzeba było dokładnie przejrzeć mundur, wszystkie szwy i powybijać wszy i inne robactwo, które 
tam właziło, a na koniec okadzić nad ogniskiem”. Potem zapytał: „A buty zdejmowali?” „Nie, mieli wypuco-
wane oficerki”. „E tam – machnął ręką. – Wie pan, na czym polegała sztuka przetrwania? Na umiejętności 
założenia onucy. Jak się tego nie umiało, to się robiły odciski, z nich tworzyły się pęcherze, które zaczynały 
ropieć, a chodziło się nieraz po bagnistych terenach, no i gangera jak amen w pacierzu”. I kończąc dodał, że 
pisze o tym sztukę. Ale nigdy nie będzie grana, nikt się odważy jej wystawić, bo pokaże zupełnie inny obraz 
życia w partyzantce od tego, który obowiązuje. Była to sztuka Do piachu, którą Kazimierz Kutz wystawił 
dwadzieścia lat potem w Teatrze Telewizji (24 IX 1990). 

W ostatnim okresie często rozmawialiśmy przez telefon. Były to rozmowy o Fredrze. Uważał, że są dwa 
szczyty literatury romantycznej: Pan Tadeusz, którego lubił czytać „na chybił trafił”, i oczywiście Zemsta. 
Zaniepokojony dopytywał, czy aby nie wykreślono jej ze spisu lektur. „To genialna sztuka o nas samych”. 
Jest w niej wszystko, co charakterystyczne dla naszej nacji. „Pieniactwo, kłótliwość, zaciekłość, zawiść i chci-
wość”. Z właściwą sobie ironią dowodził, że nawet przy ołtarzu, kiedy podajemy ręce na znak pokoju, jeden 
czy drugi myśli „I tak ci jeszcze dołożę”. Interesowała go genealogia rodziny Fredrów (nazwisko miało świad-
czyć o pochodzeniu węgierskim), nakłaniał mnie do przeczytania Trzy po trzy („to odpowiednia lektura 
dla staruchów”) i poprosił o książkę Bogdana Zakrzewskiego Spowiednicy Adama Mickiewicza i Aleksan-
dra Fredry. Zrobiłem jej ksero i wysłałem przed świętami wielkanocnymi. Zatelefonował w Wielką Sobotę 
z życzeniami i propozycją, abym przyjechał w piątek, bo musi uregulować dług za ksero. Oczywiście, uzna-
łem to za żart. Umówiliśmy się zatem, że tytułem rekompensaty otrzymam tom poezji wydany w Pekinie  
z dedykacją, abym wreszcie zaczął się uczyć chińskiego. I tak skończyła się nasza ostatnia rozmowa…

(Skrócony tekst rozmowy z Martą Mizuro, „Odra” 2014, nr 6, s. 121-124)  

Spotkania z Tadeuszem Różewiczem     w parku Południowym - Janusz Degler 

Tadeusz Różewicz i Janusz Degler



WIESŁAW KOMASA
Aktor teatralny, filmowy, dubbingowy, recytator, re-

żyser, pedagog, profesor Akademii Teatralnej im. Alek-
sandra Zelwerowicza w Warszawie. Prowadzi liczne 
warsztaty teatralne, zagrał kilkadziesiąt ról teatralnych 
i filmowych. Grał m.in. w Teatrze im. Wojciecha Bogu-
sławskiego w Kaliszu, Teatrze Nowym w Poznaniu,  
Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

Wiesław Komasa jest wielokrotnym laureatem Festi-
walu Teatru Jednego Aktora we Wrocławiu, wyróżnia-
nym nagrodami przez jury, dziennikarzy i publiczność. 
W teatrze jednego aktora debiutował spektaklem Wo-
łający (1971), opartym na kolażu utworów poetyckich 
i fragmentach Księgi Eklezjasty. Rok później przygo-
tował Moją bajkę na podstawie fragmentów utworów 
Hessego, Tagorego, Stachury, Konwickiego. W 1973 
roku przedstawił Odejście Kaina – poemat Marianny 
Bocian. Łącznie w swoim artystycznym dorobku ma  
7 spektakli jednoosobowych (Z kilkoma małymi po-
prawkami 1975; Moje źródła 1986; Dopokąd idę 2003; 
Yorick, czyli spowiedź błazna 2006). 

Za całokształt pracy artystycznej i pedagogicznej w 2011 roku Wiesław Komasa otrzymał Krzyż Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski, a w 2012 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył go Srebrnym 
Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. 

W 2014 roku w serii „Czarna książeczka z Hamletem”, wydawanej w ramach WROSTJA, ukazała się książ-
ka autorstwa Katarzyny Flader-Rzeszowskiej zatytułowana Wędrowanie… Jednoosobowy teatr Wiesława 
Komasy.

W swoim artystycznym wędrowaniu idę pod rękę z Poezją od wielu, wielu lat. Ona wciąż ukazuje mi nowe 
przestrzenie tej samej Tęsknoty. Z niektórymi utworami zaprzyjaźniam się i zapraszam do wspólnego koncer-
towania, to znaczy do dialogu na tematy, które są dla mnie nieustannie ważne. I tak wędrujemy przez stare 
znajomości np. Kochanowskiego, Norwida, Wittlina, ks. Twardowskiego, Nerudę, Tagorę, Hessego, Szekspira, 
Konwickiego ale i nowsze jak chociażby „Filozofię po góralsku” ks. Tischnera i te, nad którymi pochylam się na-
prawdę od dawna, ale wciąż wydaje mi się, że przez zawiłość i porażającą prostotę Tadeusza Różewicza są dla 
mnie wciąż do odkrywania. Premierowy monodram WĘDROWANIE chce zebrać rozrzucenie świata poetyckiego 
w wędrówce teatralnej za prawdą i formą Słowa.

Wiesław Komasa

RÓŻEWICZOGRANIE
na podstawie tekstów Tadeusza Różewicza 
scenariusz i reżyseria: Wiesław Komasa
prapremiera: 3.08.2015 w Teatrze w Remizie podczas 9. SPOTKAŃ TEATRÓW JEDNEGO 
AKTORA w Helu
premiera: 26.10.2015 podczas WROSTJA
czas trwania: 60 min
patronat: Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru
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KRZYSZTOF GORDON
Aktor teatralny i filmowy, absolwent war-

szawskiej PWST (1968), od 1970 roku członek 
zespołu Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Zagrał 
również kilka ważnych ról na scenie sopoc-
kiego Teatru Atelier. Wielokrotnie nagra-
dzany m.in. Srebrnym Medalem Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis. W dorobku ma m.in. 
monodram oparty na monologach szekspi-
rowskich Szeks show presents: Yorick, czyli 
spowiedź błazna oraz Falstaff, który był pre-
zentowany i uzyskał Grad Prix podczas WRO-
STJA w 2007 roku. Spektakl został również 
doceniony na Międzynarodowym Festiwalu 
Szekspirowskim w Armenii.

Sztukę Krzysztofa Gordona cechują we-
wnętrzne skupienie, stonowana ekspresja  
i wyciszenie.

Nie chcemy myśleć o starości. Wstydzimy się jej, boimy się jej. Gdy chcemy na scenie coś o niej powie-
dzieć, uciekamy się do „przekupstwa”. Tadeusz Różewicz „zachęca” widzów przymiotnikiem – „śmiesz-
ny”. Tytuł – „Śmieszny  Staruszek”. Stanisław Grochowiak swoją sztukę o starych ludziach opatrzył tytu-
łem „Chłopcy”. Zachęcam  widzów do patrzenia  i słuchania  starych ludzi. Oni naprawdę mają coś do 
powiedzenia. Słuchajmy ich i patrzmy.

Krzysztof Gordon

Tadeusz Różewicz
ŚMIESZNY STARUSZEK
scenariusz i reżyseria: Krzysztof Gordon
premiera: podczas WROSTJA, 26 października 2015
czas trwania: 60 min
„Śmieszny staruszek” w wykonaniu Krzysztofa Gordona i reżyserii Janusza Kukuły został 
zrealizowany z inicjatywy WROSTJA przez Teatr  Polskiego Radia jako monodram radio-
wy (premiera odbyła się w Teatrze Polskiego Radia w kwietniu 2015)
patronat: Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru
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JURIJ NEVGAMONNYJ (Ukraina)

Jurij Nevgamonnyj to uznany ukraiński 
artysta, absolwent Państwowego Instytu-
tu Sztuk Teatralnych im. I. K. Karpenko-Ka-
rego w Kijowie. Swoje pierwsze zawodowe 
kroki stawiał na deskach Teatru Młodego 
Widza w Odessie, następnie związał się  
z Teatrem Muzycznym. Obecnie pracuje  
w Akademii Rosyjskiego Teatru Drama-
tycznego w Odessie. 

