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OD WYDAWCÓW
Na ³amach „Kroniki Warszawy” tym razem zagoœci³ teatr. W kolejnych dwóch numerach, przygotowanych pod patronatem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, pragniemy wszechstronnie i syntetycznie przedstawiæ problematykê
sto³ecznych teatrów po roku 1989. Sprawy organizacyjno-administracyjne dominuj¹
w numerze bie¿¹cym, kwestiom artystycznym poœwiêcony zostanie numer nastêpny.
Jest to, jak siê wydaje, pierwsze takie opracowanie dziejów najnowszych teatru
warszawskiego, obejmuj¹ce wszystko to, co w tworzeniu, zarz¹dzaniu i dokumentowaniu teatru wydaje siê najistotniejsze. W tym numerze znajd¹ Pañstwo tekst poœwiêcony najwa¿niejszym dyrekcjom teatralnym po 1989 roku i przypomnienie
istotnych, a czasem ju¿ zapomnianych, sto³ecznych scen. Prezentujemy tu zarówno
sceny samorz¹dowe i impresaryjne, jak i szerok¹ panoramê teatru alternatywnego,
niezale¿nego i ambitnego, zaanga¿owanego spo³ecznie, szukaj¹cego w³asnych dróg
i œrodków. Podejmujemy te¿ pomijan¹ zazwyczaj, bo niewdziêczn¹ i trudn¹, problematykê finansowania teatrów, pokazuj¹c jego mechanizmy, pope³nione b³êdy, ale
i modernizacjê, jaka dokona³a siê w ci¹gu ostatnich lat w zarz¹dzaniu teatrami. Dokumentuj¹c spory o wizjê teatru, dyskusje i boje artystyczne, staramy siê pokazaæ,
¿e teatr jest ¿ywym, noœnym kulturowo, ideologicznie i estetycznie spo³ecznym
medium.
Prof. Krystyna Duniec

Pragniemy z³o¿yæ podziêkowanie Panu Maciejowi Nowakowi, dyrektorowi Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, oraz jego pracownikom, szczególnie
Panu Paw³owi Sztarbowskiemu, za udzia³ w przygotowanie numeru 3 i 4 z 2007 r.
Podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e Pani prof. Krystynie Duniec za czuwanie nad
merytoryczn¹ zawartoœci¹ „Kroniki”.
Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy
Stowarzyszenie Przyjació³
Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy

ARTYKU£Y I MATERIA£Y

Dorota Buchwald

INSTYTUT TEATRALNY
IM. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGO
W WARSZAWIE
Dorota Buchwald, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

Próby zorganizowania centralnej instytucji, która zajmowa³aby siê z jednej strony
dokumentacj¹ ¿ycia teatralnego i przechowywa³a najcenniejsze pami¹tki, a z drugiej inicjowa³a badania historyczne i naukowe na temat teatru zosta³y podjête niemal natychmiast po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci w 1918 roku, ale nie
zosta³y wówczas uwieñczone sukcesem. Œrodowiska polskich historyków teatru, teatrologów i artystów wielokrotnie wraca³y do tej inicjatywy1, ale okolicznoœci polityczne i historyczne powodowa³y, ¿e te kolejne projekty mia³y charakter wy³¹cznie
efemeryczny. Paradoksalnie, równie ma³o prawdopodobna wydawa³a siê mo¿liwoœæ
powstania takiej placówki w 2003 roku, ale znów splot wydarzeñ spowodowa³, ¿e
1 lipca 2003 roku zosta³ powo³any do ¿ycia przez ministra kultury i sztuki Waldemara D¹browskiego Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, pañstwowa
instytucja kultury.

1
W 1925 roku Mieczys³aw Rulikowski, który od dawna zabiega³ o utworzenie centralnego archiwum
i muzeum teatralnego, zosta³ wiceprezesem i wspó³za³o¿ycielem Polskiego Instytutu Teatrologicznego
(ogólnokrajowego oœrodka dokumentacji, badañ i poradnictwa w zakresie teatru) podleg³ego Ministerstwu Kultury i Sztuki. Dzia³alnoœæ Instytutu, z powodu braku funduszy, by³a jednak bardzo krótka.
Podczas wojny Rulikowski pracowa³ nad udoskonaleniem projektu. W 1947 roku zosta³ pe³nomocnikiem ministra kultury i sztuki ds. organizacji Instytutu Teatrologicznego, ale z powodu niemo¿noœci
znalezienia odpowiedniej siedziby Instytut znów dzia³a³ jedynie przez chwilê. W po³owie lat 60., kiedy
otwierano odbudowany Teatr Narodowy, prof. Zbigniew Raszewski i Konstanty Puzyna opracowali projekt, zapisany nawet w statucie sceny, powo³ania przy Teatrze Narodowym placówki o charakterze analogicznym do projektu Rulikowskiego. Ani statut, ani projekt nie wesz³y wtedy w ¿ycie. Pod koniec
lat 80., podczas odbudowy po po¿arze Teatru Narodowego, wrócono do koncepcji Instytutu. Przez pewien czas funkcjonowa³ nawet Instytut Teatru Narodowego (styczeñ – lipiec 1991), który nie podj¹³ jednak szerszej dzia³alnoœci.
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Nazwisko patrona Instytut otrzyma³ oczywiœcie nieprzypadkowo – profesor
Zbigniew Raszewski, twórca nauki o teatrze jako dyscypliny uniwersyteckiej, autor
wielu fundamentalnych ksi¹¿ek z tej dziedziny, redaktor historyczno-teatralnego
kwartalnika „Pamiêtnik Teatralny”, wieloletni wyk³adowca PWST w Warszawie –
by³ orêdownikiem utworzenia takiego oœrodka i twórc¹ ideowego zarysu jego dzia³alnoœci. Istniej¹ca od czterech lat instytucja stara siê te idee realizowaæ najszerzej
i najrzetelniej. Choæ Instytut jest wci¹¿ w fazie kszta³towania d³ugofalowego programu dzia³añ, to zgodnie z za³o¿eniami rozwijaj¹ siê one w obrêbie dwóch zasadniczych obszarów:
– dokumentowanie, porz¹dkowanie, ochrona i udostêpnianie wszelkich zbiorów
teatralnych;
– aktywne uczestnictwo w bie¿¹cym ¿yciu teatralnym i towarzysz¹cej mu refleksji
krytycznej i naukowej.
Fundamentem, na którym Instytut rozpocz¹³ budowanie swojej dzia³alnoœci,
by³a najwiêksza w Polsce kolekcja teatraliów, w³¹czona do zasobów w momencie
powstania instytucji. Kolekcjê zaczêto tworzyæ w Ministerstwie Kultury i Sztuki
w latach 50., kiedy zbiurokratyzowany system realnego socjalizmu wymaga³ od teatrów ogromnej sprawozdawczoœci. Wraz z planami repertuarowymi, wykazami zrealizowanych premier i szczegó³ow¹ informacj¹ na temat liczby widzów nap³ywa³y
do odpowiedniego departamentu programy teatralne, afisze i zdjêcia. W 1971 roku
bardzo pokaŸny ju¿ zbiór trafi³ do Zwi¹zku Artystów Scen Polskich, który w siedzibie Zarz¹du G³ównego w Warszawie (Aleje Ujazdowskie 45) udostêpni³ dla dokumentów odpowiedni¹ przestrzeñ i ten moment zosta³ uznany za pocz¹tek organizacji profesjonalnego, centralnego archiwum teatralnego w Polsce. Zdecydowano, ¿e
archiwum zajmowaæ siê bêdzie dokumentowaniem wspó³czesnego ¿ycia teatralnego (wspó³czesnoœæ liczy³a siê wtedy od koñca II wojny œwiatowej). Przez trzydzieœci
dwa lata dzia³alnoœci nieprzerwanie finansowanej przez resort kultury, formalnie
traktowanej jako zadanie zlecone dla ZASP-u, uda³o siê zgromadziæ oko³o 80 tysiêcy programów teatralnych, 2 miliony zdjêæ, 6 milionów wycinków prasowych, kilkaset afiszy i plakatów, ponad 100 kompletnych prywatnych archiwów twórców
z ró¿nych dziedzin teatru, trochê pami¹tek i dzie³ sztuki.
Niemal od pocz¹tku istnienia Dzia³ Dokumentacji Teatralnej – bo tak¹ nazwê
otrzyma³o to miejsce – sta³ siê równie¿ centralnym oœrodkiem informacji o polskim
teatrze. Oprócz gromadzenia dokumentacji zaczêto tworzyæ unikatowe rejestry
i kartoteki, w których zapisywano osi¹gniêcia zawodowe indywidualnych twórców,
poszczególnych teatrów, wystawienia sztuk autorów polskich i zagranicznych, nagrody, odznaczenia, a tak¿e dane biograficzne artystów. Rejestry te zaczê³y s³u¿yæ
do kwerend naukowych oraz do szczegó³owych badañ statystycznych. Dzia³ Dokumentacji Teatralnej jako jedno z pierwszych archiwów w Polsce wykorzysta³ w swojej pracy nowoczesne narzêdzia elektroniczne. W 1991 roku zosta³y stworzone specjalnie na potrzeby archiwum programy komputerowe, które zast¹pi³y kartoteki
i rejestry rêczne. Zaczêto budowanie tematycznych elektronicznych baz danych,
z których dwie najwiêksze s¹ od 1996 roku udostêpniane w internecie. Najpotê¿niejsza baza danych – nazwana BAZ¥ OSÓB – zawiera informacjê o dzia³alnoœci
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artystycznej i zawodowej ponad 60 tysiêcy twórców. Druga co do wielkoœci – BAZA
REALIZACJI – rejestruje premiery na wszelkich rodzajach scen teatralnych – dramatycznych, lalkowych i muzycznych; w tej chwili jest ich ponad 50 tysiêcy.
Dzia³ Dokumentacji Teatralnej sta³ siê pierwszym dzia³em Instytutu Teatralnego z powodu rotacji kadrowych w Ministerstwie Kultury i z powodu œrodowiskowej
katastrofy. Problemy zaczê³y siê po odejœciu ministra Kazimierza Dejmka, kiedy to
nowe kadry ministerialne, nie maj¹c w pamiêci historycznego zwi¹zku archiwaliów gromadzonych w ZASP-ie z Ministerstwem Kultury, zaczê³y stopniowo dotacjê celow¹ pomniejszaæ, tym samym zmuszaj¹c Stowarzyszenie do dofinansowywania dzia³alnoœci Dzia³u Dokumentacji Teatralnej. ZASP w tym czasie
wylobbowa³ w sejmie ustawê o prawach autorskich dla artystów wykonawców i jako
organizacja zbiorowego zarz¹dzania rozpocz¹³ dystrybuowanie tantiem nale¿nych
aktorom g³ównie z powodu powtórnych emisji filmów, programów telewizyjnych
i audycji radiowych. Z zatrzymywanej prowizji mo¿na by³o finansowaæ inn¹ dzia³alnoœæ, w tym utrzymanie Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie i Dzia³ Dokumentacji Teatralnej. Sytuacja zmieni³a siê radykalnie w wyniku
og³oszenia w marcu 2002 roku upad³oœci Stoczni Szczeciñskiej i gie³dowego krachu
jej akcji, w które kilka milionów z³otych zainwestowa³ ZASP. Ówczesne w³adze Stowarzyszenia zaanga¿owa³y siê w wewnêtrzn¹ walkê, skazuj¹c unikatow¹ kolekcjê
teatraliów i wyspecjalizowane centrum informacji na likwidacjê. 15 miesiêcy trwa³a
dramatyczna i heroiczna walka, w któr¹ zaanga¿owa³o siê wielu wybitnych historyków i badaczy teatru oraz artystów, ¿eby nie dopuœciæ do zniszczenia zbioru. Powróci³ wtedy projekt stworzenia niezale¿nej instytucji, Instytutu Teatralnego, który
przej¹³by archiwum i powo³any jako instytucja pañstwowa mia³by mo¿liwoœæ stabilnej dzia³alnoœci. W czerwcu 2002 roku powsta³ projekt statutu i pierwszy szkic
programu. Nowy minister kultury (Andrzeja Celiñskiego zast¹pi³ wtedy Waldemar
D¹browski) projekt zaakceptowa³.
Przez dwa pierwsze lata istnienia Instytut nie mia³ swojej siedziby (wynajmowa³ od ZASP-u pomieszczenia do niedawna u¿ytkowane przez Dzia³ Dokumentacji Teatralnej), a poszczególne komórki organizacyjne by³y rozproszone. Program
dzia³alnoœci musia³ zatem zostaæ tak zaprojektowany, aby mo¿na go by³o zrealizowaæ w istniej¹cych warunkach. Priorytetem sta³a siê wiêc e l e k t r o n i c z n a
informacja i dokumentacja udostêpniana poprzez internet. Ogromnym sukcesem
okaza³o siê stworzenie najwiêkszego w Polsce portalu internetowego o adresie
www.e-teatr.pl, publikuj¹cego wszystkie bie¿¹ce informacje o polskim ¿yciu teatralnym: adresy i repertuary teatrów, anonse premier, informacje o festiwalach, recenzje i wywiady z prasy codziennej i fachowej, opinie o ksi¹¿kach teatralnych, a tak¿e
historyczne kalendarium i dokumentacyjne bazy danych. Z aktualizowanej kilka razy dziennie strony korzysta ka¿dego dnia oko³o 20 tysiêcy osób, nie tylko
w Polsce, ale tak¿e za granic¹, poniewa¿ wortal ma tak¿e wersjê angielskojêzyczn¹.
Do dzisiaj wortal wci¹¿ siê rozbudowuje. Pojawiaj¹ siê nowe dzia³y, takie jak Nowa
Si³a Krytyczna, udostêpniaj¹ca swoje ³amy debiutuj¹cym recenzentom, teatralna
ksiêgarnia internetowa Prospero, dysponuj¹ca pe³n¹ ofert¹ wydawnicz¹ polskich
ksi¹¿ek i czasopism teatralnych oraz nowe mo¿liwoœci interaktywnoœci w postaci
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otwartego dla u¿ytkowników wortalu Forum. Ka¿dy z podejmowanych przez Instytut kolejnych projektów-przedsiêwziêæ ma tu te¿ swoj¹ odrêbn¹ podstronê, specjalnie zaprojektowan¹ i redagowan¹.
Od wrzeœnia 2006 roku sytuacja Instytutu zmieni³a siê radykalnie wraz z oddaniem do u¿ytku w³aœciwej siedziby. Jej wczeœniejsze projektowanie i planowanie
by³o jednoczeœnie projektowaniem przestrzeni idei dla dzia³alnoœci oœrodka. By³o
to spore wyzwanie, gdy¿ budynek, w którym mieœci siê Instytut Teatralny (Aleje Ujazdowskie 6), jest budynkiem historycznym, zabytkiem. Usytuowany w starym parku w centrum miasta, wraz z innymi znajduj¹cymi siê na tym terenie
budowlami, stanowi historyczne otoczenie Zamku Ujazdowskiego. Wybudowany
w XIX wieku jako jeden z pawilonów koszar wojskowych, przekszta³cony zosta³
póŸniej w miejski szpital. Remont i modernizacja, która rozpoczê³a siê we wrzeœniu
2004 roku, zmieni³y niemal ca³kowicie wewnêtrzny rozk³ad pomieszczeñ, nie naruszaj¹c jednoczeœnie bry³y zewnêtrznej. Budynek zosta³ zaprojektowany w ten sposób, aby ka¿dy przekraczaj¹cy jego progi zosta³ od razu skonfrontowany z ca³¹ ofert¹ programow¹ Instytutu. Dobudowane szklane wejœcie i hall to miejsca ekspozycji
i prezentacji. Aby dojœæ do nowoczesnej czytelni, trzeba min¹æ po drodze ksiêgarniê teatraln¹ i salê wystawow¹. Czytelnia z wolnym dostêpem do ksi¹¿ek wyposa¿ona jest w multimedialne stanowiska do pracy i nowoczesne, elektroniczne katalogi
wszelkich zasobów bibliotecznych, dokumentacyjnych, muzealnych i medialnych.
W 2008 roku gotowa bêdzie równie¿ do u¿ytku wielofunkcyjna, mobilna sala teatralna, mog¹ca pomieœciæ 100 osób.
Nowa siedziba pozwoli³a na poszerzenie i zintegrowanie ca³ej aktywnoœci Instytutu. Dziêki wiêkszym przestrzeniom i nowoczesnym technologiom oprócz tradycyjnej dokumentacji rozpoczêto tworzenie Polskiej Biblioteki i Mediateki Teatralnej, w której docelowo, oprócz ksi¹¿ek, znaleŸæ siê powinny rejestracje filmowe
najwa¿niejszych spektakli, przedstawienia Teatru Telewizji, filmy dokumentalne
o teatrze i jego twórcach, nagrania muzyki teatralnej. Mo¿liwe sta³o siê te¿ gromadzenie obiektów muzealnych: pami¹tek po artystach, rzeŸb, rekwizytów i kostiumów teatralnych oraz dzie³ sztuki: obrazów, grafik i karykatur. Nowe magazyny pozwol¹ równie¿ na prawid³owe opracowanie i przechowywanie afiszy, do których
dostêp by³ do tej pory bardzo utrudniony.
W niewielkiej przestrzeni wystawowej, która staje siê prawdziwym wyzwaniem
dla scenografów i muzealników, odby³o siê ju¿ kilka wa¿nych wernisa¿y: Holoubek
– retrospektywne spojrzenie na dorobek jednego z najwybitniejszych polskich aktorów, Teatr stanu wojennego, Spektakle dyplomowe Jerzego Jarockiego, a w oczekuj¹cej
na remont sali teatralnej, z inicjatywy zarówno instytutowej biblioteki, jak i wydawców, odbywaj¹ siê promocje i dyskusje o ksi¹¿kach teatralnych.
Przede wszystkim jednak Instytut aktywnie w³¹czy³ siê w nurt naukowej refleksji nad teatrem polskim, inicjuj¹c programy badawcze, skupione wokó³ niepodjêtych dotychczas przez rodzim¹ teatrologiê zagadnieñ oraz siêgaj¹cych po nowe
metodologie i teorie. Podejmowane projekty maj¹ sytuowaæ prowadzone w Polsce
badania nad teatrem w szerszym kontekœcie wspó³czesnej humanistyki, promowaæ
spojrzenie interdyscyplinarne. Przyk³adem takiej dzia³alnoœci jest realizowany od
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dwóch lat projekt Inna Scena, którego celem jest szersze otwarcie polskiej teatrologii na inspiracje p³yn¹ce z krytyki feministycznej, gender studies i queer theory.
Pierwsza konferencja zorganizowana w 2005 roku w ramach Innej Sceny nosi³a
tytu³ Kobiety w historii i wspó³czesnoœci teatru polskiego, a druga, która odby³a siê
w grudniu 2006 roku – Cia³o, p³eæ, po¿¹danie: to¿samoœæ seksualna i to¿samoœæ p³ci
w polskim dramacie i teatrze. Trzecia, obecnie w trakcie przygotowañ, poœwiêcona bêdzie wizerunkowi rodziny na polskiej scenie. Obok konferencji teoretycznych odby³y siê te¿ w 2006 i 2007 roku zajêcia praktyczne, poprowadzone przez wybitnych
badaczy stosuj¹cych nowe metodologie w swojej pracy naukowej: otwarte warsztaty
analityczne Obcy i odmieñcy: rewizje kanonu w perspektywie queer prowadzili przez
kilka miesiêcy prof. dr hab. Ma³gorzata Sugiera i dr Mateusz Borowski z Uniwersytetu Jagielloñskiego, a konwersatorium Gender a dramat – reinterpretacje kanonu
prof. dr hab. Inga Iwasiów z Uniwersytetu Szczeciñskiego.
Dope³nieniem i uzupe³nieniem aktywnoœci Innej Sceny by³ zorganizowany
w 2007 roku cykl wyk³adów Paw³a Moœcickiego Cia³o i teatralnoœæ, poœwiêcony
analizie ustaleñ wspó³czesnej humanistyki w dziedzinie tej w³aœnie relacji. W trakcie dziesiêciu spotkañ omówione zosta³y pogl¹dy najwa¿niejszych filozofów i badaczy wspó³czesnych: Michela Foucaulta, Pierre’a Bourdieu, Judith Butler, Gillesa
Deleuze’a.
Instytut by³ równie¿ inicjatorem otwarcia nowej perspektywy spogl¹dania na
historiê polskiego teatru. Profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego, dr hab. Dariusz
Kosiñski, wyg³osi³ cykl kilkunastu wyk³adów Teatra polskie. Historie, w których
zaproponowa³ odejœcie od chronologiczno-linearnego sposobu syntetyzowania jego
dziejów na rzecz opisania polskiej tradycji performatywnej i zdefiniowania pe³nionych przez teatr funkcji spo³eczno-kulturowych.
Propozycj¹ historycznej rewindykacji by³a tak¿e konferencja naukowa i panel
dyskusyjny zorganizowane z okazji 250. rocznicy urodzin Wojciecha Bogus³awskiego. Re¿yserzy, dramaturdzy, historycy literatury i teatru próbowali odpowiedzieæ na pytanie, czy osoba i dzie³o ojca sceny narodowej mog¹ byæ jeszcze w jakimkolwiek aspekcie inspiruj¹ce. Wydanie zrealizowanych przez BBC rejestracji
spektakli wed³ug tekstów Williama Shakespeare’a by³o okazj¹ do zorganizowania
ciesz¹cych siê ogromn¹ popularnoœci¹ wyk³adów otwartych, prowadzonych przez
badaczy i praktyków teatru, nazwanych Uniwersytetem Szekspirowskim.
Jedn¹ z najbardziej aktywnych form uczestniczenia Instytutu w bie¿¹cym ¿yciu
teatralnym jest organizowanie publicznych debat i festiwali. Od jesieni 2003 roku
Rozmowy Spotkania na parterze – otwarte dyskusje poœwiêcone najbardziej aktualnym problemom pojawiaj¹cym siê w bie¿¹cym ¿yciu teatralnym prowadzi Roman
Paw³owski, recenzent i publicysta „Gazety Wyborczej”. Dyskutowano miêdzy innymi o komercjalizacji teatru, o kondycji artystycznej teatrów warszawskich, o granicach wolnoœci w sztuce uprawiania teatru i odpowiedzialnoœci artysty za przekroczenia religijne i obyczajowe, jaki powinien byæ, a jaki jest polski teatr operowy
i o tym, co jest prawd¹, a co mitem w biografii Jerzego Grotowskiego.
W grudniu 2005 roku odby³ siê pierwszy, z planowanego cyklu corocznych prezentacji dokonañ m³odych re¿yserów w stolicy, retrospektywny przegl¹d spektakli
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Jana Klaty, jednego z najg³oœniejszych i najbardziej kontrowersyjnych twórców teatralnych ostatnich lat – Klata Fest. Przedstawienia, po raz pierwszy ogl¹dane przez
warszawsk¹ publicznoœæ, sprowokowa³y burzliwe dyskusje na ³amach prasy i w gremiach œrodowiskowych. W grudniu 2006 roku mia³y swoj¹ warszawsk¹ prezentacjê
spektakle Mai Kleczewskiej – MK Fest. W kwietniu 2006 roku zorganizowany zosta³ tak¿e pierwszy festiwal miêdzynarodowy, pod nazw¹ Ekspress EC 47, prezentuj¹cy polski i niemiecki teatr zaanga¿owany w sprawy spo³eczne i polityczne. Instytut jest tak¿e – wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego –
organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu na Teatraln¹ Inscenizacjê Dawnych
Dzie³ Literatury Europejskiej, którego pierwsza edycja odby³a siê w 2005 roku. Jego celem jest wzbogacenie repertuarów teatrów i popularyzacja dawnych dzie³ literatury, w tym zw³aszcza literatury polskiej.
Jednym z najintensywniej rozwijanych obszarów dzia³alnoœci Instytutu jest
edukacja teatralna. Uruchomiony zosta³ specjalny program zatytu³owany Szko³a
Widzów. Skierowany jest w tej chwili przede wszystkim do dwóch grup odbiorców
– aktywnych widzów teatralnych i nauczycieli prowadz¹cych teatry amatorskie b¹dŸ wykorzystuj¹cych elementy teatru w pracy szkolnej. Najnowszy projekt
tego programu to TISZ – czyli teatr i szko³a. Jego g³ówn¹ ide¹ jest nawi¹zanie wspó³pracy miêdzy warszawskimi teatrami a liceami ogólnokszta³c¹cymi, gimnazjami i szko³ami podstawowymi oraz „intensyfikacja dialogu miêdzy uczniami
i artystami teatru”. W ramach tej wspó³pracy odbywaj¹ siê warsztaty, spotkania
i prezentacje w teatrach i szko³ach. Organizowane s¹ przedstawienia z udzia³em
m³odzie¿y, warsztaty, dyskusje na temat edukacji teatralnej w Polsce, jej obecnego
kszta³tu i mo¿liwych kierunków rozwoju.
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie jest najm³odsz¹
tego typu placówk¹ w Europie2. Dzia³alnoœæ tych oœrodków koncentruje siê wokó³ podobnych spraw, intensywnie wiêc ze sob¹ wspó³pracuj¹, bezpoœrednio b¹dŸ
w strukturach kilku miêdzynarodowych organizacji: SIBMAS (International Association of Libraries and Museums of the Performing Arts), ICDE (Information
Centre for Drama in Europe), ENICPA (The European Network of Information
Centres for the Performing Arts). Instytuty teatralne w Warszawie, Pradze, Budapeszcie i Bratys³awie maj¹ jeszcze œciœlejsze zwi¹zki w ramach tak zwanej Wyszehradzkiej Grupy Teatralnej. Wspó³praca ta wydaje po¿yteczne owoce w postaci
na przyk³ad www.playservice.net, czyli miêdzynarodowej internetowej bazy o tekstach t³umaczonych, czy te¿ europejskiego projektu TACE (Theatre Architecture
of Central Europe). W przygotowaniu jest te¿ program miêdzynarodowych sta¿y
i praktyk zawodowych dla ró¿nych grup artystów zwi¹zanych z teatrem. Od lipca
2007 roku dla zagranicznych u¿ytkowników wortalu opracowywany jest wirtualny,
angielskojêzyczny newsletter, zawieraj¹cy informacje o najnowszych, prapremierowych inscenizacjach polskich dramatów i ich autorach.

