
TEATR MAŁOMIASTECZKOWY 

ul. Osiedlowa 18, Karnice  

 

REFLEKSJE 

2/3/4.07 - godz. 19:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

występują: Magdalena Dwurzyńska, Oliwer Witek reżyseria, dramaturgia: Jan Łuć 

muzyka: Pimon Lekler Opieka: Marcin Brzozowski Czas trwania: 70 minut 

 

Jesteśmy lustrem. Odbijamy kolejne wersje nas samych. Powtarzamy się, ciągle 

gubimy. Wymyślamy. I kłamiemy. Bardzo dużo kłamiemy. 

xxx 

Zadaj sobie to proste pytanie – ile miałeś w życiu ważnych momentów? Ile 

poznań i rozstań rozłożyłeś na kawałki przed zaśnięciem? 

Ile niezręcznych momentów zamieniłeś w anegdoty? 

„Refleksje” na podstawie dramatu Nicka Payne’a to opowieść o dwójce ludzi 

złączonych ze sobą niewinną imprezą. 



Historia złożona z chwil. Pytanie o naszą pamięć. 

 

SHIRLEY VALENTINE 

9.07 - godz. 19:15 

 

występuje: Izabela Noszczyk reżyseria: Robert Czechowski 

Opracowanie muzyczne: Damian Neogenn - Lindner Asystent reżysera: Sebastian 

Nowicki 

Producent: Scena Poczekalnia 

Czas trwania: 90 minut (bez przerwy) 

 

O SHIRLEY słów kilka… 

 

… „Kiedyś byłam Shirley… kiedyś byłam Shirley Valentine… co się stało? Dlaczego teraz 

jestem taka? Przez co? Przez kogo? Ja nie chcę. Pamiętasz Shirley Valentine? Wyszła za 

chłopaka imieniem Joe i pewnego dnia sprowadziła się tutaj. Zmieniła wprawdzie nazwisko 

na Bradshaw, ale pozostała nadal Shirley Valentine. Przez jakiś czas. Wiedziała kim jest… 

dawniej. Często się śmiała. Dużo i często. Śmiała się razem z Joe’m. Wiedzieli, co to jest 

radość i szczęście. Co się z nimi stało…” 

„A teraz nadszedł ten wielki dzień. I jadę. Będę siedziała na greckiej plaży i 

zajadała oliwki. Wszystkiego spróbuję, tak jak dawniej. Będę Shirley Odważną. Będę się 

wszystkim cieszyć. Cudów nie ma, lat mi nie ubędzie, ale zamiast mówić: Boże mam 42 lata, 

powiem: Shirley, masz dopiero 42 lata, jakie to FANTASTYCZNE…” 



 

Spektakl Willy'ego Russella to monolog czterdziestoletniej „kury domowej”, 

świadomej straconego czasu i niezrealizowanych marzeń. - To opowieść o ludziach, którzy 

zapominają, kim są i po co żyją - powiedziała Izabela Noszczyk. - Ta historia zachęca, aby 

zastanowić się nad sobą i próbować coś zmienić. Może pójść za głosem serca? Może 

zrealizować jakiś szalony pomysł? Po prostu postawić sobie nowe wymagania! A jeśli nawet 

kończy się to czasem porażką, to ona przecież nas czegoś uczy… 

 

 

ŁAWECZKA 

10.07 - godz. 19:15 

 

 

występują: Izabela Noszczyk, Dariusz Taraszkiewicz reżyseria: Izabela Noszczyk, 

Dariusz Taraszkiewicz Reżyseria światła i dźwięku: Sebastian Nowicki Producent: 

Scena Poczekalnia 

Czas trwania: 75 minut (bez przerwy)  

Spektakl dla widzów powyżej 16. roku życia. 

Słynna komedia rosyjskiego dramatopisarza była już w Polsce grana ponad dwadzieścia razy. 

To słodko-gorzka opowieść o mężczyźnie z przeszłością i kobietą po 

przejściach. Ona i On spotykają się przez przypadek w parku. On chciałby się wprosić na noc, 

ona pragnie miłości i stabilizacji. On – tajemniczy i oszczędny w słowach, ona subtelna i 

wrażliwa. Czy spotkanie na tytułowej ławeczce odmieni ich los? Być może gdzieś już kiedyś 

się poznali? Kameralny spektakl w reżyserii Roberta Czechowskiego to opowieść o potrzebie 

bliskości i zrozumienia, a także o tym, że relacja pomiędzy kobietą a mężczyzną to nieustanna 



gra pozorów. 