Ostatnio można go było podziwiać  
w rolach: Arnolfa w L’Ecole des Femmes 
Moliera, Podkoliosina w Małżeństwie Go-
gola, Ivana Voynitsky w Wujaszku Wani 
Czechowa. Reżyserował spektakle Szczęśli-
we dni! wg Samuela Becketa oraz Wskrze-
szony i zły T. Ogloblina. 

Spektakl Rozmowa w domu Państwa Stein o nieobecnym Panu Goethe zrealizowany został 
w Odeskim Teatrze Lalek. Akcja tej składającej się pięciu monologów sztuki, opartej na iluzorycznej 
historii Charlotte von Stein rozgrywa się w październiku 1786 roku. Charlotte jest panią pałacu, ale 
nade wszystko jest kobietą, która ma ogromny wpływ na życie i twórczość Johanna Wolfganga 
von Goethe. Jest to opowieść o niezwykłym kobiecym uczuciu do wielkiego niemieckiego pisarza. 
Pomimo faktu, że znaczną część spektaklu stanowi monolog kobiety, to Jurij Nevgamonnyj sku-
tecznie odgrywa rolę Charlotte.

Charlotte von Stein próbuje przekonać swego męża, pogrążonego w ciszy, iż nie darzy Goethe-
go żadnym uczuciem. Jest jednak sfrustrowana jego wyjazdem z Weimaru do Włoch. W swoich 
dywagacjach na temat natury artysty, przyznaje w końcu, że ich relacje nie były niewinne. W liście, 
który nadesłał jej pisarz z Włoch, Kobieta upatruje nadziei, iż wielki pisarz składa jej propozycję.  
W rzeczywistości list traktuje o pogodzie…

Peter Hacks 
DYSKUSJA W DOMU STEIN O NIEOBECNYM PANU GOETHE
tłumaczenie: Ella Vengerova
reżyseria: Jurij Nevgamonnyj
premiera: maj 2013
czas trwania: 55 min 
spektakl Odesskiego Teatru Lalek 
patronat: Związek Ukraińców w Polsce, koło we Wrocławiu



KAMIL MAĆKOWIAK
Aktor, tancerz, choreograf i reżyser urodzony w 1979 roku w 

Bydgoszczy. W 1998 roku skończył gdańską Szkołę Baletową, a w 
2003 roku został absolwentem Wydziału Aktorskiego Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schil-
lera w Łodzi. Od 2000 do 2013 roku związany z Teatrem im. Stefana 
Jaracza w Łodzi, w którym zagrał wiele ciekawych ról m.in.: Wesoły 
w Osaczonych, Brick w Kotce na rozpalonym, blaszanym dachu, Stu 
w Zszywaniu, Jimmy w Miłości i gniewie. Jedną z najgłośniejszych 
jest rola Niżyńskiego w monodramie wyreżyserowanym przez 
Waldemara Zawodzińskiego. Spektakl określany jako kultowy, 
obsypany został wieloma nagrodami, zarówno w Polsce jak i za-
granicą, m.in. na WROSTJA w 2007 roku. W tym samym roku Kamil 
Maćkowiak za rolę Niżyńskiego otrzymał główną nagrodę na Mię-
dzynarodowym Festiwalu Monodramów MONOKL w Sankt Peters-
burgu, a rok później Nagrodę Mediów na Festiwalu Monodramów  
w Kilonii – THESPIS Media Award. W 2010 roku aktor założył Fun-
dację Kamila Maćkowiaka, której celem jest stworzenie nowego, 
łódzkiego teatru i której jedną z produkcji jest DIVA Show. W repertuarze Fundacji aktor ma również mo-
nodram AMOK, Ławeczkę na Piotrkowskiej oraz wspomniany już spektakl Niżyński (prezentowany obecnie 
w Teatrze Polskim w Warszawie). Współpracuje także z warszawskim Teatrem Polonia.

Spektakl DIVA Show mieści się w konwencji stand-up`u. To historia mężczyzny ze zdiagnozowanym 
zaburzeniem osobowości „borderline”, narcystycznie uzależnionego od potrzeby akceptacji, marzącego  
o uznaniu i estradowym sukcesie. Nie jest to jednak, jak mogłoby się wydawać, historia drag queen. Opo-
wieść o bohaterze jest czymś więcej – to obraz człowieka wychowywanego przez samotną matkę, w ro-
dzinie pozbawionej czułości i bliskości. Człowieka, który od dziecka marzy o byciu gwiazdą. Z fantazji rodzi 
się jego własna kreacja swojego idola – Tiny Turner. Osią spektaklu jest poszukiwanie własnej tożsamości 
seksualnej i płciowej – zmagania z odpowiedzią na pytanie kim, a może czym, jest bohater. 

Spektakl porusza problem określenia swojej tożsamości wobec społecznych oczekiwań względem płci. 
Jest to apel o podjęcie walki o swoje marzenia, nawet wbrew „zdrowemu rozsądkowi”. „DIVA Show” to spek-
takl multimedialny wykorzystujący projekcje i muzykę. Przedstawienie jest artystyczną próbą zmierzenia 
się nie tylko z mitem męskości, społeczno-kulturowych wyobrażeń dotyczących płci, ale także z legendą 
niezwykle charyzmatycznej wokalistki jaką niewątpliwie jest Tina Turner. DIVA Show jest historią o wielu 
wymiarach, która z pewnością skłoni do wielu refleksji.

Spektakl otrzymał nagrodę PLASTER KULTURY w kategorii Spektakl Teatralny Roku oraz prestiżową na-
grodę ZASP im. Leona Schillera dla twórcy sezonu za „oryginalność ujęcia w dziedzinie sztuki scenicznej,  
ze szczególnym uwzględnieniem choreografii, reżyserii i wykonania aktorskiego”.

DIVA Show
scenariusz, reżyseria, choreografia: Kamil Maćkowiak
scenografia i kostiumy: Katarzyna Zbłowska
oprawa multimedialna: Akradiusz Stasiak, Wojciech Burczak (Yoicik Group);
aranżacje muzyczne: Piotr Sulikowski 
premiera: 27 października 2013
czas trwania: ok. 120 min (bez przerwy)
spektakl Fundacji Kamila Maćkowiaka   
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JACEK PONIEDZIAŁEK 
Urodził się 6 sierpnia 1965 roku w Krakowie. W 1990 roku 

ukończył Wydział Aktorski w  Państwowej Wyższej Szkole Te-
atralnej w  Krakowie i  zadebiutował na deskach Teatru im. 
Juliusza Słowackiego. Przez kilka lat był zatrudniony w  kra-
kowskim Teatrze Starym, gdzie grał m. in. u Tadeusza Bradec-
kiego i Jerzego Jarockiego. W 1992 roku rozpoczął współpracę 
z  Krzysztofem Warlikowskim. Pierwsze przedstawienia Białe 
noce i  Łysa śpiewaczka wystawili w  krakowskiej PWST i od 
tamtej pory Jacek Poniedziałek grał niemal we wszystkich 
spektaklach tego reżysera. Od 1997 roku aktor występował 
w teatrach warszawskich: Narodowym, Studio i Rozmaitości, 
a od 2008 roku jest członkiem Nowego Teatru w Warszawie. 
Jacek Poniedziałek zajmuje się także reżyserowaniem spek-
takli: kilkakrotnie był asystentem, ale wystawiał też spektakle 
we własnej reżyserii. Ważną dziedziną zainteresowań aktora są 
przekłady i adaptacje. Z języka angielskiego tłumaczył sztuki 
reżyserowane przez Krzysztofa Warlikowskiego: Oczyszczeni, 
Krum, Anioły w  Ameryce, Tramwaj czy Nickel Stuff. Przekładał 
również inne dramaty, które grane były w wielu teatrach i dru-
kowane w  miesięczniku Dialog. W  2012 roku został wydany 
w  jego tłumaczeniu zbiór Tramwaj zwany pożądaniem i  inne 
dramaty Tennessee Williamsa. 

Aktor znany jest także ze swoich ról w filmowych i telewizyjnych. Zadebiutował w 1999 roku rolą w filmie 
Moja Angelika. Niezapomniane kreacje stworzył w filmach Przemiany, Trzeci czy Boisko bezdomnych.