2

Poza Niemcami, Francj¹ i Hiszpani¹ w³aœciwie w ka¿dym kraju istnieje taka centralna instytucja, najstarsza – Muzeum i Instytut Teatralny w Budapeszcie ma ponad 50 lat.
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Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ma ambicje staæ siê prawdziwym centrum informacji, edukacji i promocji polskiego teatru. D¹¿y do stworzenia
zró¿nicowanej oferty skierowanej do mo¿liwie najszerszego grona odbiorców. Nie
chce jednak jedynie odpowiadaæ na poznawcze potrzeby korzystaj¹cych z tej oferty
osób, ale tak¿e je kreowaæ, docieraæ do nowych odbiorców i rozbudzaæ ich chêæ
uczestniczenia we wspó³czesnym polskim teatrze i poznawania jego przesz³oœci.

Magdalena Raszewska

COŒ SIÊ SKOÑCZY£O, COŒ SIÊ ZACZÊ£O...
O NAJWA¯NIEJSZYCH TEATRACH
WARSZAWSKICH
Magdalena Raszewska, Coœ siê skoñczy³o, coœ siê zaczê³o...

Pierwszym sygna³em „nowego” w polskim teatrze po 1989 roku by³a – wed³ug
okreœlenia Bardiniego – „kole¿anka minister”, czyli re¿yser Izabella Cywiñska jako
minister kultury i sztuki w rz¹dzie Tadeusza Mazowieckiego. Pierwsza od kilkudziesiêciu lat na tym stanowisku osoba ze œwiata kultury, a nie zas³u¿ony dzia³acz
partyjny. Paradoksalnie, teatrowi nie wysz³o to na dobre. Mo¿e zbyt wiele sobie
obiecywano? Mo¿e liczono, ¿e po kumotersku, jako kole¿anka, zbyt wiele za³atwi?
Emocje by³y ogromne, a zapa³ œrodowiska (umiarkowany zreszt¹) do dokonywania
reform wygas³ w momencie, gdy okaza³o siê, ¿e przejœcie od socjalizmu do kapitalizmu nie oznacza jedynie zniesienia cenzury, lecz jest równie¿ pojêciem ekonomicznym i dotyczy tak¿e teatru.
***