 

 

GRUBASKA 

11.07 - godz. 19:15 

 

występuje: Izabela Noszczyk 

adaptacja tekstu: Izabela Noszczyk, Błażej Baraniak reżyseria: Błażej Baraniak 

kostiumy: Aleksandra Szempruch muzyka: Damian Neogenn - Lindner reżyseria 

światła: Sebastian Nowicki Producent: Scena Poczekalnia 

Czas trwania: 65 minut (bez przerwy) Spektakl dla widzów powyżej 12. roku życia. 

 

Żyjesz w świecie, który wymaga od ciebie doskonałości. A przynajmniej tak ci się wydaje: 

świat kocha tylko doskonałych. Ci niedoskonali mają przechlapane, mają zołzy zamiast 

koleżanek w pracy, mają faceta bydlaka, nawet w sklepie nimi pomiatają. A ty taka właśnie 

jesteś: niedoskonała. Jesteś… gruba. Zrób w końcu coś ze sobą! Odchudź się, wtedy znikną 

twoje wszystkie problemy. Grubi nie zasługują na szczęście. Czy jednak na pewno tak jest? 

Czy twoje problemy to tylko kwestia kilogramów? Czy inni patrząc na ciebie widzą tylko te 

kilogramy? A może sekret tkwi gdzie indziej, w twojej głowie? Tak, to prawda, zawsze warto 

podjąć walkę o siebie ze sobą. Tylko wtedy masz szansę na zwycięstwo. Zawsze warto coś 

zrzucić. Ale czy prawdziwym i jedynym zwycięstwem są szczupłe nogi i talia osy? 

Zwycięstwo ma wiele wymiarów. Przekonaj się sama. 



„Grubaska”, to sceniczna adaptacja opartej na faktach książki Wandy Szymanowskiej 

„Lardżelka”. 

 

 

SCENARIUSZ DLA TRZECH AKTOREK 

16/17/18.07 godz. 19:15 

 

 

 

występują: Iwona Chołuj, Anna Modrzejewska, Dorota Ptaszek reżyseria: Bogusław 

Semotiuk 

Czas trwania: 75 minut (bez przerwy) Spektakl dla widzów powyżej 12. roku życia. 

 

Historia śmiesznie prosta i po prostu śmieszna czyli "Scenariusz dla trzech aktorów" w wersji 

kobiecej. 

Pomysł Scheaffera sprowadza się do prezentacji prób do spektaklu "Fragment" niejakiego… 

Bogusława Schaeffera. 

Pełna inteligentnych dowcipów i prześmiesznych sytuacji komedia! 

Tematem sztuki są problemy, z jakimi zmagają się kobiety-artystki w trakcie pracy. Widz 

ogląda próbę teatralną, pełną gagów, dowcipów i nagłych zwrotów akcji. Doskonały materiał 

dla aktorskich improwizacji. 

 

Trzy Artystki spotykają się w niemal pustej przestrzeni teatru. Bohaterki poznajemy w 

prozaicznych chwilach. Każda snuje swoje rozważania o teatrze, wierząc niezłomnie w swój 

nieodkryty lub niedoceniony talent. 



Temperament i energia aktorek kreujących role: PIE, DRU, CZE porywają publiczność od 

pierwszej sceny. Zabawne sytuacje rodem zza kulis teatralnych zawsze wzbudzały ciekawość 

widzów, a w tym spektaklu aktorki doprowadziły żonglerkę opartą na mieszaniu prywatności 

z grą aktorską do absurdu. 

Wspaniała zabawa z precyzyjnie wymierzoną ironią. 

"Będziesz myślał po wyjściu z teatru! Zapamiętaj to sobie widzu, który we wszystkim 

maczasz swoje pal..." 

Bogusław Schaeffer 

 

 

PÓŁ NA PÓŁ 

23/24/25.07, godz. 19:15 

występują: Sebastian Dela, Jan Łuć reżyseria: Sebastian Dela, Jan Łuć (w 

przygotowaniu) 

 

 

AMANT NA CZERWONYM DYWANIE 

 

30,31 lipca, 1 sierpnia, godz. 19:15 

 



występuje: Wojciech Oleksiewicz 

reżyseria, autor tekstów: Wojciech Oleksiewicz Czas trwania: 60 minut 

 

Cztery opowiadania. Cztery niezależne historie. Cztery pary i ich cztery problemy.  