Bohatera sztuki „Wraki” Edwarda Carra poznajemy w domu pogrzebowym, w którym stoi trumna z cia-
łem ukochanej żony. Następnego dnia ma się odbyć pogrzeb. Czuwając przy niej Carr próbuje opowie-
dzieć (sobie i nam) dramatyczną i wzruszającą historię swojego życia. O żonie, o dzieciach, o sobie. Mówi 
o plotkach (żona była starsza ”jakieś 15” lat), mówi o seksie („nigdy dość bycia w niej”) i o wspólnym biz-
nesie - odrestaurowywanie i wynajem klasycznych aut. Ta historia zaskakuje w finale. Szokuje, i zmusza do 
zadania pytania: czy można szczerze kochać osobę, którą się oszukiwało dwadzieścia lat? Bo jest to historia 
mężczyzny-sieroty, który szukając matki znalazł miłość swojego życia. Dramat LaBute’a jest więc spowie-
dzią, oczyszczeniem, próbą dotarcia do prawdy. Jest pytaniem o tabu kazirodztwa, a zarazem współczesną 
wersją mitu Edypa. Edypa, który nie chce się oślepić, chce żyć dalej.

Neil LaBute
WRAKI 
tłumaczenie: Edyta Kubikowska
reżyseria: Agnieszka Lipiec-Wróblewska
scenografia i kostiumy: Agnieszka Zawadowska
premiera: 22 czerwca 2013
czas trwania: 60 min
spektakl Stowarzyszenia Teatru Konsekwentnego - Teatr WARSawy
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PETER ČIŽMÁR (Słowacja)

Peter Čižmár współzałożyciel, główny aktor i spiritus movens 
Divadla Kontra. Laureat licznych nagród w Słowacji i za granicą 
m.in. prestiżowej nagrody słowackich krytyków DOSKY 2007 
Wydarzenie Sezonu, nagrody słowackiego LitFondu oraz na-
grody Prekvapenie Novej Dramy na festiwalu Nova Drama 2007  
w Bratysławie za kreację w Howie i Rookie; Głównych Nagród 
Aktorskich na festiwalu Kopriva w Czechach za Kamienie w kie-
szeniach i Hamleta (spektakl wyróżniony został także Nagrodą 
Specjalną Jury na tym samym festiwalu oraz dwoma Złotymi 
Czaszkami na 17. Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku), a także 
Nagrody Publiczności za Kobietę w czerni, również na  festiwalu 
Kopriva. Za kreację w monodramie Nienawidzę otrzymał na fe-
stiwalu Kremnickie Gagi 2013 nagrodę Stana Radiča Wydarzenie 
Roku. Peter jest „monodramowym rekordzistą” obecnie w reper-
tuarze ma 5 „pełnometrażowych” monodramów, w tym Wódkę 
z Rumem Conora McPhersona, którą zagrał już ponad 300 razy!

W spektaklu Divadla Kontra nie ma króla Duncana, nie ma Ba-
nqua, Macduffa, nie ma nawet Lady Makbet. Jest tylko tytułowy 
bohater. Człowiek, który cierpi. Cierpi, bo identyfikuje się ze 
stworzonym przez jego umysł fałszywym ego i jego historią. Czy 
rzeczywiście jest mordercą? Czy też zdarzenia, które odgrywa, 
są tylko projekcją jego umysłu? Makbet opętany jest przez myśli, żyje w niewoli egotycznego umysłu, któ-
ry zadaje mu ból. Cierpienie stwarza jednak możliwość przebudzenia. Czy mu się uda? Czy miecz przetnie 
iluzję? Czy Makbet wyzwoli się z władzy umysłu i odnajdzie swoją istotę tu i teraz? Czy zamieni opór na ak-
ceptację i ogień bólu stanie się światłem świadomości? Czy odnajdzie swoje prawdziwe „ja” - Istnienie?  
Adaptacja powstała pod wpływem inspiracji naukami Eckharta Tolle, a zwłaszcza książką Potęga Teraź-
niejszości.

„Klaudyna Rozhin potraktowała bazowy tekst Shakespeare’a jako materiał do monodramu: założenie 
trzeba przyznać karkołomnie niebezpieczne. Jeśli reżyser ma jako wspólnika w swej drodze teatralnej „od 
tekstu ku widzowi” aktora kameleona, mimikrę, plastycznego do bólu – rezultat jest zaskakujący. Peter 
Cižmar sam na scenie, szczery i  dynamiczny w swym aktorskim wcieleniu do bólu, z całym dobytkiem 
mieszczącym się w kilku plastikowych worach... […] Taki teatr lubię najbardziej: uruchamiający wyobraź-
nię, zmuszający do myślenia, grzebania w pamięci, ascetyczny, prowokujący do zabawy intelektualnej, coś 
pozostawiający mimo całego brudu, szarości i przemocy zawartych w tekście Williama” (Anna Rzepa Wert-
mann, Szekspirowski Sixth Day, 18. Festiwal Szekspirowski, Gdańsk). 

William Szekspir  
MAKBET
adaptacja, reżyseria i scenografia: Klaudyna Rozhin
przekład: Zora Jesenská
premiera: 19 maja 2013
czas trwania: 60 min
spektakl Teatru Divadlo Kontra
patronat: Ministerstwo Kultury Republiki Słowacji oraz Instytut Słowacki w Warszawie

fo
t. 

Kl
au

dy
na

 R
oz

hi
n



ALEKSANDER RUBINOVAS (Litwa)

Aktor Teatru Kameralnego w Kownie, absolwent GITS. Zagrał 
w pięciu monodramach, które prezentowane były na międzyna-
rodowych festiwalach m. in. w Kijowie, Rydze, Belgradzie, Ha-
nowerze, Moskwie i Wrocławiu. Znany jest również jako reżyser 
wielu spektakli dla dzieci, a także organizator Międzynarodowe-
go Festiwalu Teatrów Jednego Aktora „Monobaliija” w Kownie.

Nazwa spektaklu Koba to rewolucyjny pseudonim Józefa Sta-
lina. Historia ta jest opowiedziana z perspektywy przyjaciela Sta-
lina, Fudzi. Przez wiele lat Fudżi i Koba wspólne dzielili ostatnią 
kromkę chleba, aż w końcu udało się im dzielić wspólną radość 
zwycięstwo, rewolucji. Jednak miłość i oddanie nie wystarczy-
ły Stalinowi, którego intencją było rządzić sercami i umysłami 
wszystkich. W ten sposób wojownik Koba stopniowo przerodził 
się w dyktatora Stalina.

Wrogowie Koby zaczęli znikać, równie szybko zniknęli niemal 
wszyscy przyjaciele. Ta historia to opowieść o przyjaźni, która od-
krywa paradoks Stalina. Dlaczego eliminował nie tylko wrogów, 

ale także swoich najlepszych przyjaciół? To opowieść o strachu, który stanowi podstawę do istnienia takich 
dyktatorów, strachu, który jest przyczyną najbardziej nikczemnych zbrodni.

 „Edward Radziński, rosyjski dramaturg, który jest autorem tej opowieści, nie odkrywa tu wielkich tajem-
nic czy nieznanych stron życia dyktatora, ale rzecz dramaturgicznie skonstruował bez zarzutu. Aleksandras 
Rubinovas, litewski aktor, te walory wydobył i wzmocnił przy wsparciu reżysera, a prywatnie swego ojca 
– Stanislavasa Rubinovasa. Tchnął prawdę w postać Fudżi, odmalowując jego lęk, poniżenie, oddanie i dła-
wioną nienawiść do dawnego druha. Przywołał odważnymi kreskami postać Koby, jego sposób mówienia, 
gesty i stalowy wzrok, który tak paraliżował otoczenie.

W nieskomplikowanej fabule, ukazującej kaprys wszechwładnego dyktatora, który oszczędził jednego 
ze swych dawnych przyjaciół (wprawdzie wtrącił go do więzienia za domniemane szpiegostwo na rzecz 
Japonii, ale po czterech latach zwolnił, a potem uczynił świadkiem swych gruzińskich nostalgii z odśpie-
wywaniem pieśni „Suliko” włącznie), przegląda się epoka komunistycznej tyranii, stworzonej w imię dobra 
ludzkości, ale przeciw ludziom. Rubinovas odsłonił tę prawdę raz jeszcze, z sugestywną siłą i artystyczną 
prawdą. To bodaj najdojrzalsze jego dokonanie w teatrze jednego aktora, krzepiący dowód, jak na scenie 
dochodzi się do mistrzostwa. Jego poprzednie spektakle polscy miłośnicy teatru jedno osobowego mogli 
oglądać na wrocławskich festiwalach jednego aktora, przeglądach w Warszawie i Toruniu – jest więc ponie-
kąd w Polsce zadomowiony” (Tomasz Miłkowski).