To, ¿e zmiany musz¹ nast¹piæ, i to radykalne, by³o dla wszystkich oczywiste.
Teatrom warszawskim w najwiêkszym chyba stopniu stan wojenny i nastêpuj¹ce po
nim „lata zastoju” przetr¹ci³y krêgos³up. Nie tylko wyrzucono dyrektorów (Gustawa Holoubka, Adama Hanuszkiewicza, Andrzeja Jareckiego, Mariusza Dmochowskiego, Józefa Szajnê), co spowodowa³o rozproszenie – w wypadku Dramatycznego
i Narodowego nader istotne – zespo³ów artystycznych i z³amanie pewnych karier.
Wa¿niejsze jeszcze chyba sta³o siê zniszczenie czytelnych systemów ocen, rozmycie
kryteriów artystycznych. Przez ca³y PRL czarne bywa³o nazywane bia³ym, ale bra³o siê poprawkê na to, kto to robi³. W latach osiemdziesi¹tych dezynwoltura
w zmienianiu kolorów osi¹gnê³a chyba apogeum, ferowaæ wyroki zaczêli ludzie dziwni w zdumiewaj¹cych pismach, autorytety zamilk³y i skutek jest taki, ¿e gdy dziœ
m³ody autor pisze o dorobku aktora z tamtych lat, to na poparcie pochlebnej oceny
roli cytuje niejakiego Jana Obsta z „Barw”, a inny, nie czuj¹c œmiesznoœci, powo³uje
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siê w jednym zdaniu na Jaszcza i Kazimierza Brauna. Dodatkowym problemem,
w skali ogólnopolskiej, ale te¿ i w sferze realnoœci specyficznie warszawskiej, by³o
dogorywanie w Teatrze na Woli zespo³u spalonego w 1985 roku Teatru Narodowego
i problemy zwi¹zane z jego odbudow¹.
Wszyscy na coœ czekali, tak jak dziewiêæ lat wczeœniej. Teraz jednak trzeba by³o
samemu podj¹æ konkretne dzia³ania. Energii z dzia³añ przedwyborczych starczy³o
jeszcze na ogromn¹ akcjê „Artyœci dla Rzeczypospolitej”, maj¹c¹ wesprzeæ Tadeusza Mazowieckiego i... tyle. Próby reformy statusu teatrów, zapowiedŸ przekazania
ich samorz¹dom i pozostawienia z pe³nym dofinansowaniem pañstwa jedynie tych
najwa¿niejszych (s³ynna „lista 25” – w Warszawie mia³y to byæ Ateneum, Powszechny, Polski, Studio, Wspó³czesny)1 spotka³a siê z ostrym sprzeciwem œrodowiska.
Czasu Cywiñskiej, wspieranej przez Andrzeja Ziêbiñskiego jako dyrektora departamentu teatru, wystarczy³o jeszcze na zlikwidowanie Teatru Narodowego i powo³anie „Teatru Ma³ego – Teatru Narodowego w odbudowie” i Instytutu Teatru Narodowego.
Oczekiwano zmian. Owszem, zmiany nast¹pi³y, ale takie, jakich nikt w najczarniejszych snach nie przewidywa³. Pierwsza wynika³a z wiary w mityczn¹ „rêkê rynku” – z³e teatry upadn¹, dobre bêd¹ kwit³y. Nic z tego – wszystkie równo klepa³y
biedê przy dramatycznie spadaj¹cych dotacjach, niezale¿nie od swoich artystycznych poczynañ – w³adzom zabrak³o odwagi na likwidacjê jakiejkolwiek sceny. Dopiero po kilku sezonach zdecydowano siê utworzyæ dwie sceny impresaryjne, bez
zespo³u – Teatr na Woli i Komediê. Druga te¿ nie by³a przewidywana – mówiono
o prywatnych mecenasach, biznesmenach, którzy bêd¹ chcieli inwestowaæ w teatr,
¿¹dano od dyrektorów szukania sponsorów. W³aœciciel firmy polonijnej Batax,
Wiktor Kubiak, postanowi³ zainwestowaæ w musical Metro i w³adze Warszawy,
chc¹c mu to umo¿liwiæ, o ma³y w³os nie doprowadzi³y do likwidacji jednego z najwa¿niejszych polskich teatrów – Teatru Dramatycznego. Odzyskuj¹cy sw¹ w³asnoœæ
kamienicznicy nie widzieli powodu, by dok³adaæ siê do utrzymania teatrów i b³yskawicznie podnosili czynsze (Syrena, Wspó³czesny, Rozmaitoœci, Roma) lub wrêcz
wypowiadali najem (Kameralny, Nowy). Jeszcze inne sceny, nie maj¹ce uregulowanego swego statusu prawnego, popada³y w konflikty z w³aœcicielami lokali i mocodawcami (Adekwatny, Na Woli, Komedia). Proces ten trwa³ kilka lat i z pewnoœci¹
komfortu pracy teatrom nie gwarantowa³.
Ale nowe zaczê³o siê pojawiaæ, powoli, na ró¿ne sposoby. W 1991 roku rozpoczêto proces przekazywania teatrów samorz¹dom (miejskim, wojewódzkim, póŸniej
tak¿e powiatom; niektóre trzykrotnie zmienia³y w³aœcicieli); utworzono Zarz¹d Teatrów Miejskich2. Zespo³y odchudzono, Biura Obs³ugi Widzów zamieniono na
Dzia³y Promocji, nauczono siê, co to jest, na czym polega public relations – najszybciej chyba zmiany te nast¹pi³y w Powszechnym i Studio. Niespodziewanie zmienia1

O ograniczonym finansowaniu – utrzymanie budynku i 1-2 premiery – mia³y zostaæ Dramatyczny,
Komedia, Nowy, Na Woli, Rampa, Syrena, ¯ydowski; Rozmaitoœci, Popularny i Kwadrat zosta³y przeznaczone do przejêcia przez w³adze lokalne lub likwidacji.
2
Zlikwidowano go przy zmianie tzw. Ustawy Warszawskiej. W 2004 utworzono Biuro Teatru i Muzyki
(dyr. Janusz Pietkiewicz, nastêpnie Jacek Weksler), w 2007 wch³oniête przez Biuro Kultury (dyr. Marek
Kraszewski).
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³a siê hierarchia wa¿noœci, zburzone zosta³y uœwiêcone podzia³y na pierwsz¹ i drug¹
ligê oraz ca³¹ resztê.
Pierwsze nowe oblicze objawi³y dwa teatry, które istnia³y, ale dawno ju¿ nikt
o nich nie pamiêta³. Teatr Popularny obj¹³ maj¹cy ju¿ spore doœwiadczenie na prowincji Wojciech Maryañski. Zaprosi³ do wspó³pracy grupê absolwentów warszawskiej PWST, która wczeœniej pracowa³a u Krystyny Meissner w Zielonej Górze,
i przez dwa sezony prowadzi³ najmodniejszy i najnowoczeœniejszy teatr w mieœcie.
Z centrum na zakazan¹ Szwedzk¹ widzowie t³umnie jeŸdzili na Historiê Gombrowicza (re¿. Maryañski), adaptacjê Ulissesa (re¿. Henryk Baranowski), Wesele krwi Lorki i Pokojówki Geneta w re¿. Krzysztofa Kelma, Do Damaszku (re¿. Marcin Jarnuszkiewicz). A dyrektor i zespó³ wiedzia³, co robi i dlaczego, potrafi³ to wyt³umaczyæ
– i przekonaæ. Z sukcesami i frekwencj¹ po premierze by³o ró¿nie, ale to ten w³aœnie zespó³, przeniesiony potem do Rozmaitoœci, sta³ siê pocz¹tkiem tej najmodniejszej i najg³oœniejszej dziœ sceny.
Drugi, jeszcze krócej trwaj¹cy teatr, to dawna Komedia, graj¹ca pod kierownictwem Marka Weissa-Grzesiñskiego i z nowym zespo³em w ramach Pó³nocnego
Centrum Sztuki. Grzesiñski zdo³a³ zaprezentowaæ cztery premiery – autorskie Opêtanie, Carmencitê wg Carmen (re¿. Marek Sikora), adaptacjê Braci Karamazow Dostojewskiego w re¿. Macieja Karpiñskiego i Marata/Sada we w³asnej re¿yserii; do teatru trafi³a grupa od dawna pracuj¹ca wspólnie – kompozytor Jerzy Satanowski,
scenografowie Irena Biegañska i Wies³aw Olko, choreograf Emil Weso³owski. Choæ
efekty artystyczne nie by³y zadowalaj¹ce, na premiery chodzili wszyscy – bo wreszcie coœ siê dzia³o, coœ innego. Niestety, teatr przetrwa³ w³aœciwie tylko jeden sezon,
nie do koñca jest jasne dlaczego – a by³a szansa, po przemyœleniach, na stworzenie
ciekawego teatru.
To by³y dwa „nowe” teatry. Istniej¹ce sceny równie¿ szuka³y dróg wyjœcia z wieloletniego snu. Maciej Prus w Dramatycznym wystawia³ wielk¹ polsk¹ klasykê
(Kordian S³owackiego, Nie-Boska komedia Krasiñskiego, Szewcy Witkacego), maj¹c
nadziejê, ¿e zespó³ stanie siê podwalinami przysz³ego Teatru Narodowego. W pamiêci z tej dyrekcji zostanie chyba jednak Ach Combray wg Prousta w Sali Prób
im. Haliny Miko³ajskiej (re¿. Waldemar Matuszewski). Mimo dobrej woli – tak¿e
publicznoœci – nie wysz³o i to nie tylko z powodu Metra. Studio powita³o kapitalizm Tamar¹ Krizanca i Rose’a (re¿. Maciej Wojtyszko), spektaklem – spacerem po
ca³ym teatrze z wytworn¹ kolacj¹ wliczon¹ w cenê horrendalnie drogiego biletu;
potem by³a jeszcze g³oœna, g³ównie nieporozumieniami z producentem – to nowe
s³owo w teatrach – Œmieræ i dziewczyna Dorfmana w goœcinnej, gwiazdorskiej obsadzie. W Ateneum chyba g³ównym wydarzeniem sta³ siê jubileusz 45-lecia pracy artystycznej Gustawa Holoubka, w Polskim – premiera Œlubu Gombrowicza (re¿. Tadeusz Minc) i nowe t³umaczenie Króla Ubu Jarry’ego (re¿. Kazimierz Dejmek).
Wspó³czesny zrobi³ furorê znakomitym przedstawieniem Wieczoru Trzech Króli
Szekspira (re¿. Maciej Englert) i Mi³oœci¹ na Krymie Mro¿ka (re¿. Erwin Axer). To
chyba wszystko z tych lat. Mo¿e jeszcze Czechowowski Wujaszek Wania (re¿. Jerzy
Grzegorzewski) w Studio, mo¿e w Powszechnym Oni w re¿yserii Rudolfa Zio³y czy
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Tañce w Ballybeg Friela (re¿. Judy Friel), mo¿e zwiastuj¹ce nowe trendy Zimy ¿al
i Big Zbig show w Rampie?
Sprawy artystyczne by³y przyæmiewane przez problemy finansowe, organizacyjne i zwyczajnie – zupe³ny brak pomys³u na teatr w tych czasach, zarówno u twórców, jak i decydentów. Ca³e lata dziewiêædziesi¹te sto³eczni recenzenci pisali o zerwaniu wiêzi miêdzy teatrem i widowni¹, o zburzeniu mechanizmu nastêpstwa
pokoleñ i dramatycznym starzeniu siê teatrów warszawskich, czyniono je synonimem lenistwa, rutyny i nudy; Andrzej £apicki twierdzi³, ¿e to zapuszczony staw,
który o¿ywi mo¿e dopiero otwarcie Teatru Narodowego. By³y zespo³y, które tygodniami nie wychodzi³y na scenê, teatry dawa³y po jednej premierze w sezonie;
zwolniono ok. 40% pracowników; zmieniaj¹cy siê ustrój Warszawy poci¹ga³ za sob¹
zmiany „podleg³oœci” teatrów. Pierwsze konkursy dyrektorskie przeprowadzono
tak, ¿e kandydaci ochrzcili je mianem „przetargów na budynki”, a postrachem warszawskich teatrów na kilka lat sta³ siê aktor Jerzy Zass – wszechw³adny radny
Komisji Kultury. Radni, otrzymawszy realn¹ w³adzê, w pewnych momentach zaczêli próbowaæ rêcznie sterowaæ dyrekcjami, teatrami – np. przez zmniejszenie
w 1996 roku dotacji z 16 na 12 mln, wzywaj¹c dyrektorów do wyt³umaczenia siê
z pewnych premier (m.in. Grzegorzowi Jarzynie zalecano wystawianie przedstawieñ o naszych polskich problemach, np. tragicznym zabójstwie warszawskiego
maturzysty, zamiast sztuk Meyenburga), wtr¹caj¹c siê w decyzje o organizacji zespo³u (np. Kêpczyñski musia³ siê t³umaczyæ z obsadzania musicali œpiewakami
z castingu zamiast artystami operetki). Ma³o kto dziœ o tym pamiêta. A wiêc mo¿e
warto przypomnieæ?