A więc jest tam związek zdominowany przez zaborczą teściową, mąż odnajdujący alter ego, 

nieuświadomiona młoda dziewczyna i w końcu Ona tęskniąca za macierzyństwem. 

Świadkiem ich zmagań z życiem jest autor, który nie tylko prowadzi narrację, ale też wciela 

się w postaci tych opowieści. Wszystko to przeplatane jest piosenkami również autorstwa 

Wojtka Oleksiewicza. 



CURKO MOJA OGŁOŚ TO 

6,7,8 sierpnia, godz. 19:15 

 

występuje: Magdalena Drab 

Scenariusz na motywach obrazów Marii Wnęk z kolekcji Bolesława i Liny Nawrockich 

oraz Leszka Macaka: Magdalena Drab 

Muzyka i konsultacja reżyserska: Albert Pyśk Czas trwania: 50 minut 

 

Spotkanie podczas wernisażu wystawy malarki naiwnej Marii Wnęk staje się przyczynkiem 

do rozważań na temat relacji społecznych i postrzegania osób z marginesu. Aktorka 

przyjmuje rolę muzyka, który przy gramofonie poruszającym wielobarwny teatr cieni, 

odgrywa szum galerii, rozmowy oglądających oraz kolejne obrazy autorki. Dzieła plastyczne 

zostają przełożone na utwory muzyczne, a Maria Wnęk przemawia ze swoich rewersów w 

niegramatycznych, dziecinnych monologach pisanych z potrzeby, z chęci podzielenia się 

bólem czy przeżyciem religijnym. 

Spektakl stara się zmierzyć z problemem autentyzmu emocji i formalizacji relacji 

społecznych. Czy ludzie przystający do powszechnie ustalonych norm mają dla swoich 

jurodiwych współczucie i rzeczywiste pragnienie spotkania czy tylko pogardę pomieszaną z 

ciekawością? Muzyczna wyprawa w świat sztuki, szaleństwa i skostniałych przekonań - 

czyich? 



 

“A teraz przemówi Maria Wnęk ze swoich obrazów jak monety dwustronnych. Obrazów 

namalowanych na dużych papirach, bo na małych nie miała zadowolenia. Na dykcie, 

siedzisku krzesła, foliówce, torbie z tworzywa sztucznego, kartonie i tym, co było pod ręką, 

co można było znaleźć na śmietniku. Z obrazów namalowanych farbami z darów dla osób nie 

całkiem w porządku, niezbyt zrównoważonych i nieprzystosowanych. Przekaże informacje z 

samej góry, choć wątpliwe i nikt do serca ich sobie nie wziął - tych naglących wiadomości od 

Marii Wnęk, malarki słynnej po całym świecie albo i nie” 

 

Spektakl nagrodzony GRAND PRIX w Konkursie The Best OFF. 

Nagroda za spektakl i za osobowość na Festiwalu OFTeN w Ostrowie Wielkopolskim. 

Nagroda dla najlepszej aktorki na Koszalińskich Spotkaniach Młodych m-teatr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONTRABASISTA 

13,14,15 sierpnia, godz. 19:15 

 

 

występuje: Krzysztof Rogacewicz reżyseria: Krzysztof Pulkowski  

czas trwania: 70 minut 

 

(Fragment recenzji) 

Zwieńczeniem tegorocznego Monobloku był Kontrabasista, spektakl, który zdobył nagrodę 

„Best International Show” na nowojorskim festiwalu United Solo, największym festiwalu 

monodramu na świecie. 

Kontrabasista w interpretacji Krzysztofa Rogacewicza byłby z pewnością murowanym hitem 

Off- Broadwayu. Opowieść o zajmującym najniższe piętro orkiestrowej hierarchii muzyku, 

tytułowym kontrabasiście, to spektakl dopracowany w każdym szczególe – scenograficznie, 

muzycznie, a nade wszystko aktorsko. Akcja rozgrywa się w pokoju pechowego bohatera. 