Edvard Radzinsky  
KOBA
reżyseria: Stanislovas Rubinovas      
scenografia: Sergėjus Bocullo     
premiera: wrzesień 2010 
czas trwania: 55 min
spektakl Teatru Kameralnego w Kownie
patronat: Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód  Oddział Dolnośląski we Wrocławiu 
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PIP UTTON (Anglia)

Angielski aktor i pisarz. Specjalizuje się w tworzeniu 
sztuk dotyczących wyrazistych postaci historycznych 
i literackich. Stworzył, entuzjastycznie przyjęte i wie-
lokrotnie nagradzane postaci: Adolfa Hitlera, Francisa 
Bacona, Charliego Chaplina, Dzwonnika z Notre Dame, 
Karola Dickensa, a ostatnio Churchilla Teksty Pipa Utto-
na zostały przetłumaczone na siedem języków. 

Duży sukces osiągnął swoim portretem Hitlera  
w sztuce Adolf i od tego czasu cieszy się międzynaro-
dowym uznaniem jako jeden z czołowych pisarzy i ar-
tystów solowych dramatów. Monodram Adolf, zdobył 
m.in. nagrodę Lions Theatre w Stambule, a także tytuł 
Złoty Artishock w Holandii. W listopadzie 2013 jego 
przedstawienie Requiem dla Salieri zwyciężyło w kate-
gorii Nagroda Publiczności na Międzynarodowym Fe-
stiwalu Puszkina w Pskowie. W ubiegłym roku spektakl 
Casanova, mający premierę w Holandii, otrzymał bardzo dobre recenzje, podobnie jak monodram Chur-
chill, który zdobył Nagrodę Specjalną Jury na Festiwalu Monodramu Kiel w 2014 roku. Obecnie Pip pracuje 
nad nową sztuką Grając Meggi, w którym zagra Margaret Thatcher oraz pisze scenariusz do przedstawienia 
Cudowna Kobieta. Jego monodram Churchill daleki jest od oceniania i moralizowania. Artysta chce jedy-
nie zaprosić do spędzenia 70 minut w zabawnym towarzystwie człowieka, który żył na przełomie dwóch 
wieków i był świadkiem upadku Imperium Brytyjskiego. W czasie przedstawienia stajemy twarzą w twarz 
z mężczyzną, który dwukrotnie był premierem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a jego obrazy były wy-
stawiane w Akademii Królewskiej. W 1953 roku zdobył nagrodę Nobla w Dziedzinie Literatury, a w 1963 
został pierwszym honorowym obywatelem Stanów Zjednoczonych. W 2002 roku w plebiscycie BBC został 
wybrany Najwybitniejszym Brytyjczykiem w Dziejach Historii. 

„Wszyscy ludzie są robakami. Wierzę jednak, że jestem robaczkiem świętojańskim!” 

Big Ben dzwoni i uderza trzynaście razy. Następuje magiczny moment, podczas którego, raz  
w roku, pomnik Winstona Churchilla w Parliament Square w Londynie ożywa i schodzi ze swego 
cokołu, by oddać się przyjemnościom. Siedzi samotnie, pije whisky, pali cygaro, i rozpoczyna snu-
cie opowieści… 

Churchill pogrąża się we wspomnieniach. Opowiada o swoim dzieciństwie, o rodzicach, szkol-
nych latach, małżeństwach, o artystycznych pasjach, a także o tym, gdy grał główne skrzypce  
na światowej arenie politycznej, zwłaszcza w czasie dwóch wojen światowych.

„Historia będzie dla mnie łaskawa, ponieważ zamierzam ją napisać”

Pip Utton

CHURCHILL
reżyseria i scenografia: Pip Utton 
premiera: sierpień 2012 
czas trwania: 75 min 
patronat: Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru
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60. OgólnOpOlski kOnkurs recytatOrski
11. TURNIEJU TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

SAM NA SCENIE, Słupsk 2015
ALEKSANDRA AMBROZIK   
ELEMENTY PROSTE wg opowiadań Sylwii Kubryńskiej
reżyseria: Anna Maśka, scenografia:  Aleksandra Ambrozik, Anna Maśka     
premiera:  8.03.2015, czas trwania: 40 min
Aleksandra Ambrozik pochodzi z Bielska-Białej. Jej przyjaźń z teatrem zaczyna się od ogląda-
nia teatru lalkowego w Teatrze Banialuka, przez teatr amatorski Manufaktura działającym przy 
Domu Kultury Kamienica Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej, do wpisania w poczet stu-
dentów „lalek białostockich” w bieżącym roku 2015/2016. 

Spektakl Elementy proste składa się z trzech opowiadań Sylwi Kubryńskiej: „Składasz się z prostych elemen-
tów”, „Morderstwo doskonałe czyli gdzie jest pies pogrzebany” i „Wojny wybuchają od olimpiad”.  Bohaterka 
spektaklu wraz ze swoim alter ego – dużą lalką próbuje ułożyć się ze sobą, z najbliższym otoczeniem oraz  
w realiach, których musi żyć.

16. FESTIWAL EWENTUALNYCH TALENTÓW AKTORSKICH 

FeTA 2015 
MAGDALENA BEDNAREK  
PAŃSTWO SĄ TAKIE BIELUTKIE wg „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza
reżyseria:  Łukasz Chojęta 
premiera: 18.04.2015, czas trwania: 10 min
Bohaterką monodramu jest kobieta ze wsi, która podczas wykonywania domowych obowiąz-
ków opowiada o wiejskim  życiu prostych ludzi.

12. FESTIWAL TEATRÓW JEDNEGO AKTORA 

ARMMONO 2015 
RUZANNA RAM TUNIEVA  
„ZAPISKI WARIATA” wg Mikołaja Gogola
reżyseria: Hrachya Ghazaryan 
premiera:  9 maja 2015 
czas trwania: 25 min
Urodzona w 1995 roku w Erewaniu, absolwentka Liceum Plastycznego im Mkh. Sebastaciego.  
Od 2013 studentka Erewańskiego Państwowego Instytutu Teatru i Kinematografii. 

W Zapiskach wariata  życie urzędnika niższej rangi, Poproszczyna toczy się nie po jego myśli. W swej ucieczce 
od rzeczywistości objawia się jako szaleniec, odkrywa   dwa rodzaje ludzi, tych którzy są Wilkami i tych którzy 
są Owcami.



DZIEŃ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TEATRALNEJ
im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu 

26.10.2015
14.00 prezentacja etiud Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 

Im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filia We Wrocławiu
ETIUDY WYDZIAŁU AKTORSKIEGO

Ina Sobala Uciekinierka, pamiętnik dziecka ulicy Evelyn Lau
Marta Parzychowska Wyprzedaż Arnold Wesker
Anastazja Borkoniuk Pijani Iwan Wyrypajew
opieka pedagogiczna: Halina Śmiela- Jacobson
Maciej Kulmacz Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku Dorota Masłowska
Paulina Kowalska Shirley Valentine Willy Russell
Adrianna Jendroszek Sońka Ignacy Karpowicz
opieka pedagogiczna: Grażyna Kruk-Schejbal
Czas trwania: 60 min

ETIUDY STUDENTÓW WYDZIAŁU LALKARSKIEGO
Opowiadania Antoniego Czechowa.
Paweł Bernadowski  Wąż boa i królik 
Weronika Pawlik Aptekarzowa 
Wojciech Zygmunt Order 
Anna Zachciał Znajomy mężczyzna
opieka pedagogiczna: Jolanta Góralczyk
Czas trwania: 60 min

gościnnie: Ruzanna Ram Tunieva Zapiski wariata wg Mikołaja Gogola (Armenia)
studentka Erewańskiego Państwowego Instytutu Teatru i Kinematografii

Popołudnie z premierami przedstawień według tekstów  
TADEUSZA RÓŻEWICZA
–  w ramach WROCŁAW  2016  

18.00 WIESŁAW KOMASA  „Różewiczogranie” wg Tadeusza Różewicza – premiera
+ promocja 13 publikacji z serii Czarna Książeczka z Hamletem 
„WęDROWANIE… Jednoosobowy teatr Wiesława Komasy” z udziałem 
Wiesława Komasy

20.00 KRZYSZTOF  GORDON  „Śmieszny staruszek” wg Tadeusza Różewicza – premiera

Wszystkie wydarzenia WROSTJA odbywają się w Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej  
im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 59.

Organizatorzy: 
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filia We Wrocławiu 
Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru  
Ośrodek Kultury i Sztuki



WIESŁAW KOMASA (Poland)
RÓŻEWICZOGRANIE
based on pieces by Tadeusz Różewicz 
written and directed by: Wiesław Komasa 
first performance: during WROSTJA October 26th 2015, duration: 60 minutes

Wiesław Komasa is a theatrical, film and voice actor, director, pedagogue and professor of the Aleksander Zelwerow-
icz Theatre Academy in Warsaw. He played – among others – in Wojciech Bogusławski Theatre in Kalisz, in New Theatre 
in Poznań, and in the Arnold Szyfman Polish Theatre in Warsaw. 