SUBIEKTYWNY S£OWNICZEK SCEN WARSZAWSKICH
W LATACH 1990-2007
ADEKWATNY
Ul. Brzozowa 27/29; wczeœniej Brzozowa 1, Kanonia 8/1, Piekarska 4/14; bez sta³ej
sceny. Dyrektorami i ideologami niezmiennie s¹ Magda Teresa Wójcik i Henryk
Bouko³owski. Gdy dyrekcja Sto³ecznego Centrum Edukacji Kulturalnej po
gwa³townych sporach i wzajemnych oskar¿eniach wypowiedzia³a TA lokal (1994),
a sto³eczna Estrada przesta³a teatr finansowaæ, dzia³a jako Agencja Teatru Adekwatnego Canonia, nastêpnie – „Stowarzyszenie Teatr Adekwatny”. W repertuarze ma
kilkanaœcie granych od lat spektakli, lekko co jakiœ czas odœwie¿anych. Przystañ
bezrobotnych aktorów. Grywa poranki w Warszawie i na zamówienie w ca³ej Polsce
– g³ównie adaptacje lektur i klasyki dla szkó³.
ATENEUM IM. STEFANA JARACZA
Ul. Jaracza 2, trzy sceny; przeszed³ trzy zmiany swego statusu: by³ wojewódzki, powiatowy, od 2002 roku jest teatrem miejskim. Dyrektorem od 1952 roku (z niewielk¹ przerw¹) a¿ do œmierci w 1996 by³ Janusz Warmiñski, po nim teatr odziedziczy³
Gustaw Holoubek i prowadzi go bez wiêkszych zmian organizacyjnych, personal-
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nych i programowych, z niemal niezmiennym, uzupe³nionym o kilkoro m³odych,
zespo³em aktorskim.
DRAMATYCZNY M.ST. WARSZAWY
Pa³ac Kultury i Nauki, trzy sceny; teatr miejski. W 1990 roku po nieudanej dyrekcji odchodzi Zbigniew Zapasiewicz, teatr obejmuje Maciej Prus, wprowadzaj¹c do
zespo³u du¿¹ grupê m³odzie¿y. Wszelkie prace zostaj¹ jednak skazane na niepowodzenie z racji wydzier¿awienia przez w³adze miejskie teatru spó³ce Batax Witolda
Kubiaka, który zamierza wystawiæ w nim musical Metro, przygotowany przez zespó³ stworzony przez Janusza Józefowicza. Batax powoli poch³ania ca³y teatr, TD
staje siê sublokatorem we w³asnym budynku, nie mo¿e dysponowaæ scen¹, nie ma
miejsca na próby. Dopiero niepowodzenie american dream Józefowicza przywraca
teatrowi normalne warunki pracy. W sezonie 1993/1994 dyrektorem artystycznym
zostaje Piotr Cieœlak i udaje mu siê prowadziæ teatr wa¿ny, z pierwsz¹ w Warszawie
premier¹ Krystiana Lupy, pracami Krzysztofa Warlikowskiego, Grzegorza Jarzyny.
W czerwcu 2007 roku niespodziewanie zosta³ odwo³any, dyrekcjê od 2008 obejmuje
Pawe³ Miœkiewicz.
KOMEDIA/PÓ£NOCNY/KOMEDIA – PÓ£NOCNE CENTRUM SZTUKI
Ul. Sierpecka 7, obecnie: S³owackiego 19a; teatr miejski. Wiosn¹ 1990 roku zostaje
odwo³ana dyrektoruj¹ca od kilkunastu lat Olga Lipiñska i dyrektorem zostaje Marek Weiss-Grzesiñski, zapowiadaj¹c radykalne zmiany organizacyjne i artystyczne.
Dotychczasowy zespó³ w wiêkszoœci odszed³ lub zosta³ zwolniony, teatr zmieni³ nazwê na „Pó³nocny”, wszed³ w sk³ad Pó³nocnego Centrum Sztuki i od razu popad³
w konflikty z jego pozosta³ymi elementami. Pod ambitn¹ dyrekcj¹ Grzesiñskiego
przetrwa³ jeden sezon, da³ cztery premiery (przyjête nie najlepiej, ale do tego teatru
wypada³o chodziæ) i w pocz¹tku nastêpnego sezonu, w niejasnych okolicznoœciach,
Grzesiñski odszed³. Dyrektorem zosta³ Zbigniew D¹dajewski i po roku normalnej pracy teatrowi przywrócono tradycyjn¹ nazwê, rozwi¹zano zespó³, a¿ do sezonu
2005/2006 D¹dajewski prowadzi³ Komediê jako teatr impresaryjny, wystawiaj¹c
bajki, komedie muzyczne i sztuki popularne, umo¿liwiaj¹c granie produkcji prywatnych i udostêpniaj¹c scenê Teatrowi Kwadrat. W sezonie 2006/2007 dyrektorem
zosta³ Tomasz Dutkiewicz.
KWADRAT
Ul. Czackiego 15/17; teatr pocz¹tkowo wojewódzki, 1999-2002 – powiatowy, obecnie miejski. Jeden z nielicznych teatrów, który ca³e siedemnaœcie lat przetrwa³
w niezmienionej formie: dyrektor Edmund Karwañski, a w programie farsy w wykonaniu popularnych aktorów. Na widowni komplety niezale¿ne od sztuki.
LABORATORIUM DRAMATU
Ul. Olesiñska 21. Jest to szczególna forma teatru. Laboratorium Dramatu dzia³a³o
w latach 2003-2004 w Teatrze Narodowym pod kierownictwem Tadeusza S³obo-
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dzianka, który wymyœli³ miejsce daj¹ce m³odym dramaturgom, re¿yserom i aktorom mo¿liwoœæ wspólnej pracy, wypowiedzi na wa¿ne dla nowego pokolenia tematy
spo³eczne i miêdzyludzkie. Pracowano nad nowymi tekstami, niektóre z nich przesz³y próbê sceny (choæ czasem tylko premiery), niektóre znalaz³y siê w repertuarze
TN. Od 2006 roku dzia³a przy Towarzystwie Autorów Teatralnych. Organizuje czytania sztuk (aktorskie i re¿yserskie), warsztaty z autorami, ma w repertuarze kilkanaœcie przedstawieñ, niekiedy doœæ g³oœnych i ciesz¹cych siê popularnoœci¹.
Prowadzi bazê internetow¹ nowej dramaturgii.
MA£Y
Ul. Marsza³kowska 104/122, obecnie: Marsza³kowska 138. Nigdy nie by³ samodzielnym teatrem. Pocz¹tkowo by³ scen¹ Teatru Narodowego, w 1990 roku sta³ siê
podstaw¹ instytucji o nazwie „Teatr Ma³y – Teatr Narodowy w Odbudowie” i poszed³ do remontu. W latach 1992-1993 by³ drug¹ scen¹ Teatru Wspó³czesnego, by
w 1993 przejœæ pod zarz¹d Instytutu Teatru Narodowego. Pocz¹tkowo ITN prowadzi³ w nim teatr na zasadach impresaryjnych, na chwilê dyrektorem zosta³ Henryk
Baranowski, by w koñcu pod dyrekcj¹ Mieczys³awa Marszyckiego i kierownictwem
artystycznym Paw³a Konica staæ siê Mekk¹ sto³ecznych teatromanów i jednym
z najwa¿niejszych miejsc teatralnych Warszawy. By³ to nieustaj¹cy festiwal – zapraszano tu najciekawsze spektakle pozawarszawskie, tak¿e z pogranicza teatru, offowe, lalkowe, muzyczne, kabaretowe. Odbywa³y siê spotkania, koncerty, dyskusje,
promocje, premiery Teatru TV. Tu wypada³o bywaæ. Teatr Ma³y wylansowa³ kilka
teatrów (np. Wierszalin, Bia³ostocki Teatr Lalek, Œl¹ski Teatr Tañca, Cinema z Micha³owic), wypromowa³ kilku re¿yserów (Anna Augustynowicz, Wojciech Szelachowski, Julia Wernio). W 2004 roku znów sta³ siê drug¹ scen¹ Narodowego,
a z koñcem sezonu 2006/2007 zosta³ zlikwidowany z powodu wykupienia budynku
przez w³aœciciela delikatesów.
MAZOWIECKI TEATR MUZYCZNY – OPERETKA
Ul. Marsza³kowska 115, bez sta³ej sceny. Powo³any uchwa³¹ Sejmiku Województwa Mazowieckiego w 2005 roku; organizator teatru i dyrektor – W³odzimierz
Izban. Jest to teatr impresaryjny, graj¹cy goœcinnie w ca³ej Polsce. W repertuarze
klasyczne operetki w bogatej wystawie, w obsadzie oprócz œpiewaków tak¿e popularni aktorzy.
MONTOWNIA
Ul. Konopnickiej 6, dwie sceny. Pocz¹tkiem by³a Zabawa Mro¿ka – spektakl grupy
kolegów z jednego roku w PWST. W 1995 roku formalnie utworzyli Teatr Montownia, graj¹c najpierw w Teatrze Powszechnym (do 2001 i równoczeœnie od 1998
w Studio – do 2001). Otrzymali wiele nagród, zostali uznani za jedn¹ z najwa¿niejszych grup teatralnych lat 90. W 2005 roku wydzier¿awili od YMKI nieczynny
basen z przyleg³oœciami i urz¹dzili niebywale efektown¹ scenê w niecce dawnego
basenu! W 2007 roku powo³ano do ¿ycia Centrum Artystyczne Montownia
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(dyr. Piotr Duda), prowadz¹ce liczne projekty, nie tylko œciœle teatralne. CAM ma
byæ w zamierzeniu jego tworców po prostu miejscem, które umo¿liwia interesuj¹c¹,
niezale¿n¹, ambitn¹ pracê m³odych artystów.
NARODOWY
Pl. Teatralny 3, trzy sceny; narodowa instytucja kultury; organizatorem jest minister kultury i sztuki. Z koñcem sezony 1989/1990 minister Cywiñska zlikwidowa³a
„Teatr Narodowy w siedzibie Teatru na Woli”, rozwi¹zuj¹c zespó³ i tworz¹c „Teatr
Ma³y – Teatr Narodowy w Odbudowie” (zob. Teatr Ma³y) i Instytut Teatru Narodowego. Jednoczeœnie dzia³a³a niezale¿nie Dyrekcja Odbudowy Teatru Narodowego.
Minister kultury Kazimierz Dejmek w 1995 roku po³¹czy³ TN, Operê, Muzeum
Teatralne w jedn¹ instytucjê o wspólnej nazwie „Teatr Narodowy”, z Januszem
Pietkiewiczem jako dyrektorem naczelnym (w 1998 teatry ponownie rozdzielono).
Pierwszym dyrektorem Sceny Dramatu mia³ zostaæ Kazimierz Kutz, ale zrezygnowa³ po kilku miesi¹cach. W 1997 roku dyrektorem zosta³ Jerzy Grzegorzewski
(poda³ siê do dymisji w 2002). Teatr otwarto 19 XI 1996 roku goœcinnym przedstawieniem Dziady. Dwanaœcie improwizacji ze Starego Teatru. Rzeczywiste otwarcie
nast¹pi³o rok póŸniej Noc¹ Listopadow¹ Wyspiañskiego w re¿. Grzegorzewskiego
i od tego czasu TN wzbudza³ namiêtne spory. Od 2003/2004 dyrektorem jest Jan
Englert.
NA WOLI IM. TADEUSZA £OMNICKIEGO
Ul. Kasprzaka 22; teatr miejski. W sezonie 1990/1991 reaktywowany (po likwidacji
graj¹cego tam Teatru Narodowego) pod dyrekcj¹ Bogdana Augustyniaka, z nowym
zespo³em. W tej formie istnia³ przez dwa sezony, w 1992 roku zespó³ rozwi¹zano
i od tego momentu jest to teatr impresaryjny, przygotowuj¹cy w³asne spektakle
z zaproszonymi aktorami, udostêpniaj¹cy salê innym zespo³om (T. Adekwatny,
Impresariat Teatralny Klasyki M³odzie¿owej KEMA). W 1996 roku teatr przyj¹³
imiê swego za³o¿yciela, Tadeusza £omnickiego. Do koñca sezonu 2006/2007 w teatrze dzia³a Scena Muzyczna Bia³a Lokomotywa (pod kier. Jerzego Satanowskiego),
Studio Pantomimy, Scena „Zielone”. Teatr na Woli by³ organizatorem festiwali
i przegl¹dów „Komedie lata”, „Ma³e sztuki z wielkimi aktorami”, „Miêdzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu”. Po œmierci Augustyniaka (2006) teatr d³u¿szy czas pozostawa³ bez kierownictwa artystycznego, po niedosz³ej nominacji Agaty Siwiak od
sezonu 2007/2008 obj¹³ je Maciej Kowalewski.
NOWY
Ul. Pu³awska 37/39; teatr miejski. Jeden z tych teatrów, które przesz³y przez ostatnie siedemnastolecie w pozornie niezmienionym kszta³cie, powoli jednak schodz¹c na margines ¿ycia teatralnego stolicy. Dyrektorem niezmiennie by³ Adam
Hanuszkiewicz, zatrudniaj¹cy m³ody i bardzo m³ody, wierny sobie, zespó³. Wystawia³ w nim kolejne wersje swoich dawnych premier lub nowe premiery wed³ug
sprawdzonych regu³, które ju¿ nikogo nie bulwersuj¹ i ma³o kogo interesuj¹.
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Zespó³ TN gra³ coraz mniej, na ogó³ jedn¹ premierê rocznie, teatr udostêpnia³ scenê przedsiêwziêciom prywatnym i komercyjnym. Kamienicê, w której mieœci siê
teatr, odzyska³ prywatny w³aœciciel i wypowiedzia³ lokal teatrowi; w³adze usi³owa³y znaleŸæ ró¿ne rozwi¹zania – mówiono o przeniesieniu zespo³u do Teatru Studio, budowie nowego gmachu na Ursynowie, chwilowo umieszczono go
w Fabryce Trzciny na Pradze, tworz¹c Teatr Nowy Praga (maria¿ jakoœ siê nie przyj¹³). Obecnie zespó³ rozwi¹zano, dyrektorem (formalnie: zastêpc¹ dyrektora ds. artystycznych) zosta³ Krzysztof Warlikowski, który ma skompletowaæ swój zespó³
i prowadziæ teatr w dawnej zajezdni œmieciarek na Sandomierskiej.
OCHOTY – OŒRODEK KULTURY TEATRALNEJ
Ul. Reja 9; teatr miejski. Kiedyœ offowy, pod kierownictwem Haliny i Jana Machulskich, od lat ju¿ normalny kameralny teatr dramatyczny, ³¹cz¹cy popularnoœæ (John
i Mary Jones, Shirley Valentine Russela) z ambicjami (szekspirowski Hamlet, Œluby
panieñskie Fredry). Kierownictwo: Tomasz Mêdrzak (dyrektor naczelny) i Bo¿ena
Stryjkówna (zastêpca dyrektora).
POLONIA
Ul. Marsza³kowska 56, dwie sceny w przebudowanym do gruntu kinie Polonia.
Teatr prywatny, nale¿¹cy do Fundacji Na Rzecz Kultury Krystyny Jandy. Dzia³a od
2005 roku. Piêtnaœcie premier w gwiazdorskiej obsadzie, niekiedy bardzo kontrowersyjnych, nie zawsze œwietnych, zawsze – dobrze nag³oœnionych. Wzbudza du¿e
zainteresowanie nie tylko ze wzglêdu na osobê twórczyni teatru, lecz tak¿e dlatego,
¿e Janda – rzecz bez precedensu w naszej wspó³czesnej historii – zaryzykowa³a
ogromne pieni¹dze najzupe³niej w³asne i w³asnej rodziny.
POLSKI
Ul. Karasia 2; teatr wojewódzki. W 1998 roku utraci³ Teatr Kameralny na Foksal
(z racji gigantycznej podwy¿ki czynszu przez w³aœciciela kamienicy), obecnie koñczy budowê ma³ej sceny obok teatru, na Sewerynowie. W nowy ustrój wchodzi³ pod
dyrekcj¹ Dejmka, który ju¿ chyba nim siê zmêczy³ i nie mia³ na niego pomys³u;
odszed³ na stanowisko ministra kultury. W latach 1995-1999 dyrektorem artystycznym by³ Andrzej £apicki, staraj¹c siê uczyniæ z niego przede wszystkim „dom
Fredry”. Jego nastêpc¹ zosta³ Jaros³aw Kilian. Teatr przeszed³ wiele zmian, zredukowano najliczniejszy w Polsce zespó³ aktorski, zaanga¿owano wielu m³odych
aktorów, próbowano zapraszaæ m³odych, modnych re¿yserów, ale w sumie Polski
niezmiennie kontynuuje tradycjê teatru akademickiego, graj¹cego wielk¹ klasykê w kanonicznych interpretacjach i kameralny dramat psychologiczny w gwiazdorskiej obsadzie.
POPULARNY/SZWEDZKA 2/4
Ul. Szwedzka 2/4. Nie istnieje. Kiedyœ by³ to Teatr Ziemi Mazowieckiej, nastêpnie
– Popularny. W 1990 dyrekcjê obj¹³ Wojciech Maryañski, wymieni³ w 90% zespó³
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i nazw¹ uczyni³ adres. To by³ prawdziwy pocz¹tek zmian w teatrach warszawskich.
Spektakle grano w nietypowych aran¿acjach przestrzennych, re¿yserowali je artyœci
szerzej w Warszawie nieznani, tu zaczê³o siê kilka g³oœnych póŸniej karier aktorskich. W po³owie 1994 roku z powodów budowlanych budynek zamkniêto i zespó³
przeniesiono do opustosza³ych Rozmaitoœci (choæ z powodu remontu jeszcze d³u¿szy czas gra³ na Szwedzkiej). W³aœnie ten ma³y, bezpretensjonalny teatrzyk by³
pierwszy i leg³ u postaw dzisiejszych sukcesów TR Warszawa.
POWSZECHNY IM. ZYGMUNTA HÜBNERA
Ul. Zamoyskiego 20, dwie sceny (czasem trzy). Teatr pocz¹tkowo wojewódzki, potem powiatowy, w koñcu – miejski. Od 1991 roku nosi imiê swego wieloletniego
dyrektora, Zygmunta Hübnera, zmar³ego u progu przemian. Pierwszym jego nastêpc¹ zostaje na krótko Andrzej Wajda, potem jeszcze krócej dyrektoruje Maciej
Wojtyszko i nie s¹ to dyrekcje zbyt udane. Ostatecznie w 1991 roku dyrektorem
zostaje Krzysztof Rudziñski, wczeœniejszy wicedyrektor, który na konsultanta artystycznego anga¿uje Aleksandra Bardiniego. Udaje mu siê podj¹æ kilka interesuj¹cych dzia³añ, jak np. umo¿liwienie grania Montowni czy otwarcie sceny Gara¿
Poffszechny. Zespó³ nie jest stabilny, choæ usiany gwiazdami, zdarzaj¹ siê dramatyczne odejœcia i powroty. W sezonie 2006/2007 zespó³ zaprosi³ na kierownika artystycznego teatru m³odego re¿ysera, Remigiusza Brzyka. Po g³oœnym skandalu
zwi¹zanym z kontrowersyjnym manifestem kierownika literackiego, powoduj¹cym
odejœcie obu dyrektorów, od sezonu 2007/2008 dyrektorem naczelnym i artystycznym zostaje Jan Buchwald.
RAMPA
Ul. Ko³owa 20, dwie sceny; teatr miejski. W 1987 roku Teatr na Targówku obj¹³
Andrzej Strzelecki wraz z grup¹ absolwentów PWST i przekszta³ci³ go w nowoczesny teatr muzyczny w kameralnej skali, o literackiej proweniencji. Gdy wyczerpywa³a siê powoli wymyœlona przy pomocy Zuzanny Olbrychskiej (kierownika
literackiego) formu³a, a zespó³ zacz¹³ szukaæ innych form, odszed³ (nie bez zatargów). Teatr prze¿y³ kilka krótkotrwa³ych i przypadkowych dyrekcji bez wyrazu
(Andrzej Meciszewski, Krzysztof Miklaszewski); obecnie kieruj¹ nim Witold Olejarz (dyrektor naczelny) i Jan Prochyra (dyrektor artystyczny). Scena muzyczno-rozrywkowa dla szerokiej, raczej m³odocianej, publicznoœci.
ROZMAITOŒCI/TR WARSZAWA
Ul. Marsza³kowska 8; teatr miejski. Miejsce teatralne, w którym ¿aden teatr d³u¿ej
nie przetrwa³. W now¹ rzeczywistoœæ teatr wkroczy³ (pod dyrekcj¹ Ignacego Gogolewskiego) po¿arem, który 27 XII 1988 zniszczy³ ca³kowicie wnêtrza. Zespó³ rozwi¹zano z koñcem sezonu 1990/1991. W nastêpnym sezonie teatr prowadzi³
Wojciech Szulczyñski, przygotowuj¹c go do radykalnych zmian profilu; da³ jedn¹ premierê w przestrzeni zrujnowanego budynku i dyrekcjê porzuci³. Wiosn¹
1992 roku dyrektorem zosta³ Wowo Bielicki i prowadzi³ teatr rozrywkowy na zasa-
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dach impresaryjnych (do koñca sezonu 1991/1992 teatr gra³ w Teatrze Buffo).
W sezonie 1992/1993 teatr wydzier¿awiono Adamowi Gesslerowi, w styczniu
1993 roku dyrektorem zosta³ Bogdan S³oñski, wicedyrektor Teatru Szwedzka 2/4 –
w czerwcu 1994 roku przeniesiono tu zespó³ tego teatru, ale jeszcze pó³tora roku
trwa³ remont (teatr jakiœ czas gra³ w dawnej siedzibie). 1 I 1997 roku dyrektorem
artystycznym zosta³ Piotr Cieplak, tworz¹c teatr o zupe³nie nowym obliczu artystycznym. Sformowany na nowo zespó³ prowadzi³ przez dwa lata, wprowadzaj¹c
do Rozmaitoœci swego nastêpcê – Grzegorza Jarzynê (pocz¹tkowo by³ dyrektorem
artystycznym, dyrektorem naczelnym zosta³ Jan Buchwald; od 2006 Jarzyna samodzielnie kieruje teatrem). W latach 2003/2004 teatr prowadzi³ projekt TR Warszawa (gra³ w ró¿nych miejscach nieteatralnych), w 2005/2006 – TR/PL. W sezonie
2003/2004 prowadzi³ roczne studio aktorskie. Jest organizatorem licznych wystaw,
pokazów filmów, koncertów, czytania nowych dramatów (pod has³em Generacja TR). Jeden z nielicznych teatrów, który sformu³owa³ jasno swe kredo ideowe
i artystyczne. Poniewa¿ teatr nadaje siê do remontu, a w³aœciciele kamienicy zg³aszaj¹ roszczenia, Biuro Kultury czyni starania o przeznaczenia dla TR jednej z hal
dawnej Elektrociep³owni Powiœle.
SCENA PREZENTACJE
Ul. ¯elazna 51/53, dwie sceny; teatr miejski. Zawsze i niezmienne pod dyrekcj¹
swego twórcy (i re¿ysera wiêkszoœci przedstawieñ), Romualda Szejda. Teatr dzia³a
na zasadzie impresaryjnej, zaprasza gwiazdy i aktorów co najmniej popularnych do
grania wspó³czesnego œwiatowego (ambitniejszego ni¿ farsy) repertuaru, najnowszych zachodnich kameralnych dramatów obyczajowych i przypominania awangardy lat piêædziesi¹tych. Publicznoœci zawsze tu pe³no, a niektóre klasyczne dramaty
Ionesco utrzymywa³y siê w repertuarze po kilkanaœcie lat.
CENTUM SZTUKI STUDIO IM. ST. I. WITKIEWICZA
Pa³ac Kultury i Nauki; dwie sceny; teatr pocz¹tkowo wojewódzki, od 2005 roku
miejski. Do 1997 roku autorski teatr Jerzego Grzegorzewskiego, maj¹cego tu swój
dobrze i celowo skomponowany zespó³ aktorski i grono sta³ych wspó³pracowników.
Gdy w 1997 roku zosta³ dyrektorem Teatru Narodowego, czêœæ z nich zabra³ ze sob¹. Zdziesi¹tkowany zespó³ obj¹³ Zbigniew Brzoza, zaliczany do generacji „m³odszych zdolniejszych”, który chcia³ tworzyæ teatr pokoleniowy. Rezultaty by³y nie do
koñca udane. W 2006 roku Brzoza poda³ siê do dymisji, ale dopiero od sezonu
2007/2008 teatr obejmie Bartosz Zaczykiewicz.
TEATR STUDIO BUFFO
Ul. Konopnickiej 6; spó³ka z o.o. Utworzony w 1992 roku przez Janusza Stok³osê
(prezes) i Janusza Józefowicza (dyrektor artystyczny) na fali sukcesu Metra i dla
ocalenia stworzonego przy tej okazji zespo³u. Ma w repertuarze kilkanaœcie przedstawieñ muzycznych („chronologicznych” lub tematycznych), musicale, recitale
artystów zwi¹zanych z Buffo. Udostêpnia scenê na przedstawienia prywatne. Buffo
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da³o pocz¹tek licznym karierom wrêcz gwiazdorskim (Edyta Górniak), przygotowa³o te¿ kadrê dla wielu innych teatrów muzycznych. Obok teatru dzia³a Studio
Artystyczne „Metro”, kszta³c¹ce dzieci i m³odzie¿ w dziedzinie teatru muzycznego,
Studio Nagrañ i Restauracja Studio Buffo.
SYRENA
Ul. Litewska 3, dwie sceny; teatr miejski. To tradycyjne siedlisko rozrywki o bardzo zró¿nicowanym poziomie i charakterze przez wiele lat, a¿ do 1991 roku, prowadzi³ Witold Filler, po nim dyrekcjê obj¹³ na 5 lat Zbigniew Korpolewski. Teatr po
staremu wystawia³ sk³adanki muzyczne, farsy i bajki dla dzieci, w wiêkszoœci wtórne i anachroniczne, choæ pod teatrem niezmiennie parkowa³y liczne autokary.
1 I 1997 dyrektorem naczelnym i artystycznym zosta³a Barbara Borys Damiêcka, która wykorzystuj¹c swoje doœwiadczenia telewizyjne, usi³uje uwspó³czeœniæ
i uszlachetniæ Syrenê, nie zmieniaj¹c jednoczeœnie wybitnie rozrywkowego profilu
teatru. W latach 1999-2001 teatr przeszed³ generalny remont, w czasie którego
utworzono ma³¹ scenê, przeznaczon¹ na recitale aktorskie.
WSPÓ£CZESNY
Ul. Mokotowska 13, dwie sceny. Jeden z tych teatrów, które trzykrotnie zmienia³y swój status: by³ wojewódzki (do 1999), powiatowy, od 2002 roku jest teatrem
miejskim. Dyrektor – Maciej Englert niezmiennie od 1981 roku tworzy kameralny teatr psychologiczny. Równie sta³y jest zespó³ artystyczny, zw³aszcza aktorski.
W 1997 roku teatr utworzy³ Scenê w Baraku – rzeczywiœcie w baraku, z zapleczem
technicznym, na s¹siaduj¹cym z teatrem placu.
ZESPÓ£ TEATRALNY JANUSZA WIŒNIEWSKIEGO
Od 1 IX 1988 dzia³a³ w ramach Centrum Sztuki Studio. W kwietniu 1991 roku
otrzyma³ na swoj¹ siedzibê kino Syrena (ul. In¿ynierska 4). Da³ dwie premiery
(Olœnienie i ¯ycie jest cudem wg Schulza), grane przez kilka lat w kraju i za granic¹.
Zespó³ rozpad³ siê, zasilaj¹c g³ównie Teatr Rozmaitoœci.
¯YDOWSKI
Pl. Grzybowski 12/16; teatr wojewódzki, od 2005 roku prowadzony na podstawie
umowy z ministrem kultury. Ca³y czas pod dyrekcj¹ Szymona Szurmieja. Do zadañ
tego specyficznego teatru (gra w jêzyku jidysz, polskich t³umaczeñ mo¿na s³uchaæ
przez s³uchawki) nale¿y kultywowanie tradycji ¿ydowskiej w kraju i za granic¹,
wiêc nowe premiery daje rzadko, graj¹c przedstawienia po kilkanaœcie lat, czêsto
wznawiaj¹c dawne inscenizacje. Gra przede wszystkim przedstawienia muzyczne
i polsk¹ klasykê literatury ¿ydowskiej. Przy teatrze dzia³a Warszawski Teatr Pantomimy i Studio Teatralne dla m³odych adeptów.
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OPERETKA/TEATR MUZYCZNY ROMA
Ul. Nowogrodzka 49, dwie sceny; teatr miejski. W 1991 roku wydzier¿awiono budynek na 30 lat firmie Batax Wiktora Kubiaka, który jednak po roku zerwa³ umowê. To w³aœciwie trzy ró¿ne teatry. Do 1992 klasyczna operetka pod dyrekcj¹
Urszuli Trawiñskiej Moroz, doœæ zapyzia³a i staroœwiecka. Od 1994/1995 – Roma-Teatr Muzyczny, kierowany przez Bogus³awa Kaczyñskiego, któremu ambicje
kaza³y oprócz operetkowych sk³adanek wystawiaæ klasyczne balety i opery. Od
1998 roku jest to Teatr Muzyczny Roma, nowoczesna scena musicalowa, stworzona
przez Wojciecha Kêpczyñskiego. Przekszta³cenia nie by³y bezkonfliktowe i ³atwe,
Kêpczyñski zwolni³ w zasadzie ca³y zespó³, kompletuj¹c obsady przedstawieñ na
castingach i przes³uchaniach. Co roku wystawia jeden z wielkich œwiatowych musicali, umiejêtnie dba o publicity i sponsorów.
WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA
Formalny adres to ul. Nowogrodzka 49, faktycznie scena mieœci siê w Alei Solidarnoœci 76b. Od 1999 roku jest instytucj¹ kultury samorz¹du Województwa Mazowieckiego. Jest to w pe³ni autorski teatr Stefana Sutkowskiego, który wymyœli³
kameraln¹ scenê oper dawnych ju¿ w latach szeœædziesi¹tych; kszta³t artystyczny
nadali jej Ryszard Peryt i Andrzej Sadowski. Opera ma sta³y repertuar (m.in.
wszystkie opery Mozarta), z którym z sukcesami podró¿uje po œwiecie.
***