Jego nieciekawy, pozbawiony sukcesów żywot podporządkowany jest najbardziej 



niewdzięcznemu z instrumentów, na który nikt nie chce pisać koncertów, który od zawsze 

stanowi pogardzany „ogon” orkiestry. W spektaklu Pulkowskiego i Rogacewicza kontrabas 

staje się centrum scenicznych wydarzeń, tak fizycznie, jak i dramaturgicznie, towarzysząc 

skromnemu muzykowi w każdym momencie jego przeciętnego żywota – na płaszczyźnie 

zawodowej, rodzinnej, towarzyskiej – niemo (i szyderczo) komentując wszystkie porażki, 

zawody, niezrealizowane plany i pragnienia bohatera. Jest jego przekleństwem, ale i sensem 

życia. 

Narracja mężczyzny, przetykana dygresjami muzycznymi, jest właściwie rodzajem spowiedzi, 

autorefleksji, próbą usystematyzowania własnej biografii, której bohater próbuje nadać jakiś 

kształt i sens. Wychylając co rusz szklaneczkę alkoholu, muzyk wspomina swoją (mało udaną 

i jeszcze mniej imponującą) karierę, historię swoich miłosnych relacji (równie mało udanych), 

wreszcie – kreśli specyfikę muzycznego świata z jego wewnętrzną hierarchią, 

komunikacyjnym kodem, prawami. Jednak z każdą kolejną szklanką opowieść muzyka traci 

swój pierwotny, dowcipny i niezobowiązujący charakter, stając się historią nasyconą goryczą, 

samotnością, niespełnieniem, które muzykowi coraz trudniej maskować anegdotą. 

Mało zaskakująca fabularnie opowieść o żywocie przeciętniaka dzięki Rogacewiczowi 

wciąga od pierwszej sceny. W monodramie aktor funkcjonuje – dosłownie i metaforycznie – 

na kształt przysłowiowego człowieka orkiestry. Bywa nadekspresyjny, ale nie szarżuje. 

Ustanowiony przez niego świat tętni ruchem, emocjami, muzyką. W przestrzeni spektaklu, 

której najbardziej pokaźnym elementem jest czarny parawan, jest sporo rekwizytów, jednak 

obecność każdego z nich jest teatralnie umotywowana. Krzesło, ręcznik, szklanka. 

Rogacewicz tworzy z tych przedmiotów krajobraz życia tytułowego muzyka, krajobraz 

nudny, monotonny, a zarazem niezwykle frapujący i poniekąd też przejmujący swoją 

banalnością. 

Obraz samotności, który zbudowali w Kontrabasiście Pulkowski i Rogacewicz, przywodzi 

nieco na myśl filmy charakterystyczne dla amerykańskich festiwali kina niezależnego. 

Gorzko-dowcipne dramaty obyczajowe, zaludnione postaciami sympatycznych dziwaków 

uosabiających przeciętność, a zarazem będących tej przeciętności wzruszającym 

przełamaniem. 

Anna Jazgalska - Festiwal MONOBLOK 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3XTAK. RUDNICKI 

20,21,22 sierpnia, godz. 19:15 

 

 
 

występuje: Wojtek Kowalski czas trwania: 70 minut 

 

O spektaklu: 

Premiera 3XTAK RUDNICKI - 30 kwietnia 2015 w Częstochowie 

 

„ Z Januszem zaprzyjaźniłem się kilka lat temu na FAMIE w Świnoujściu – mówił wtedy 

Kowalski. – Chodził za mną ten Rudnicki, oj chodził, żeby zrobić go na scenę. 

Spektakl powstał na bazie trzech jego książek: „3xTak”, „Męka Kartoflana” i „Śmierć 

czeskiego psa”. 

 

Monodram nie mógł mieć innego tytułu jak: „3 x TAK/RUDNICKI”. 

 

“Ten śpiewany poemat zrodził się z pańskiej osobowości. To był jeden z nielicznych 

monodramów, na którym publiczność, która jest lakmusem, się po prostu śmiała i to śmiała 

dość żywiołowo” 

prof. Jan Peszek 

 

„Monodram z prozy Rudnickiego, to najlepszy spektakl Kowalskiego od ładnych paru lat; kto 

wie czy nie najciekawsza propozycja przygaszonego od paru lat offu No i bezwzględna 

diagnoza polactwa. Akurat na czasie.” 

 

Łukasz Drewniak, krytyk teatralny 