Wiesław Komasa has won the Wrocław One Actor Theatres Festival many times. He has been acclaimed and appreci-
ated by the judges, the journalists and the public. His first solo performance was in the 1971 Wołający (The Calling), a 
performance based on a collage of poetry and excerpts from the Book of Ecclesiastes. A year later he performed Moja 
bajka (My Fairy Tale) based on fragments of poetry by Hesse, Tagore, Stachura, and Konwicki. In 1973 he presented 
Odejście Kaina (The Depatrure of Cain) – a poem by Marianna Bocian. His oeuvre includes seven solo performances 
in total (others are the 1975 Z kilkoma małymi poprawkami, 1986 Moje źródła, 2003 Dopokąd idę, 2006 Yorick, czyli 
spowiedź błazna). He received the Order of Polonia Restituta for the entirety of his artistic and educational work. In 2012 
the Ministry of Culture and National Heritage distinguished Komasa with a Silver Medal for Merit to Culture – Gloria Artis.

In 2014 the Black Book with Hamlet series published during WROSTJA was enriched by a Katarzyna Flader-Rzeszows-
ka’s book titled Wędrowanie. Jedoosobowy teatr Wiesława Komasy (The Wandering. One actor theatre of Wiesław 
Komasa).

In my artistic wandering I have been walking hand in hand with poetry for many, many years. It is poetry that 
keeps showing me new dimensions of the same Longing. I make friends with some pieces and invite them to play 
along, to hold a dialogue on topics that remain important to me. And so we come across old acquaintances, such as 
Kochanowski, Norwid, Wittlin, Twardowski, Neruda, Tagore, Hesse, Shakespeare, Konwicki, but also the new ones: 
Tischner’s A Goral History of Philosophy. There are some which I have delved into for a remarkably long time, and still 
seem – due to Tadeusz Różewicz’s intricacies and stupefying simplicity – apt for exploration. The premiere mono-
drama RÓŻEWICZOGRANIE intends to compile the scattered poetics into a theatrical wandering in search for the 
truth and form of the Word.

Wiesław Komasa
 

KRZYSZTOF GORDON (Poland)
Tadeusz Różewicz
ŚMIESZNY STARUSZEK (THE FUNNY OLD MAN)
written and directed by: Krzysztof Gordon 
first performance: during WROSTJA, October 26th 2015, duration: 60 minutes

Krzystof Gordon is a theatrical and film actor, graduate of the National Academy of Dramatic Art in Warsaw (1968), 
since 1970 a member of the Coastal Theatre in Gdańsk. He played several important roles on the stage of the Sopot 
Atelier Theatre. He is a receiver of numerous awards, e.g. the Silver Medal for Merit to Culture – Gloria Artis. His repertoire 
includes – among others – a solo performance based on Shakespearian monologues Sheks show presents: Yorick, czyli 
spowiedź błazna, and Falstaff, the latter of which was presented and awarded the Grand Prix during WROSTJA 2007. 
The performance was also appreciated at the International Shakespeare Festival in Armenia. The art of Krzysztof Gordon 
is characterized by internal focus, discreet expression, and quietness. 

We do not want to think of aging. We are ashamed of old age, we fear it. When we want to talk about it on stage, 
we turn to “bribery”. Tadeusz Różewicz tempts the audience by the use of the word “funny”. The title – The Funny Old 
Man. Stanisław Grochowiak titled his play on old people Boys. I encourage the audience to watch the old people, to 
listen to them. They really have a lot to say. Let’s watch them and listen to them. Krzystof Gordon

The Funny Old Man acted by Krzystof Gordon and directed by Janusz Kukuła was made into a radio monodrama by 
the Polish Radio Theatre in 2014.

KAMIL MAĆKOWIAK (Poland)
DIVA Show
written and directed by, choreography: Kamil Maćkowiak 
set design and costumes: Katarzyna Zbłowska; 
multimedia: Akradiusz Stasiak, Wojciech Burczak (Yoicik Group); 
musical arrangements: Piotr Sulikowski  
first performance: October 27th 2013, duration: approx. 120 minutes (without breaks)

Kamil Maćkowiak is an actor, dancer, choreographer and director born in Bydgoszcz in 1979. He graduated from the 
Gdańsk Ballet School in 1998 and from the Acting Faculty of the Leon Schiller National Film School in Łódź. From 2000 to 



2013 he worked at the Stefan Jaracz Theatre in Łódź, where he played numerous interesting roles: Wesoły in Osaczeni, 
Brick in Cat on Hot Tin Roof, Stu in Stitching, Jimmy in Look Back in Anger. One of his greatest performances is the 
role of the eponymous Niżyński in a monodrama directed by Waldemar Zawodziński. The show has achieved cult status 
and received many awards, both in Poland and abroad – for example at WROSTJA 2007. It was for the same role that 
Maćkowiak received the main award at the 2007 MONOCLE International Monodrama Festival in St. Petersburg, and a 
year later the Thespis Media Award at the Monodrama Festival in Kiel. In 2010 he established Kamil Maćkowiak Founda-
tion, whose purpose is to set up a new theatre in Łódź; DIVA Show is one of its productions. The Foundation’s repertoire 
also includes a monodrama AMOK, Ławeczka na Piotrowskiej, and the aforementioned Niżyński (currently performed 
at the Polish Theatre in Warsaw). Maćkowiak also cooperates with the Polonia Theatre in Warsaw.   

DIVA Show fits in the frame of stand-up comedy. It’s a story of a man with a diagnosed borderline personality disorder, 
narcissistically addicted to the feeling of being accepted, dreaming of recognition and stage success. However, it is not 
– as one might think – a story of a drag queen. The tale of the protagonist is something more – it is a picture of a man 
brought up by a single mother, in a family devoid of closeness and affection, of a man who has dreamt of being a star since 
childhood. His fantasy results in creation of his own idol – Tina Turner. The performance centres on a search for one’s sexual 
and gender identity, on struggles towards answering the question of who – or maybe what – the protagonist is. The show 
touches on the issue of establishing your identity in relation to sex-based social expectations. It is an appeal for the fight 
for one’s dreams, even against common sense. DIVA Show is a multimedia performance involving projection and music. It 
is an artistic attempt at facing not only the myth of masculinity and the socio-cultural expectations towards sexes, but also 
the legend of an extremely charismatic singer, Tina Turner. DIVA Show is a multi-dimensional thought-provoking story.    

The show has been granted the PLASTER KULTURY award in the category Best Theatrical Performance of the Year as 
well as the prestigious Leon Schiller’s award given by the Association of Polish Stage Artists for the year’s best artist for 
“innovative approach to stage performance with choreography, directory and acting skills in particular.” 

JACEK PONIEDZIAŁEK (Poland)
Neil LaBute 
WRAKI (WRECKS)
translation: Edyta Kubikowskadirected by: Agnieszka Lipiec-Wróblewska 
set design and costumes: Agnieszka Zawadowska 
first performance: June 22nd 2013, duration: 60 minutes

Jacek Poniedziałek was born on the 6th of August 1965 in Cracow. He graduated from the Acting Faculty of the Academy 
for the Dramatic Arts and made his debut performance on the stage of Juliusz Słowacki Theatre in 1990. For a couple 
of years he was employed in the Cracow Old Theatre where he acted in plays by such directors as Tadeusz Bradecki or 
Jerzy Jarocki. He began collaboration with Krzysztof Warlikowski in 1992. They staged their first shows Białe noce and Łysa 
śpiewaczka at the Cracow Academy for the Dramatic Arts and since then Jacek Poniedziałek played in nearly all plays di-
rected by Warlikowski. Since 1997 he has performed in Warsaw theatres: the National Theatre, Studio Theatre, TR Warszawa. 
Since 2008 he has been a member of the New Theatre in Warsaw. Poniedziałek also deals in directing plays: he has been 
an assistant director several times, but has also staged his own plays. Adaptations and translations constitute a significant 
part of the actor’s interests. He has translated plays written in English which were later directed by Krzystof Warlikowski: 
Cleansed, Krum, Angels in America, Streetcar or Nickel Stuff. He has also translated other plays, which were staged in nu-
merous theatres and printed in the Dialog monthly magazine. His translation of a collection Tramwaj zwany pożądaniem 
i inne dramaty (Streetcar Named Desire and Other Plays) by Tennessee Williams was published in 2012.