Przez siedemnaœcie lat zmieni³o siê w³aœciwie wszystko. Tradycyjnie uznane
sceny, jak Ateneum czy Wspó³czesny, Powszechny – choæ to prawda niemi³a – straci³y na znaczeniu. Tak, w ka¿dym z nich zdarza³y siê œwietne czy b³yskotliwe
przedstawienia (Powszechny – Tutam Schaeffera w re¿. Marka Sikory, Król Lir
Szekspira i Alboœmy to jacy tacy wg Wesela Wyspiañskiego, oba w re¿. Piotra Cieplaka; Ateneum – Antygona w Nowym Jorku G³owackiego w re¿. Cywiñskiej, Król Edyp
Sofoklesa w re¿. Holoubka; Wspó³czesny – Bambini di Praga w re¿. Gliñskiej, odœwie¿one przez Macieja Englerta Tango), wielkie role (Zbigniew Zapasiewicz – Lir,
Joanna Szczepkowska w Zdaniem Amy Hare’a w Powszechnym i tam¿e Miros³awa
Dubrawska z Zapasiewiczem w Nad z³otym stawem Thompsona, Holoubek i Fronczewski – Edyp w Ateneum, Marta Lipiñska – Namiêtna kobieta we Wspó³czesnym), ale to nie one nadawa³y ton, nie one wychowywa³y widzów XXI wieku.
Nowe oblicze zyska³ konsekwentnie prowadzony przez Piotra Cieœlaka Teatr Dramatyczny, który umia³ stworzyæ warunki pracy Krystianowi Lupie (Wymazywanie
i Na szczytach panuje cisza Bernharda, Niedokoñczony utwór na aktora wg Czechowa), zaprosiæ do wspó³pracy Krzysztofa Warlikowskiego (Elektra Sofoklesa, Poskromienie z³oœnicy Szekspira) i Grzegorza Jarzynê (Niezidentyfikowane szcz¹tki ludzkie
i prawdziwa natura mi³oœci Frasera) i choæ nie do koñca udawa³o siê to, co by³o codziennoœci¹ teatru, by³a to jakaœ propozycja, jakieœ powa¿ne myœlenie o teatrze,
próba nawi¹zania dialogu z kolejn¹ generacj¹ publicznoœci – co zawsze by³o si³¹
tego teatru. Po³owicznym tylko sukcesem by³a dziesiêcioletnia dyrekcja Brzozy
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w Studio – ciekawe i ambitne zamiary (Godzina, w której nic nie wiedzieliœmy o sobie nawzajem Handkego, cykl przedstawieñ Turriniego, przygotowywany kilka lat
autorski Bal pod or³em, czyli rozliczenie z PRL-em) nie do koñca przek³ada³y siê na
efekty artystyczne. Nie zyska³y te¿ uznania krytyki przeznaczone dla szerszej publicznoœci spektakle z goœcinnymi wystêpami gwiazd (Mewa Czechowa z Jand¹,
Amadeus Shaffera z Zapasiewiczem) – a przecie¿ by³y to spektakle w warszawskim
pejza¿u potrzebne. Teatr Nowy i dzia³alnoœæ Hanuszkiewicza przesta³a frapowaæ
nawet debiutuj¹cych recenzentów, bo kolejne wersje Kordiana, Wesela, Balladyny
œwiadczy³y jedynie, ¿e re¿yser dobrze orientuje siê w popkulturowych trendach
(Balladyna jeŸdzi³a ju¿ nie na Hondach, lecz rolkach).
Osobnym tematem by³y teatry Grzegorzewskiego: najpierw Studio, potem Narodowy. Studio nie budzi³o kontrowersji: Grzegorzewski konsekwentnie uprawia³
swój autorski model teatru, maj¹c szczerych admiratorów i zawziêtych przeciwników, umo¿liwia³ pracê innym, pozwalaj¹cym „wygraæ siê” aktorom i œci¹gaj¹cym
do teatru inn¹ publicznoœæ (np. uwielbiane przez m³odzie¿ Sie kochamy Schisgala
w re¿. Ewy Mirowskiej z Malajkatem, Zamachowskim i Just¹). Kilka spektakli by³o
wa¿nych ideowo (Miasto liczy psie nosy), kilka inscenizacji klasyki b³yszcza³o aktorsko (Wujaszek Wania – Wojciech Malajkat, Zbigniew Zamachowski, Joanna Trzepieciñska; Don Juan – Radziwi³owicz, Peszek). Problem zacz¹³ siê wraz z przejœciem Grzegorzewskiego do Narodowego (1997), co spowodowa³o rozbicie zespo³u
odczuwalne do dziœ. No i Grzegorzewski jako dyrektor tego najwa¿niejszego ex definitione polskiego teatru, który nie tylko mia³ go poprowadziæ, ale i na nowo, po latach nieistnienia, okreœliæ jego model, jego powinnoœci. Uczyni³ go „Domem Wyspiañskiego”, uznaj¹c, i¿ jest to twórca najpe³niej mówi¹cy o Polsce i Polakach,
przenosz¹cy mity i problemy pierwszego fin de sièclu w ten drugi, okreœlony mianem postmodernizmu. Jego program i twórczoœæ artystyczna spotyka³y siê z burzliwym, niejednorodnym przyjêciem krytyki i publicznoœci, mia³y apologetów i entuzjastów, jak i bezwzglêdnych przeciwników, dla nikogo jednak nigdy nie by³o
w¹tpliwoœci, ¿e Grzegorzewski jest mistrzem. Z jednej strony – dobrze, ¿e dyskusja
wokó³ spraw w koñcu artystycznych osi¹ga³a wysok¹ temperaturê i anga¿owa³a szerokie krêgi, z drugiej – uniemo¿liwia³a jak¹kolwiek dyskusjê o samym Narodowym, ponad przedstawieniami. Dziœ, z perspektywy ju¿ paru lat, widaæ, ¿e nawet
ods¹dzana od czci i wiary inauguracyjna Noc listopadowa by³a przedstawieniem
istotnym w scenicznej reaktywacji klasyki. A kilka by³o rzeczywiœcie znakomitych
i mia³o pe³ne prawo znaleŸæ siê na tej scenie (Operetka i Œlub Gombrowicza, Sêdziowie i Wesele Wyspiañskiego, Morze i zwierciad³o Audena czy te¿ Kartoteka w re¿.
Kutza, Szko³a ¿on w re¿. Englerta). Dyrekcja Englerta jeszcze nie znalaz³a wyrazistego oblicza, maj¹ miejsce spektakle kontrowersyjne i ciekawe, a zarazem artystycznie ja³owe (Tartuffe w re¿. Jacques’a Lasalle’a czy Fedra w re¿. Mai Kleczewskiej z jednej strony, czy ostatnie Œluby panieñskie w dyrektorskiej re¿yserii –
z drugiej). Warto przede wszystkim zauwa¿yæ, ¿e przez dziesiêæ lat nie odby³a siê
¿adna powa¿na rozmowa o Teatrze Narodowym, o jego roli i zadaniach w polskiej
kulturze.
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Rozmawiano za to o czym innym: naj¿ywszym przedmiotem komentarzy by³o
najg³oœniejsze zjawisko ostatniego dziesiêciolecia, które mo¿emy nazwaæ „wokó³
Rozmaitoœci”. To w³aœciwie problem ogólnopolski, który ju¿ przekroczy³ progi tego
teatru, doczeka³ siê analiz, etykiet, kilkunastu powa¿nych studiów i kilku ksi¹¿ek,
tuzina nagród na œwiatowych festiwalach, wykreowa³ w³asne gwiazdy i egzegetów.
Coœ siê wreszcie sta³o. Tylko pytanie „co” i czy w³aœnie o to nam chodzi. I tak i nie –
zale¿y komu. Mo¿na pokusiæ siê tu o szukanie analogii do zjawiska dobrze ju¿ opisanego w historii dwudziestowiecznej kultury: m³odych gniewnych (Angry Young
Men) z po³owy lat piêædziesi¹tych i grupy skupionej wokó³ londyñskiego Royal
Court Theatre. Wszak nowi brutaliœci to przefiltrowana przez doœwiadczenia nastêpnych piêædziesiêciu lat „dramaturgia zlewu kuchennego”. Epitetów, etykietek,
by³o zreszt¹ mnóstwo: „m³odsi zdolniejsi”, „ojcobójcy”, „teatr dla martensów”,
„najszybszy teatr w mieœcie” itd. Piotr Cieplak, Grzegorz Jarzyna, Krzysztof Warlikowski – trzech najg³oœniejszych twórców tego teatru, do których do³¹czyli inni, jeszcze m³odsi – Przemys³aw Wojcieszek, Redbad Klijnstra, £ukasz Kos, Gra¿yna
Kania, Natalia Korczakowska. Ci byli „sto³eczni”, ale „generacja Rozmaitoœci”,
zw³aszcza jej m³odsza czêœæ, artystycznie kszta³towa³a siê na prowincji i nawet do
Rozmaitoœci nigdy nie trafi³a (Jan Klata, Maja Kleczewska, Piotr £ysak, Pawe³
Wodziñski, Micha³ Zadara, Agnieszka Olsten, Micha³ Borczuch, Iwona Kempa).
£¹czy ich jednak poszukiwanie jêzyka nowej ekspresji, która oznacza nie tylko siêganie po najnowszy dramat, lecz równie¿ daleko id¹ce reinterpretacje klasyki, od
antyku poczynaj¹c, a na najnowszej wspó³czesnoœci koñcz¹c. Tu siê nie grywa komedii, obyczajówek, lecz ekspresjonistyczny dramat, przy którym mroki Strindberga s¹ niewinn¹ igraszk¹, a Osborne i Delaney to lektura dla starszych pañstwa.
Przedstawienia Rozmaitoœci mówi¹ o wszystkich najciemniejszych stronach ¿ycia,
wszelkich patologiach, brudach, depresjach, dewiacjach itd. Zdzieraj¹ lukier i poz³otkê nie tylko z tradycyjnej interpretacji klasyki, ale i z naszego ¿ycia; spektakl
w tym teatrze to wiwisekcja na ¿ywym organizmie widzów. A widzowie dopisuj¹.
Na przedstawieniach, dyskusjach, warsztatach, czytaniach nowych sztuk s¹ t³umy.
Kalendarz wystêpów zagranicznych jest zape³niony na dwa lata. Za swój teatr uwa¿a Rozmaitoœci (dziœ TR Warszawa) m³odzie¿ zarówno w Warszawie, jak i w Awinionie. Ma tu swoich idoli – Jacka Poniedzia³ka, Magdalenê Cieleck¹, Andrzeja
Chyrê, Cezarego Kosiñskiego, Marka Kalitê; tu odnalaz³y siê na nowo w œwietnej
formie Stanis³awa Celiñska i Maria Maj. Nie da siê jednak ukryæ, ¿e to wa¿ne zjawisko nie jest jedynym mo¿liwym modelem teatru, nie musi – i nie odpowiada wszystkim. Nie, to jest teatr okreœlonej generacji i dla okreœlonej generacji.
Problem polega jedynie na tym, ¿e z innymi widzami teatry warszawskie rzadko
chc¹ powa¿nie rozmawiaæ.
***
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2006/2007
To nie by³ dobry sezon dla warszawskich teatrów. G³oœny skandal w Powszechnym,
owocuj¹cy podaniem siê do dymisji zas³u¿onego dla tej sceny Krzysztofa Rudziñskiego. Likwidacja Teatru Ma³ego, miejsca bardzo Warszawie potrzebnego i przez
warszawiaków lubianego. Odwo³anie bez uzasadnienia Piotra Cieœlaka i Anny
Sapiego. Studio i Na Woli przez ca³y sezon pracuj¹ce bez kierowników artystycznych. Zapowiadane, a nie przeprowadzone zmiany w Ateneum. Regres w Operze.
Piêæ zmian dyrekcyjnych, w wiêkszoœci nag³ych lub zbyt póŸnych. Teatry zastyg³y
w strukturach z innej epoki, ka¿da propozycja zmian organizacyjnych – jak twierdzili by³y (Jacek Weksler) i obecny (Marek Kraszewski) dyrektor stosownych Biur
Urzêdu Miasta – spotyka³a siê z gwa³townymi protestami i jednoczeœnie narzekaniami na niemo¿noœæ pracy w tych warunkach.
Ale... Bartosz Zaczykiewicz obejmuj¹cy Studio ma za sob¹ kilka udanych sezonów w Opolu, jest sprawnym dyrektorem i ma w Studio szansê na stworzenie dobrego teatru. Dobre doœwiadczenia jako dyrektor ma za sob¹ Jan Buchwald, a ¿e
jest dyrektorem wybranym przez zespó³, ma szansê na spokojn¹ pracê w Teatrze Powszechnym. Rozwi¹zano problem lokalowy TR Warszawa, uda³o siê wreszcie znaleŸæ teatr dla Warlikowskiego. Nowy dyrektor Teatru na Woli deklaruje po¿¹dan¹
na tej martwej od dawna scenie chêæ doœæ radykalnych zmian. Trwale, miejmy nadziejê, zaistnia³o kilka zespo³ów i miejsc teatralnych (Montownia, Fabryka Trzciny,
Wytwórnia Koneser, Laboratorium Dramatu). Mamy pierwszy w pe³ni prywatny
teatr (Polonia), Emilian Kamiñski buduje drugi (Teatr Kamienica). Dyrektor Biura
Kultury, Marek Kraszewski, jest chyba pierwszym od wielu lat „decydentem”, który wyraŸnie ma wiele energii i chêci dokonywania zmian, które bezwzglêdnie
s¹ konieczne, musz¹ zostaæ przeprowadzone, bo inaczej teatry warszawskie umr¹
œmierci¹ naturaln¹ w ci¹gu najbli¿szych dwu lat. Pytanie tylko, jaki ma byæ kierunek tych zmian. Kto o nich bêdzie decydowa³. Jak bêd¹ dokonywane.
***