The actor is also famous for his film and TV roles. His movie debut was in 1999 Moja Angelika. His unforgettable roles 
include those in movies Przemiany, Trzeci or Boisko bezdomnych.

We meet the protagonist of the play WRECKS, Edward Carr, in a funeral parlour, where a coffin with the body of his 
beloved wife is lying. The funeral is to take place the next day. During the hours of the waking, Carr tries to tell (both us 
and himself ) the dramatic and touching story of his life. Story of his wife, his children, himself. He talks of gossip (his wife 
was “15 or so years” older than him), of sexual life (“never enough of being inside her”) and the business they shared – 
renovation and hiring of classic automobiles. It is a story with a surprising twist; it shocks and demands an answer to a 
question: is it possible to sincerely love somebody you have been lying to for twenty years? It is a story of an orphaned 
man, who found the love of his life while looking for his mother. LaBute’s drama is a confession, a cleansing, an attempt 
at reaching the truth. It questions the taboo of incest and a contemporary version of the myth of Oedipus. Oedipus, who 
does not want to go blind, who wants to live on.



ALEKSANDER RUBINOVAS (Lithuania)
Edvard Radzinsky
KOBA 
directed by: Stanislovas Rubinovas 
set design: Sergėjus Bocullo
first performance: September 2010, duration: 55 minutes

Aleksander Rubinovas is an actor of the Chamber Theatre in Kaunas and a graduate of GITS. He acted in five solo per-
formances, which have been presented at international festivals in Kiev, Riga, Belgrade, Hannover, Moscow and Wrocław. 
He is also known as a director of plays for children as well as the organizer of the Monobaliija International Festiwal of 
One Actor Theatres in Kaunus.

The eponymous Koba is the nickname of Joseph Stalin from the time of the revolution. The story is told from the 
perspective of Fudzi, Stalin’s friend. For many years Fudzi and Koba shared every last slice of bread and eventually they 
shared the joy of victory, of the successful revolution. However, love and devotion were not enough for Stalin, whose 
intention was to rule the hearts and minds of all. This way Kuba the warrior gradually turned into Stalin the dictator. 
Koba’s enemies began to disappear; soon all of his friends were gone as well. It is a story of friendship that exposes the 
paradox of Stalin. Why did he eliminate not only his enemies, but also his best friends? It is a story of fear; fear that is the 
foundation for the existence of such dictators and a cause of the most hideous crimes.

“Edvard Radzinsky, a Russian playwright, who wrote this play, does not expose any great secrets or unknown aspects 
of the dictator’s life, but his dramatic construction is flawless. Aleksandras Rubinovas, a Lithuanian actor, built on this 
foundation with a support of a director and privately his father – Stanislavas Rubinovas. He filled the character of Fudzi 
with truth and credibility, skilfully depicting his fear, humiliation, devotion and barely concealed hatred towards the 
man who used to be his friend. His courageous acting evokes the character of Koba, his manner of speech, gestures, his 
steel-eyed look that paralysed his environment. 

This simple plot, which presents a whim of a omnipotent dictator that saved one of his old friends (he did send him 
to prison for alleged espionage for Japan, but released him four years later to make him a witness to his fits of Georgian 
nostalgia, including the singing of “Suliko”) is something that the Communist era of tyranny reflects itself in; tyranny 
established in the name of the people, but against the people. Rubinovas has once again explored this truth, artistically 
and with strength. It is perhaps his most mature achievement in one actor theatre and an up-beating proof of how one 
masters his craft on the stage. His previous performances were made available to Polish fans of monodrama at festivals 
in Wrocław, Warsaw and Toruń so it is an actor who feels almost at home in Poland.” (Tomasz Miłkowski).

PIP UTTON (England)
CHURCHILL
set design and directed by: Pip Utton 
first performance: August 2012 
duration: 75 minutes

Pip Utton is an English actor and writer. He specializes in plays dealing with prominent historical and literary charac-
ters. He played enthusiastically received and highly acclaimed characters of Adolf Hitler, Francis Bacon, Charlie Chaplin, 
the Hunchback of Notre Dame, Charles Dickens and recently – Churchill. Works by Pip Utton have been translated into 
seven languages. His portrayal of Hitler in Adolf proved highly successful and since then he has been internationally re-
nowned as one of the world’s greatest monodrama writers and actors. Adolf has won – among others – the award of the 
Lions Theatre in Istanbul and the Gold Artishock in the Netherlands. In November 2013 Utton’s performance Requiem 
for Salieri won the Audience Award at the International Pushkin Festival in Pskov. Last year Casanova, whose premiere 
was in the Netherlands, was met with very good reviews, just like Churchill that received the Special Judges Award at the 
Kiel Monodrama Festival in 2014. Now Pip Utton is working on Playing Maggie, in which he will play Margaret Thatcher.

Churchill does not strive at judgement or moralizing. The artist’s sole purpose is to encourage spending 70 minutes 
in a funny company of a man, who lived on the turn of two centuries and witnessed the fall of the British Empire. During 
the show we stand face to face with a man, who served as Prime Minister of Great Britain and Northern Ireland twice, 
and whose paintings were exhibited in the Royal Academy. In 1953 he won the Nobel Prize in literature and was granted 
the first ever honorary citizenship of the USA in 1963. In the 2002 BBC poll he was chosen the Greatest Briton – the most 
prominent British person in history.

“We are all worms. But I believe I am a glow-worm!” 
Big Ben strikes and chimes thirteen times. A magical moment arrives when once a year the statue of Winston Churchill 

in the Parliament Square in London comes alive and leaves its plinth to have a pleasant break. It sits alone, drinks whisky, 
smokes a cigar and begins his tale...

Churchill delves into memories. He talks of his childhood, parents, school years, marriages, artistic endeavours as well as 
about the time when he played one of the most important roles in global politics, in particular during the two world wars.

“History will be kind to me for I intend to write it.”



PETER ČIŽMÁR (Slovakia)
William Shaekespeare  
MACBETH
adaptation, set design and directed by: Klaudyna Rozhin 
translation: Zora Jesenská 
first performance: May 19th 2013, duration: 60 minutes 
Performance of the Divadlo Kontra Theatre

Peter Čižmár is the cofounder, main actor and the moving spirit of Divadlo Kontra. He is also a winner of numerous 
awards in Slovakia and abroad; e.g. the prestigious DOSKY for the Event of the Year awarded by Slovakian critics in 
2007, the award of the Slovakian LitFond and the Prekvapenie Novej Dramy at the Nova Drama festival in Bratislava in 
2007 for his role in Howie and Rookie. He was also granted the Main Actor Award at the Kopriva festival in the Czech 
Republic for Stones in His Pockets and Hamlet (the show also won the Special Jury Award at the same festival and two 
Gold Skulls at the 17th Shakespeare Festival in Gdańsk) as well as the Audience Award for The Woman in Black, also at 
the Kopriva festival. For his role in the I Hate Čižmár won the Stano Radič Event of the Year at the 2013 Kremnicke Gagy 
festival. Peter is a “monodrama record holder” – right now he has five full-length solo performances in his repertoire 
including Conor McPherson’s Rum and Vodka, which he has performed over 300 times!   

In the Divadlo Kontra show there is no king Duncan, no Banquo, Macduff, there is even no Lady Macbeth. There is only 
the eponymous protagonist, a man who suffers. He suffers because he identifies with a false ego and its story, both of 
which have been made up by his own brain. Is he really a killer? Or are the events that he enacts only a projection of his 
mind? Macbeth is possessed by thoughts, a slave to his own egotistical mind, which offers only pain. The suffering, how-
ever, provides the opportunity for an awakening. Can he make it? Will the sword cut through an illusion? Will Macbeth 
release himself from the control his mind has over him, and will he find his true being here and now? Will he transform 
resistance into acceptance and alter the painful fire into the light of conscience? Will he find his true self – existence? The 
adaptation was inspired by the teachings of Echhart Tolle, and the book The Power of Now in particular.  

“Klaudyna Rozhin used Shakespeare’s text as a basis for the monodrama: an extremely risky attempt, one must admit. 
The result can be stupefying if the director is accompanied on this theatrical way “from the text towards the spectator” 
by an actor-chameleon, devoted to mimicry, a true shape-changer. Peter Čižmár alone on the stage, painfully sincere 
and dynamic in his acting, with all his belongings packed in a couple of plastic bags... This is the theatre I love the most: 
igniting imagination, thought-provoking, ascetic, one that makes us rake our memory and invites us to an intellectual 
play. Moreover, it leaves us with something despite all the filth, drabness and violence of William’s works. (Anna Rzepa 
Wertmann, Shakespeare’s Sixth Day, 18th Shakespeare Festival, Gdańsk). 

JURIJ NEVGAMONNYJ (Ukraine)
Peter Hacks
DYSKUSJA W DOMU STEIN O NIEOBECNYM PANU GOETHE (A Discussion in 
the Stein Home about the Absent Mr. Goethe)
translation: Ella Vengerova 
set design and directed by: Jurij Nevgamonnyj 
music:  A. Ochrimenko    
first performance: May 2013, duration: 70 minutes 
Performance of the Odessa Puppet Theatre 

Jurij Nevgamonnyj is a renowned Ukrainian artist, a graduate of the Karpenko-Kary National University of Theatre, 
Film and TV in Kiev. His first professional performances took place on the stage of the Young Spectator’s Theatre in 
Odessa; then he began working for the Musical Theatre. Now he is an employee of the Odessa Academic Russian Dra-
matic Theatre. Recently he has played Arnolphe in Moliere’s L’Ecole des Femmes, Podkolyosin in Marriage by Gogol or 
Ivan Voynitsky in Uncle Vanya by Chekhov. He directed plays as well, e.g. Beckett’s Happy Days and T. Ogloblin’s Angry 
and Resurrected.

The play titled A Discussion in the Stein Home about the Absent Mr. Goethe was made at the Odessa Puppet Thea-
tre. This monodrama consisting of five monologues, based on an illusory tale of Charlotte von Stein, takes place in 
October 1786. Charlotte is the lady of the castle, but first and foremost a woman who has a tremendous influence on the 
life and output of Johann Wolfgang von Goethe. It is a story of an extraordinary feminine affection for the great German 
writer. Although the woman’s monologues constitute a substantial part of the show, Jurij Nevgamonnyj acts as Charlotte 
with outstanding skill.  

Charlotte von Stein tries to convince her silence-keeping husband that she has no feelings for Goethe. She is, how-
ever, frustrated with the poet’s departure from Weimar to Italy. In her consideration of the artist’s character she finally 
admits that their relationship was not entirely innocent. A letter that the writer sends her from Italy allows her to cherish 
hope that perhaps a proposition is being made, but the correspondence turns out to deal with nothing more but the 
weather... 



Tak było w 2014
18.10.2014 (SOBOTA) – ALGIERIA, LITWA, SŁOWACJA, USA
16.00  Pavol Seriš „Smakowało Wam, Panowie?” (Słowacja)
17.15  Stephen Ochsner „Sentencje Panteleja Karmanowa” wg Iwana Wyrypajewa (USA)
19.00  Janati Souad „Maya” (Algieria)
20.15  Birute Mar „Słowa na piasku” wg „Szczęśliwych dni” Samuela Becketta (Litwa)

19.10.2014 (NIEDZIELA) – 43. OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
15.00 – 18.45 – spektakle konkursowe

Aldona Struzik „Daisy - błękitna tożsamość”, Anna Krotoska „Linatendu”,  
Mateusz Nowak „Od przodu i od tyłu”

19.00 – spektakl towarzyszący 
Elwira Pączek, „Rozmowa Ihora z Bogiem”, Stanisław Srokowski
*laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 10. Turnieju Teatrów Jednego 
Aktora SAM NA SCENIE, Słupsk 2014

20.00  pokaz mistrzowski – Dorota Stalińska „Żmija” wg Aleksy Tołstoja

20.10.2015 (PONIEDZIAŁEK) – 43. OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
14.30 – 19.30 - spektakle konkursowe

Joanna Gonschorek „Świństwo”, Agnieszka Michalska „Ślad”,
Joanna Wawrzyńska „Rajcula Warzy”, Agnieszka Przepiórska „Tato nie wraca”

20.00  pokaz mistrzowski – Joanna Szczepkowska „Goła baba”
21.30  echa dnia
22.00  publiczne ogłoszenie decyzji jury i wręczenie nagród 43. OFTJA

21.10.2014 (WTOREK) - DZIEŃ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TEATRALNEJ  
im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu

  9.30  Anna Kramarczyk, „Plama” – spektakl we Wrocławskim Teatrze Lalek
11.00 - sesja „Teatr Polskiego Radia”,  

Praca aktora w Teatrze Polskiego Radia 
goście: Janusz Kukuła – dyrektor i główny reżyser Teatru Polskiego Radia 
red. Jacek Wakar – krytyk teatralny, red. Polskiego Radia Wrocław, 
- spektakl radiowy - Zbigniew Zapasiewicz „Koniec półświni” wg Helmuta Kajzara,  
reżyseria Zdzisław Nardelli, nagranie 1972, czas 40 minut

14.00  etiudy studentów PWST. Filia we Wrocławiu
18.00  Murad Janibekyan „Spowiedź” wg Michela De Ghelderode’a (Armenia)
19.00  promocja publikacji z serii Czarna Książeczka z Hamletem  

„ZAKOCHANY PIELGRZYM Samogry Bogusława Kierca”, Tomasz Miłkowski
Bogusław Kierc „To wszystko” - prapremiera spektaklu

21.00  Zakończenie WROSTJA

Wszystkie wydarzenia WROSTJA (oprócz spektaklu Plama) odbywały się w Teatrze Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 59.

15. PREZENTACJA MONODRAMÓW NA DOLNYM ŚLĄSKU 
odbyła się w październiku i listopadzie 2014 roku.
Łącznie zaprezentowano 10 spektakli w których wystąpiło 6 aktorów w 5 miastach Dolnego Śląska.
Bolesławiec (19-21.10.), Oleśnica (19 i 21.10.), Oława (18.10.), Jawor (22.10.), Wałbrzych (19.10. i 26.11.).



PRASA / INTERNET 
– 48. WrOstJa / 43. OFtJa 2014 (wybór) 

  1. Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, Biuletyn Informacyjny Zarządu Stowarzyszenia 
ZASP, 30 wiosna 2014

  2. Kurtyna w górę. TO (NIE) WSZYSTKO, PRZEGLĄD 17-23.11.2014
  3. Ten mały nie doczeka?, SCENA 1(81) wiosna 2015
  4. Spotkajmy się we Wrocławiu. WROSTJA – Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, 

Spotkajmy się we Wroclawiu i w Lubinie, 1/2014 (31) Gazeta Wyborcza
  5. WROSTJA. Wielkie wrocławskie święto teatrów jednego aktora rusza dziś i potrwa do wtorku, 

Gazeta Wrocławska 18/19.10.2014
  6. Bogusław Kierc w „Książeczce z HAMLETEM”, miesięcznik ODRA nr.9 -2014
  7. Od przodu i od tyłu, aict.art.pl, nr.40 październik 2014
  8. Kierc sam na scenie, PRZEGLĄD, 14-20.07.2014
  9. Monodram formą kontaktu ze światem, kulturaonline.pl, 27.11.2014
10. Na co do teatru?, Wiesław Geras: Teatr ubogi w rekwizyty, ale bogaty w treść,16.10.14, 

kulturaonline.pl
11. I jeden wystarczy, 3.11.2014, teatralny.pl
12. Rodzinne porachunki (Świństwo), 6.11.2014, Internetowy magazyn „Teatralia” 
13. WROSTJA: Mistrzowskie monodramy, 14.11.2014, kulturaonline.pl
14. Biruté Mar: Najważniejsze jest być twórcą 10.11.2014, kulturaonline.pl
15. To (nie) wszystko, Przegląd 17/23.11.2014 i 20.11.2014, aict.art.pl
16. Monodram formą kontaktu ze światem, 27 listopada 2014, kulturaonline.pl
17. Czarna książeczka z Hamletem, Kwartalnik SCENA (nr 4, 2014 zima)
18. WROSTJA i satelity, Kwartalnik SCENA (nr 4, 2014 zima)
19. WROSTJA tuż przed pięćdziesiątką, Miesięcznik „Odra” nr 2/2015
20. Stary dług, jak dwa monodramy, Gazeta Wrocławska-Magazyn 8.5.2015
21. Wędrowanie... jednoosoboey teatr Wieslawa Komasy, Teatr 3(1170)2015
22. Powłany, Scena 4(80), zima 2014
23. A to polska właśnie, Przeglad 2/8.2.2015
24. Być tym, co jest tym, co jest, TOPOS  dwytygodnik literacki, 1(140) 2015
25. Rozwijanie manatków, aict.art.pl/yorick 6.10.2014
26. Spotkanie z „Zakochanym pielgrzymem”, aict.art.pl/yorick 11.10.2014
27. Zakochany pielgrzym, Samogry Bogusława Kierca-Tomasz Miłkowski, teatr dla Was. Artykuły 312 