Definitywnie skoñczy³ siê œwiêty spokój, kawa w bufecie i etat do koñca ¿ycia. Niestety, skoñczy³y siê te¿ dobre obyczaje. Ju¿ wszystko wolno. I artystom,
i urzêdnikom.
***

Tytu³ jest œwiadomym nawi¹zaniem do g³oœnego tekstu Jacka ¯akowskiego
Coœ w Polsce pêk³o, coœ siê skoñczy³o w „Gazecie Wyborczej” (16-17 kwietnia 1994).
Ostatnie zdanie to parafraza tytu³u ksi¹¿ki Józefa Szczublewskiego Artyœci i urzêdnicy czyli szaleñstwa Leona Schillera.

Kalina Zalewska

WARSZAWSKIE TEATRY SAMORZ¥DOWE
PO ZMIANIE USTROJU
Kalina Zalewska, Warszawskie teatry samorz¹dowe po zmianie ustroju

Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ukszta³towa³ siê nowy, obowi¹zuj¹cy do dziœ,
system funkcjonowania polskich instytucji kultury, w tym warszawskich teatrów.
Wynika³ on rzecz jasna z transformacji ustrojowej, która krok po kroku obejmowa³a
wszystkie dziedziny ¿ycia.

PIERWSZE DECYZJE – NOWE DYREKCJE, STARE TRUDNOŒCI
Now¹ epokê warszawskie teatry powita³y rewolucyjnymi zmianami, choæ niektóre
z nich prze¿y³y ten prze³om w lepszej, a inne w gorszej kondycji1. Stabilna wydawa³a siê sytuacja Teatru Wspó³czesnego, który od 1982 roku z powodzeniem prowadzi³
Maciej Englert. Jasno œwieci³a gwiazda Jerzego Grzegorzewskiego, który uczyni³
z Teatru Studio przybytek awangardowej sztuki, w dodatku Ateneum trwa³o niezmiennie pod rz¹dami Janusza Warmiñskiego. Niezwykle trudna by³a za to sytuacja Teatru Dramatycznego. Jeden z najlepszych zespo³ów w kraju, kierowany przez
Gustawa Holoubka, zosta³ w latach osiemdziesi¹tych zniszczony decyzjami w³adz,
które doprowadzi³y do jego rozproszenia. Obecny zespó³ wymaga³ formowania od
nowa i troskliwej opieki, co powierzono Maciejowi Prusowi, który obj¹³ dyrekcjê
w 1990 roku.
U progu nowej epoki, w styczniu 1989, zmar³ Zygmunt Hübner, twórca i dyrektor za³o¿onego w 1975 roku Teatru Powszechnego, który od pierwszej premiery zacz¹³ nadawaæ ton artystycznemu ¿yciu stolicy. W nowych czasach teatr prowadzi³
krótko Andrzej Wajda, a potem Maciej Wojtyszko. W 1991 roku dyrektorem artystycznym zosta³ Krzysztof Rudziñski, po œmierci Hübnera mianowany dyrektorem

1

Tê problematykê podejmuje równie¿ w tym numerze „Kroniki Warszawy” M. Raszewska w artykule
Coœ siê skoñczy³o, coœ siê zaczê³o... W najwa¿niejszych teatrach warszawskich, s. 14-28.

30 Kalina Zalewska, Warszawskie teatry samorz¹dowe po zmianie ustroju

naczelnym, który pe³ni³ obie funkcje przez nastêpne kilkanaœcie lat, staraj¹c siê naœladowaæ styl za³o¿yciela.
Jedn¹ z pierwszych decyzji nowej minister kultury i sztuki, Izabelli Cywiñskiej,
by³o rozwi¹zanie od sezonu 1989/1990 Teatru Narodowego, od piêciu lat wystêpuj¹cego, z powodu spalenia macierzystego budynku, na scenie Teatru Na Woli i jednoczesne powo³anie Teatru Ma³ego – Teatru Narodowego w Odbudowie. Oznacza³o to odwo³anie dotychczasowych dyrektorów: Krystyny Skuszanki i Jerzego
Krasowskiego.
Szefem Teatru Nowego mianowany zosta³ Adam Hanuszkiewicz. Odwo³any
w stanie wojennym dyrektor Teatru Narodowego, który zwolni³ to miejsce dla Krasowskich, powróci³ teraz, by obj¹æ teatr przy Pu³awskiej. Hanuszkiewicz rozpocz¹³
dyrekcjê premier¹ Nocy sylwestrowej wieñcz¹cej 1989 rok, podobnie jak przed siedmiu laty, kiedy w noc sylwestrow¹ koñcz¹c¹ pierwszy rok stanu wojennego ¿egna³
siê z Narodowym premier¹ Œpiewnika domowego.
W 1990 roku odwo³ano Witolda Fillera, prowadz¹cego w latach osiemdziesi¹tych Teatr Syrena, a na jego miejsce od 1991 roku powo³ano Zbigniewa Korpolewskiego. Odesz³a te¿ Olga Lipiñska, od lat dyrektoruj¹ca ¿oliborskiej Komedii.
Od 1990 roku datuje swoje drugie ¿ycie Teatr Na Woli. Po piêciu latach przerwy
rozpocz¹³ samodzieln¹ dzia³alnoœæ pod egid¹ Bogdana Augustyniaka, który zainaugurowa³ j¹ Nosoro¿cem Ionesco i grotesk¹ Ferdynanda Goetla Król Nikodem. Nowy
dyrektor postawi³ z czasem na eklektyczny repertuar, walcz¹c o widza w robotniczej dzielnicy, w której podobne k³opoty mia³ ju¿ w poprzedniej epoce za³o¿yciel
teatru, Tadeusz £omnicki. Rych³o jednak zdecydowano o impresaryjnym charakterze teatru, który od 1992 roku nie posiada³ w³asnego zespo³u i strukturê tê zachowa³
do dziœ.
Podobn¹ decyzjê podjêto tak¿e wobec Teatru Komedia. W 1990 roku Komedia,
staraj¹c siê sprostaæ oczekiwaniom nowych czasów, zainaugurowa³a dzia³alnoœæ jako Pó³nocne Centrum Sztuki pod wodz¹ Marka Weiss-Grzesiñskiego. W teatrze,
który mia³ odt¹d staæ siê centrum artystycznych wydarzeñ w tej czêœci stolicy, odbywa³y siê nie tylko przedstawienia, ale tak¿e wystawy i koncerty. Jedn¹ z pierwszych premier byli Bracia Karamazow, nied³ugo potem powsta³ Marat/Sade. Zbyt
ambitne plany spali³y jednak na panewce, a nowo powo³any dyrektor szybko zrezygnowa³ z dalszych wysi³ków. W 1992 roku dyrekcjê obj¹³ Zenon D¹dajewski, który powróci³ do nazwy Komedia, a tym samym do dawnego profilu repertuaru,
zachowuj¹c tak¿e nazwê przyjêt¹ dwa lata wczeœniej. Jednoczeœnie zdecydowano
o utrzymanym do dziœ impresaryjnym charakterze teatru.
W 1990 roku do dymisji poda³ siê Ignacy Gogolewski, przez ostatnie kilka lat
kieruj¹cy Teatrem Rozmaitoœci, który od spalenia w 1988 roku nie prowadzi³ ustawowej dzia³alnoœci. Dyrekcjê teatru obj¹³ Wojciech Szulczyñski, inauguruj¹c j¹
w 1991 roku Œlubem Gombrowicza. Po nieudanej premierze znikn¹³, nie podejmuj¹c wiêcej obowi¹zków.
Sukcesem okaza³ siê natomiast nowo powsta³y Teatr Szwedzka 2/4, który za nazwê obra³ sobie w³asny adres. Dawny Teatr Popularny, usytuowany na warszawskiej
Pradze, decyzj¹ nowego prezydenta Warszawy, Stanis³awa Wyganowskiego, zmieni³
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nazwê ju¿ w kwietniu 1990 roku, rozpoczynaj¹c nowe ¿ycie. Dyrekcjê Teatru powierzono Wojciechowi Maryañskiemu, jego zastêpc¹ zosta³ Bogdan S³oñski. Wœród
najbli¿szych wspó³pracowników Maryañskiego, który na otwarcie wyre¿yserowa³
i wyda³ drukiem Historiê Gombrowicza, znaleŸli siê Krzysztof Kelm, re¿yser Wesela
krwi Lorki i Pokojówek Geneta, Henryk Baranowski z ciekaw¹ adaptacj¹ Ulissesa
Joyce’a oraz Marcin Jarnuszkiewicz, re¿yser Do Damaszku Strindberga. Ró¿ne wizje teatru prezentowane w spektaklach ³¹czy³o staranie, by ka¿da premiera by³a
odrêbnym, istotnym i artystycznym wydarzeniem oraz niechêæ do rutyny tradycyjnego teatru repertuarowego. Niemal wszyscy aktorzy tego zespo³u debiutowali
w czasach bojkotu œrodków masowego przekazu. Byli szerzej nieznani, mieli jednak
wspólne doœwiadczenia i wielk¹ wolê rozpoczêcia przygody z zawodem na w³asnej
scenie. Z dnia na dzieñ okaza³o siê, ¿e Warszawa zyska³a teatr z prawdziwego zdarzenia.
Wszystkich dyrektorów odwo³a³y i powo³a³y nowe w³adze. Podjêto szereg rewolucyjnych decyzji, mo¿e ryzykownych i niepozbawionych b³êdów, ale odwa¿nych
i próbuj¹cych przywróciæ sprawiedliwoœæ, powa¿nie nadszarpniêt¹ w poprzednim
dziesiêcioleciu.