15.7.2014
28. Kierc sam na scenie, Kurier 365.pl, li[piec 10.2014
29. Bawić, czy uczyć (Goła baba), Internetowy Magazyn „Teatralia”.com.pl



WROSTJA 2014

 DOROTA STALIŃSKA  JOANNA   SZCZEPKOWSKA BOGUSŁAW KIERC

 BIRUTE MAR  JANATI SOUAD  ANNA KRAMARCZYK

 STEPHEN OCHSNER MURAD JANIBEKYAN  PAVOL SERIŚ 



OFTJA 2014

Jury 43. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora 
ELŻBIETA CZAPLIŃSKA-MROZEK, JANUSZ DEGLER, BOGUSŁAW KIERC, DOROTA STALIŃSKA,  

przewodniczący Jury OFTJA – LECH ŚLIWONIK

 AGNIESZKA PRZEPIÓRSKA  JOANNA WAWRZYŃSKA  MATEUSZ NOWAK 

 ANNA KROTOSKA  ALDONA STRUZIK



NAGRODY 2014
43. OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU TEATRÓW JEDNEGO AKTORA 

WE WROCŁAWIU
W dniach 19-20 października 2014 r. jury obejrzało 7 spektakli zakwalifikowanych przez Radę 
43. OFTJA do finałowego przeglądu. Każdy juror miał do dyspozycji kwotę 2000 zł, którą 
mógł przyznać jako nagrodę spektaklowi uznanemu przez siebie za najlepszy, publicznie 
uzasadniając swą decyzję. Jurorzy w następujący sposób rozdali swoje nagrody: 

Elżbieta Czaplińska – Mrozek - dla spektaklu „Linatendu” w wykonaniu Anny Krotoskiej
Janusz Degler – dla spektaklu „Daisy - błękitna tożsamość” w wykonaniu Aldony Struzik
Bogusław Kierc – dla spektaklu „Od przodu i od tyłu” w wykonaniu Mateusza Nowaka
Dorota Stalińska – dla spektaklu „Rajcula Warzy” w wykonaniu Joanny Wawrzyńskiej
Lech Śliwonik – dla spektaklu „Tato nie wraca” w wykonaniu Agnieszki Przepiórskiej

Nagrody dodatkowe zgłoszone organizatorom OFTJA:

Nagroda Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru dla Mateusza Nowaka oraz Agnieszki 
Przepiórskiej. Dyrektor Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora zaprasza dwa spektakle:  
„Od przodu i od tyłu” w wykonaniu Mateusza Nowaka oraz „Tato nie wraca” w wykonaniu 
Agnieszki Przepiórskiej. Dyrektor 9. Spotkań Teatrów Jednego Aktora na Helu „Teatr w Remizie” 
zaprasza spektakl „Rajcula Warzy” w wykonaniu Joanny Wawrzyńskiej oraz spektakl „Smakowało 
wam Panowie?” w wykonaniu Pavlo Serisa.

48. WROCŁAWSKICH SPOTKAŃ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA 
WROCŁAW 18-21.10.2014 r.

–   Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego:  
Wiesław Geras – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury,  
Aldona Struzik – dla najlepszego aktora z Dolnego Śląska biorącego udział w 48. WROSTJA, 
Katarzyna Flader-Rzeszowska – za twórczą współpracę z WROSTJA  

–   Nagroda Prezydenta Wrocławia – Dorota Stalińska
–   Nagroda Rady Miasta – Pavol Seriś (Słowacja), Stephen Ochsner (USA)
–   Nagroda Grand Prix Geras – Janati Souad (Algieria), Murad Janibekyan (Armenia), Joanna 

Szczepkowska
–   Nagroda Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru i Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu  

– Birute Mar (Litwa), Janati Souad (Algieria), Anna Kramarczyk



PREZENTACJA MONODRAMÓW na DOLNYM ŚLĄSKU
organizowana w ramach Wrocławskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora odbywa się w placówkach 
i ośrodkach kultury od 2000 roku. Monodramy prezentowane są w kilkunastu miastach regionu 
m.in.:
Boguszów Gorce, Bolesławiec, Chojnów, Duszniki-Zdrój, Głogów, Góra, Jawor, Jelenia Góra, 
Kłodzko, Kudowa Zdrój, Legnica, Oława, Polkowice, Strzelin, Świdnica, Szczawno-Zdrój,  
Wałbrzych,   Wojcieszów,   Zgorzelec,   Ziębice,   Złotoryja.

Program 16. Prezentacji Monodramów na Dolnym Śląsku

 JAWOR: Jaworski Ośrodek Kultury (Teatr Miejski)
27.10.2015, godz. 12.00 Krzysztof Gordon „Śmieszny staruszek” wg Tadeusza Różewicza

 BOLESŁAWIEC: Teatr Stary
27.10.2015, godz. 19.00 Krzysztof Gordon „Śmieszny staruszek” wg Tadeusza Różewicza

 LEGNICA: Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
27.10.2015, godz. 19.00 Iza Kała  „Kredyt zaufania”, Aneta Wróbel

 OŁAWA: Centrum Sztuki w Oławie
 27.10.2015, Anna Skubik „Złamane paznokcie. Rzecz o Marlenie Dietrich", 
Romuald Wicza-Pokojski

 WAŁBRZYCH: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu 
23.11.2015, Mateusz Nowak „Od przodu o od tyłu”. Scenariusz inspirowany rozprawą doktorską 
Karola Zbyszewskiego „Niemcewicz od przodu i tyłu”

Bilety na poszczególne spektakle 16. Prezentacji Monodramów na Dolnym Śląsku można nabyć 
w powyższych teatrach i ośrodkach.

Opracowanie i redakcja programu: 
Wiesław Geras, Karolina Michalska-Cecot 
Korekta: Iza Jóźwik
Zdjęcia: Krzysztof Zatycki i Archiwum
Opracowanie graficzne:
Piotr Kłosowicz, Agencja LE, tel. 71 341 83 27 



Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora – PROGRAM
24.10.2015 (sobota)
16.00  Jurij Nevgemonnyj  „Dyskusja w Domu Stein o nieobecnym Panu Goethe” 

wg Petera Hacksa (Ukraina)
17.30  Jacek Poniedziałek  „Wraki” wg Neil LaBute
19.00  Kamil Maćkowiak  „Diva Show”, spektakl autorski

25.10.2015 (niedziela)
15.30 – laureatki 

* 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 11. Turnieju Teatrów Jednego Aktora
  SAM NA SCENIE, Słupsk 2015
  Aleksandra Ambrozik  „Elementy proste" wg tekstów Sylwii Kubryńskiej 
 * 16. Festiwalu ewentualnych Talentów Aktorskich FeTA 2015 
  Magdalena Bednarek  „Państwo są takie bielutkie” wg „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza
16.30  Aleksander Rubinovas  „Koba/Stalin” wg Edvarda Radzinskyego (Litwa)
18.00  Pip Utton  „Churchill”, spektakl autorski (Wielka Brytania)
19.30  Peter Cizmar  „Makbet” wg Williama Szekspira (Słowacja)

26.10.2015 (poniedziałek) – Dzień Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej  
im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu

14.00  PREZENTACJA ETIUD STUDENTÓW PWST FILIA WE WROCŁAWIU
- wydział aktorski i wydział lalkarski
gościnnie: Ruzanna Ram Tunieva  „Zapiski wariata” wg Mikołaja Gogola (Armenia)
studentka Erewańskiego Państwowego Instytutu Teatru i Kinematografii

Popołudnie z premierami przedstawień według tekstów TADEUSZA RÓŻEWICZA 

18.00  Wiesław Komasa  „Różewiczogranie” wg Tadeusza Różewicza – premiera
+ promocja 13 publikacji z serii Czarna Książeczka z Hamletem 
„WęDROWANIE... Jednoosobowy teatr Wiesława Komasy” z udziałem Wiesława Komasy

20.00  Krzysztof Gordon  „Śmieszny staruszek” wg Tadeusza Różewicza – premiera

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.
Wszystkie wydarzenia Spotkań będą odbywały się w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
im. L. Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu, ul Braniborska 59.
Wstęp wolny!  
Ilość miejsc ograniczona.  
Rezerwacja miejsc na spektakle (od 6.10. do 22.10.) pod numerem: 71 342 22 91  
lub osobiście w Dolnośląskim Centrum Informacji Kulturalnej OKiS, Rynek-Ratusz 24.
 

Organizatorzy  
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego 
 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu  

Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru
Biuro WROSTJA: Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław, tel. 344 28 64 wew. 227, 607 71 72 25

 www.okis.pl www.wrostja.pl www.pwst.wroc.pl