REWOLUCYJNA USTAWA I PODZIA£ W£ADZY
Dyrektorskim zmianom i repertuarowym przeobra¿eniom towarzyszy³y prace nad
now¹ ustaw¹, która mia³a zmieniæ porz¹dek odziedziczony po poprzednim ustroju.
Sejm uchwali³ j¹ 21 paŸdziernika 1991 roku.
Na mocy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej instytucje kultury w Polsce zaczê³y podlegaæ nie tylko, tak jak do tej pory, w³adzom
rz¹dowym, takim jak Minister Kultury i Sztuki czy wojewodowie, ale i samorz¹dowym, czyli gminom i prezydentom miast. Zosta³y wiêc podzielone na narodowe,
pañstwowe i samorz¹dowe. Rozpoczyna³a siê nowa epoka dla kultury, tak¿e w dziedzinie stanowionego prawa.
Dwudziestu czterem sto³ecznym teatrom nadano status instytucji kultury, przy
czym dla dwóch z nich – Teatru Wielkiego i Narodowego organizatorem zosta³ Minister Kultury i Sztuki, dla dziewiêciu, ulokowanych zazwyczaj w centrum stolicy,
wojewoda warszawski, a dla dalszych trzynastu w³adze samorz¹dowe. Oprócz tego
w Warszawie istnia³y co najmniej trzy licz¹ce siê i dzia³aj¹ce od d³u¿szego czasu teatry, nie maj¹ce statusu instytucji kultury, takie jak Adekwatny, Stara Prochownia
i Akademia Ruchu.
Poniewa¿ stolica sk³ada³a siê wówczas z siedmiu dzielnic-gmin, bo taki by³ nowy, uchwalony przez Sejm w maju 1990 roku ustrój miasta, w sprawie podporz¹dkowania sto³ecznych teatrów podpisano porozumienie miêdzy Zarz¹dem Zwi¹zku
Dzielnic-Gmin Warszawy a wojewod¹ warszawskim, obowi¹zuj¹ce ju¿ od 4 czerwca
1991 roku, a wiêc jeszcze przed uchwaleniem ustawy. Wojewoda sprawowa³ odt¹d pieczê nad teatrami: Ateneum, Kwadratem, Lalk¹, Polskim, Powszechnym,
Studio, Wspó³czesnym, ¯ydowskim oraz Warszawsk¹ Oper¹ Kameraln¹, a w³adze
Warszawy nad Teatrem Dramatycznym, Pó³nocnym Centrum Sztuki, Nowym,
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Teatrem Na Woli, Operetk¹, czyli dzisiejsz¹ Rom¹, Ramp¹, Rozmaitoœciami, Scen¹
Prezentacje, Syren¹, Teatrem Szwedzka 2/4, Guliwerem, Bajem i Teatrem Ochoty.
Wojewoda przekaza³ wówczas Zwi¹zkowi Dzielnic-Gmin na w³asnoœæ mienie
trzynastu teatrów, co w dwóch przypadkach wi¹za³o siê z uw³aszczeniem ca³oœci
(Rampa) lub czêœci budynków (Guliwer). Pozosta³e korzysta³y z pomieszczeñ nale¿¹cych do innych w³aœcicieli na podstawie umowy najmu, przy czym Teatr Rozmaitoœci po spaleniu w 1988 roku nie prowadzi³ dzia³alnoœci. Wœród teatrów miejskich
Guliwer i Baj by³y teatrami lalkowymi, z ofert¹ skierowan¹ do dzieci, Operetka teatrem muzycznym, a trzy teatry – Na Woli, Komedia i Scena Prezentacje – mia³y
charakter impresaryjny, przy czym prowadzone przez Romualda Szejda Prezentacje
od czasów swego powstania, a Teatr Na Woli i Komedia od 1992 roku. Pozosta³e siedem stanowi³y teatry dramatyczne ze sta³ym zespo³em artystycznym. Najmniejszy
z nich – Teatr Ochoty poza dzia³alnoœci¹ stricte teatraln¹ prowadzi³ spore ognisko
dla uzdolnionej m³odzie¿y aktorskiej, czyli pe³ni³ funkcje edukacyjne.
W powszechnym mniemaniu teatry miejskie, które zazwyczaj le¿a³y poza obrêbem Gminy Œródmieœcie (w jej granicach sytuowa³y siê tylko cztery z nich: Roma,
Dramatyczny, Rozmaitoœci i Syrena) uwa¿ane by³y za s³absze od wojewódzkich, mimo œwietnej tradycji Dramatycznego i mimo ¿e najm³odszy z nich, Teatr Szwedzka
2/4, by³ prawdziwie artystycznym i ambitnym przedsiêwziêciem. Odzwierciedla³o
to powszechn¹ obawê œrodowiska, ¿e podzia³ teatrów na pañstwowe i samorz¹dowe
jest w istocie podzia³em na grupê A i B, s³absz¹ i bardziej zagro¿on¹.

DZIKIE PRYWATYZACJE W MAJESTACIE PRAWA
Nowe, otwieraj¹ce siê mo¿liwoœci najszybciej wyczu³ ulubieniec poprzedniej w³adzy, Witold Filler. Dyrektor Teatru Syrena, bez wiedzy i zgody organizatora, ju¿
w lipcu 1990 roku wszed³ w spó³kê jawn¹ z Kazimierzem Grabkiem i Ma³gorzat¹
Potock¹-Ross pod obiecuj¹c¹ nazw¹ „Scena Nocna Teatru Syrena”, tytu³em wk³adu
wnosz¹c lokal teatru, który zosta³ oszacowany grubo poni¿ej swojej wartoœci, w dodatku bez inwentaryzacji i wyceny maj¹tku. Kiedy we wrzeœniu sprawa wysz³a na
jaw, a miejskie w³adze zorientowa³y siê, ¿e dotacje maj¹ odt¹d s³u¿yæ prywatnej
spó³ce, natychmiast odwo³a³y Fillera.
W nowej epoce zapanowa³o przekonanie, ¿e kultura musi sama na siebie zarobiæ. Tymczasem ju¿ pierwsze doœwiadczenia wskazywa³y, ¿e w teatrze bêdzie to bardzo trudne. Znakiem czasów okaza³ siê musical Metro, którego premiera odby³a siê
30 stycznia 1991 roku na deskach Teatru Dramatycznego. Pierwsza w powojennym polskim teatrze prywatna produkcja zosta³a entuzjastycznie przyjêta przez
publicznoœæ, a spektakl grano przez szeœæ lat. Uwierzono jednak w si³ê pieni¹dza do
tego stopnia, ¿e próbowano sprywatyzowaæ teatr, maj¹c nadziejê, ¿e Metro na niego
zarobi.
Ju¿ w lipcu 1991 Zwi¹zek Dzielnic-Gmin podpisa³ uchwa³ê wyra¿aj¹c¹ zgodê na
zawarcie porozumienia dotycz¹cego Operetki Warszawskiej z firm¹ Batax, polonijn¹ spó³k¹, której w³aœcicielem by³ producent Metra, Wiktor Kubiak, a trzy miesi¹ce
póŸniej uchwa³ê o rozpoczêciu negocjacji w sprawie wydzier¿awienia Bataxowi

Artyku³y i materia³y 33

Operetki i Teatru Dramatycznego. W styczniu 1992 roku miasto podzieli³o siê z firm¹ Kubiaka w³adz¹ w Dramatycznym i wydzier¿awi³o mu gmach Operetki, a z firm¹ Gessler w³adz¹ w Rozmaitoœciach. Batax by³ ju¿ w tym czasie w³aœcicielem
dwóch warszawskich kin i sejmowego basenu.
Decyzja dotycz¹ca Dramatycznego wywo³a³a burzê w prasie i w œrodowisku. Pisano o wyprzeda¿y narodowej kultury, a przeciwko decyzji protestowa³a m.in. by³a
minister Izabella Cywiñska. Wkrótce problem sam siê rozwi¹za³ – jeszcze w czerwcu tego roku Batax, który zacz¹³ bankrutowaæ, wycofa³ siê z umowy. Jak siê okaza³o zawarto j¹ na trzydzieœci lat, z minimalnym dziesiêcioletnim okresem obowi¹zywania, nie sprawdzaj¹c jednak wiarygodnoœci partnera. Najbardziej ucierpia³ na
tym sam teatr. Decyzja o prywatyzacji spowodowa³a wstrzymanie miejskich dotacji
ju¿ w 1991 roku, a przysz³y w³aœciciel nie p³aci³ czynszu. W Dramatycznym jest on
niezwykle wysoki, bo powierzchnia teatru liczy dziewiêæ tysiêcy metrów kwadratowych. W 1993 roku miasto przyzna³o z kolei teatrowi dotacjê nieuwzglêdniaj¹c¹
kosztów czynszu, gdy¿ mia³o samo rozliczaæ siê z Pa³acem Kultury i Nauki, w³aœcicielem budynku, ale tego nie zrobi³o. Dramatyczny, bity z ka¿dej strony, po ca³ym
zamieszaniu zosta³ wiêc z du¿ymi d³ugami. Pisa³a o tym w sprawozdaniu dla miejskich w³adz Anna Sapiego, która co prawda przysz³a do teatru z Bataxem, zostaj¹c
wówczas dyrektorem naczelnym w miejsce Mieczys³awa Marszyckiego, ale potem
sp³aca³a d³ugi i przez kilkanaœcie lat walczy³a o dobr¹ markê Dramatycznego.
Niewiele te¿ wyniknê³o z dzier¿awy Operetki. Bogus³aw Kaczyñski, który
w 1994 roku zosta³ dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Muzycznego
Roma tak pisa³ w swoim pierwszym sprawozdaniu dla miasta: „Zasta³em teatr
zdewastowany i brudny, niemalowany od lat, ze starym, zniszczonym i wyeksploatowanym wyposa¿eniem z lat szeœædziesi¹tych, z bardzo wysokim zad³u¿eniem
finansowym”.
Podobnie zakoñczy³y siê transakcje ze s³ynnym potem restauratorem Adamem
Gesslerem, który mia³ zainwestowaæ du¿e pieni¹dze w odbudowê spalonych Rozmaitoœci i sp³aciæ d³ugi teatru. Nie tylko tego nie zrobi³, ale pozostawi³ nowe. On
tak¿e, tak jak Wiktor Kubiak, nie p³aci³ czynszu.
Miasto nie tylko nie skorzysta³o na tak pomyœlanych prywatyzacjach, ale da³o
siê oszukaæ tak naiwnie, ¿e mo¿e to budziæ podejrzenia. ¯aden ze wspólników nie
p³aci³ podstawowych op³at, nie wspominaj¹c o inwestycjach czy odszkodowaniu za
zerwanie umowy. We wszystkich negocjacjach Zwi¹zek Dzielnic-Gmin reprezentowa³ Jerzy Zass, który w 1998 roku odszed³ z samorz¹du w atmosferze skandalu2, pozostaj¹c jednak d³ugie lata w zarz¹dzie za³o¿onej przez miasto Fundacji Kultury.

NA PE£NYM MORZU
Trzeba tu nadmieniæ o z³ym stanie teatralnego mienia, odziedziczonego jeszcze po
poprzedniej epoce. Sprzêt i urz¹dzenia by³y przestarza³e albo w z³ym stanie technicznym, a w wielu teatrach po prostu ich brakowa³o, nie wspominaj¹c o nie2

J. Fusiecki, I. Szpala, Spór o „Warszawiankê”, „Gazeta Wyborcza”, 22 marca 2004 r.
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uregulowanej kwestii w³asnoœci budynków. Generowa³o to nieustanne naprawy
i remonty, co podnosi³o koszty eksploatacji, a efekty dzia³ania i tak nie by³y zadowalaj¹ce.
Ros³y natomiast oczekiwania publicznoœci i zmienia³ siê ich charakter. Po¿¹dano du¿ych, atrakcyjnych produkcji, co najlepiej wyrazi³o Metro, a równoczeœnie nast¹pi³ gwa³towny odwrót od klasyki, zw³aszcza repertuaru romantycznego. W tej
sytuacji wysi³ki Macieja Prusa wystawiaj¹cego w Dramatycznym Nie-Bosk¹ komediê
czy Kordiana by³y g³osem wo³aj¹cego na puszczy. Trudno te¿ by³o o wiêkszy dysonans ni¿ konfrontacja na tej samej scenie w styczniu 1991 roku dwóch tak ró¿nych
premier jak Metro i Nie-Boska. Oba reprezentuj¹ce odmienne porz¹dki zespo³y zamiast rozwijaæ siê niezale¿nie, egzystuj¹c w tej samej przestrzeni, by³y nieustannie
porównywane i przeciwstawiane. Zespó³ Dramatycznego nie gromadzi³ na widowni
t³umów, a Metro nie by³o doœæ ambitne. Tak¿e z tego – doœæ istotnego – powodu decyzja o wspólnej egzystencji nie by³a dobrym pomys³em miejskich urzêdników, nie
wspominaj¹c o tym, jak bardzo utrudnili dzia³anie w³asnemu dyrektorowi.
Chocia¿ ka¿dy warszawski teatr stara³ siê wówczas mieæ w repertuarze jeden
du¿y spektakl, przewa¿a³y ma³oobsadowe sztuki w tanich dekoracjach, których
przygotowanie, jak i eksploatacja nie wymaga³y du¿ych nak³adów. Po³o¿enie dyrektorów teatralnych instytucji by³o bowiem trudne. Maj¹tek trwa³y warszawskich teatrów znaczy³, zw³aszcza w nowych czasach, niewiele, a pieniêdzy na kulturê by³o
bardzo ma³o. Oszczêdnoœci szukano wiêc zmniejszaj¹c zatrudnienie, poczynaj¹c od
obs³ugi, koñcz¹c na zespo³ach artystycznym i technicznym.
W 1991 roku w trzynastu teatrach miejskich pracowa³o ³¹cznie 1146 osób, a trzy
lata póŸniej ju¿ tylko 771, w niektórych teatrach stan osobowy zmniejszy³ siê w tym
czasie blisko o jedn¹ trzeci¹: w Syrenie z 97 do 68, w Nowym z 89 do 60 osób. W takich teatrach, jak Pó³nocne Centrum Sztuki liczba pracowników zmala³a z 93 osób
do 36, w Teatrze Na Woli nawet z 96 do 26 osób, kiedy to oba teatry przekszta³ci³y
siê w impresaryjne, dzia³aj¹ce bez sta³ego zespo³u artystycznego. Oczywistoœci¹ by³o, ¿e w poprzednim systemie w teatrach zatrudniano zbyt wielu pracowników,
w tym artystów niezmiernie rzadko pojawiaj¹cych siê na scenie. Niemniej jednak
odchudzenie zespo³ów w latach 1991-1994 by³o dla œrodowiska du¿ym szokiem.
Oszczêdnoœciom, do jakich zmuszono teatry, towarzyszy³ tak¿e kryzys publicznoœci. Apogeum przypad³o na rok 1992, kiedy to warszawskie teatry miejskie odwiedzi³o nieca³e 375 tysiêcy widzów. W nastêpnym roku by³o ich blisko 422 tysi¹ce,
a w 1994 ju¿ ponad 720 tysiêcy, kiedy to ich liczba w stosunku do roku kryzysowego
zosta³a niemal podwojona.
Kryzys warszawskich teatrów i trudne pocz¹tki ich funkcjonowania w nowym
ustroju zbie¿ne by³y zreszt¹ z sytuacj¹ w ca³ym kraju. W³adze powo³a³y co prawda do ¿ycia nowe zespo³y i dyrekcje, ale jednoczeœnie niewiele myœl¹c, rzuci³y je
na g³êbok¹ wodê kapitalizmu. Zmiany, polegaj¹ce przede wszystkim na redukcji
zespo³ów teatralnych, warszawscy dyrektorzy przeprowadzili na w³asn¹ rêkê, bez
nale¿ytej os³ony i wsparcia organizatora. Wymuszone zosta³y ma³ymi œrodkami
przeznaczanymi na kulturê zamiast konstruktywnego planu reform. Dopiero
rok 1993, kiedy wprowadzono kontrakty, okaza³ siê prze³omem.
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PIERWSZE KONTRAKTY
Strukturê organizacyjn¹ teatrów miejskich i zasady ich funkcjonowania okreœla³y
teatralne regulaminy i zarz¹dzenia. Dyrektorów, którzy zawierali z miastem umowy o pracê, powo³ywa³ natomiast Zarz¹d Zwi¹zku Dzielnic-Gmin. Od 1993 roku
uzupe³nieniem tych umów by³y kontrakty, w których po raz pierwszy formu³owano
prawa i obowi¹zki obu stron. Gwarantowano dyrektorom prowadzenie teatru przez
czas obowi¹zywania kontraktu, okreœlano poziom minimalnej rocznej dotacji miasta, a oni z kolei zobowi¹zywali siê do przygotowania okreœlonej liczby premier
i przedstawieñ. By³a to co prawda raczej d¿entelmeñska umowa ni¿ akt prawny, ale
pomys³ nale¿y szanowaæ jako pierwsz¹ próbê dok³adnego okreœlenia i uregulowania
relacji organizatora i podleg³ej mu instytucji. Kontrakty, obowi¹zuj¹ce do koñca sezonu 1994/1995, zawarto z siedmioma teatrami (Baj, Guliwer, Na Woli, Nowy,
Ochoty, Prezentacje, Syrena – do koñca 1995 roku). Rozmaitoœci jeszcze nie funkcjonowa³y, wobec Szwedzkiej 2/4 dojrzewa³y zapewne inne plany, Rampa i Pó³nocne Centrum Sztuki nie by³y zainteresowane kontraktami, a Operetka i Dramatyczny
nie mog³y ich podpisaæ, bo wci¹¿ zwi¹zane by³y umowami z Bataxem.
W wiêkszoœci kontraktów zagwarantowano teatrom dotacje na poziomie pokrywaj¹cym co najmniej 70% kosztów ich dzia³alnoœci (w odniesieniu do Teatru Syrena, maj¹cego zdecydowanie komercyjny charakter, by³o to 30%, w przypadku zaœ
impresaryjnego Teatru Na Woli zapewniono koszty utrzymania obiektu i 26-osobowego zespo³u techniczno-administracyjnego). Zawartych umów dotrzyma³y obie
strony, a jeœli by³y wyj¹tki, to z winy miasta – z racji niedotrzymania terminu dostarczenia dotacji lub ich niskoœci, niepozwalaj¹cej na pokrycie koniecznych wydatków, uniemo¿liwiaj¹cej wiêc przygotowanie wszystkich nowych premier, do
których zobowi¹za³y siê teatry. Uczyniono jednak pierwszy i niezwykle wa¿ny krok
na nowej drodze demokratycznych relacji, w czym ¿adna ze stron nie mia³a przecie¿ praktyki.
Po tych doœwiadczeniach miasto przygotowa³o projekt umowy-kontraktu
na prowadzenie teatru, a tak¿e kryteria oceny skutecznoœci zarz¹dzania teatrami
miejskimi.

LIKWIDACJA CZY RESTRUKTURYZACJA?
O tym, jak silny musia³ byæ kryzys, jakiego doœwiadczy³y samorz¹dowe teatry,
œwiadczy najlepiej fakt, ¿e w 1994 roku pojawi³a siê koncepcja likwidacji ich czêœci, po to, by chroniæ silniejsze. W listopadzie tego roku odby³o siê spotkanie w³adz
miejskich i dyrektorów teatralnych, którzy spodziewaj¹c siê, ¿e mo¿e paœæ taka propozycja, postanowili solidarnie broniæ wszystkich placówek. Ale Leszek Mizieliñski, nowy wiceprezydent do spraw kultury, w ostatniej chwili wycofa³ siê z tego
zamiaru.
W tym samym 1994 roku zatrudnienie zmala³o ju¿ tylko w kilku teatrach, w pozosta³ych utrzyma³o siê na poziomie z poprzedniego roku i mniej wiêcej od tego
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czasu we wszystkich teatrach (w niektórych wczeœniej) zaczê³o rosn¹æ. Rozpoczê³o
siê wychodzenie z do³ka.
W kwocie przychodów, wykazanych w tych latach przez teatry miejskie, dotacja
miasta stanowi³a oko³o 70%. Reszta pochodzi³a z biletów, zysku z przedstawieñ obcych i goœcinnych, a tak¿e, w liczbie kilku procent, od wspó³producentów i sponsorów. Blisko 47% wydatków poch³ania³y wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ponad
jedn¹ czwart¹ utrzymanie bazy lokalowej, blisko 18% eksploatacja wszystkich spektakli, a tylko 10% przygotowanie nowych premier.
W tej sytuacji miasto podjê³o starania o ograniczenie wydatków na utrzymanie
budynku, a przesuwanie ich w kierunku przedsiêwziêæ artystycznych. W 1994 roku
teatry przeznacza³y na koszty zwi¹zane z utrzymaniem budynku 24,5% przychodów, w 1995 tylko 20%, a w pierwszym pó³roczu 1996 roku utrzyma³y siê one na poziomie 16%. W du¿ym stopniu dlatego, ¿e miasto wywalczy³o stawkê czynszow¹
„0” dla teatrów Rozmaitoœci i Syrena. W zwi¹zku z tym w 1994 roku œrodki wydatkowane na dzia³alnoœæ artystyczn¹ stanowi³y blisko 28%, a rok potem ju¿ prawie
36%. Restrukturyzacja to mo¿e wobec tych dzia³añ za du¿e s³owo, ale z pewnoœci¹
mo¿na mówiæ o gospodarnoœci miejskich w³adz i ich dba³oœci o spo³eczny maj¹tek.
Od 1996 roku miasto stawia³o sobie za cel, by oprócz przyznawanej dotacji, sfinansowaæ teatrom jedn¹ premierê rocznie (inne powstawa³y ze œrodków przez nie
wypracowanych). Dopiero wówczas uporano siê z konsekwencjami niedosz³ych
prywatyzacji w postaci d³ugów Romy i Dramatycznego, sukcesem by³o te¿ przeprowadzenie remontu kapitalnego Rozmaitoœci, w ca³oœci sfinansowanego przez miasto. Sytuacja poprawia³a siê, ale warszawscy dyrektorzy w wywiadach prasowych
nadal narzekali na uniemo¿liwiaj¹cy dzia³anie permanentny brak pieniêdzy. Zgodni w tym byli Piotr Cieœlak, od 1993 roku dyrektor artystyczny Dramatycznego,
kieruj¹cy Syren¹ Zbigniew Korpolewski, dyrektor Rampy Andrzej Strzelecki i prowadz¹cy Prezentacje Romuald Szejd.
W wyremontowanych Rozmaitoœciach od dwóch lat pracowa³ te¿ zespó³ Teatru
Szwedzka 2/4. Lokalizacja w jednym z najbardziej oddalonych i niebezpiecznych
rejonów warszawskiej Pragi na d³u¿sz¹ metê okaza³a siê problemem nie do pokonania, a ambitny repertuar nie by³ w stanie zrównowa¿yæ utrudnieñ doje¿d¿aj¹cej tam
publicznoœci. W zwi¹zku z tym w lutym 1994 roku, na mocy ustawy, Teatr Szwedzka 2/4 po³¹czono z Rozmaitoœciami, umieszczaj¹c w po³o¿onym w centrum stolicy
teatrze. Nazwa zwi¹zana z praskim adresem przesta³a istnieæ, a zespo³y po³¹czono
w jeden organizm. Dotychczasowi dyrektorzy zamienili siê rolami. Dyrektorem naczelnym Rozmaitoœci zosta³ Bogdan S³oñski, a artystycznym Wojciech Maryañski.
Miasto opiekowa³o siê odt¹d dwunastoma teatrami.

KONKURSY DYREKTORSKIE
W lipcu 1996 roku og³oszono konkursy na stanowiska dyrektorów naczelnych czterech teatrów: Rampy, Syreny, Komedii i Ochoty. Wp³ynê³o ³¹cznie 28 ofert, co
œwiadczy o sporym zainteresowaniu.
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Podstawy prawne przeprowadzania konkursów dyrektorskich formu³owa³a ustawa o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej. Kandydatów mia³a
oceniaæ komisja, sk³adaj¹ca siê z czterech radnych, dwóch pracowników miejskiego
Wydzia³u Kultury i Sztuki, dwóch przedstawicieli ZASP-u i dwóch redaktorów naczelnych wiod¹cych pism teatralnych oraz czterech przedstawicieli teatrów, przy
czym ka¿dy z nich uczestniczy³ w wyborach dyrektora swojej instytucji.
Teatrem Rampa od dziesiêciu lat kierowa³ z powodzeniem Andrzej Strzelecki.
Powodem przeprowadzenia konkursu by³a niska, zdaniem w³adz, frekwencja widzów w dni powszednie, zdecydowanie wzrastaj¹ca w weekendy, kiedy to na spektakle Rampy nie mo¿na by³o dostaæ biletów, bo przyje¿d¿ali widzowie z centrum
miasta. Wysuwano argument, ¿e mieszkañcy Targówka nie uczestnicz¹ w ¿yciu teatru. Do konkursu na dyrektora Rampy dopuszczono trzech kandydatów. W wyniku
g³osowania oddano osiem wa¿nych g³osów, z czego piêæ otrzyma³ Andrzej Maciejewski, dot¹d kieruj¹cy Muzeum Paderewskiego. Komisja udzieli³a mu rekomendacji warunkowej, zaznaczaj¹c, ¿e prowadzenie Ma³ej Sceny powierza Andrzejowi
Strzeleckiemu i wnosi o powo³anie koordynatora artystycznego.
Rekomendacji warunkowej udzielono równie¿ Zenonowi D¹dajewskiemu, dotychczasowemu dyrektorowi Komedii, który przyst¹pi³ do konkursu razem z siedmioma innymi kandydatami. Otrzyma³ piêæ g³osów na osiem wa¿nych, komisja
zobowi¹za³a go do powo³ania dyrektora artystycznego w celu sprofilowania repertuaru, postanowi³a te¿ przed powo³aniem sprawdziæ zale¿noœci miêdzy teatrem
a funkcjonuj¹c¹ przy nim fundacj¹, ale przeprowadzona kontrola wykaza³a, ¿e fundacja nie tylko nie uszczupla³a teatralnego maj¹tku, ale regularnie dop³aca³a do bud¿etu teatru. Niemniej radna Julia Pitera na sam¹ wieœæ o fundacji zg³osi³a votum
separatum wobec D¹dajewskiego.
W konkursie na dyrektora Teatru Ochoty Tomasz Mêdrzak otrzyma³ osiem na
dziewiêæ oddanych g³osów, w zwi¹zku z czym komisja udzieli³a mu pe³nej rekomendacji. Po dwudziestu dwóch latach dyrekcji odchodzi³ Jan Machulski, za³o¿yciel tego teatru. Nie wy³oniono natomiast dyrektora Teatru Syrena. Startowa³y cztery osoby, ale na dziewiêæ oddanych g³osów, trzy pad³y na Ma³gorzatê Potock¹,
a szeœciu wybieraj¹cych nie wskaza³o ¿adnego kandydata. W rezultacie dyrektorem
Syreny zosta³a zaproszona przez w³adze miasta Barbara Borys-Damiêcka.
Przeprowadzone konkursy okaza³y siê po³owicznym sukcesem przede wszystkim dlatego, ¿e procedury demokratyczne nie gwarantuj¹ poziomu kandydatów,
nawet jeœli spe³niaj¹ oni postawione warunki. B³êdem by³o lekcewa¿¹ce potraktowanie Andrzeja Strzeleckiego. Z pewnoœci¹ wiedzia³ on sporo na temat dobrej rozrywki i tego, jak siê j¹ robi. W³adze nie znalaz³y jednak miejsca, gdzie móg³by
wykorzystaæ swoje umiejêtnoœci, na przyk³ad w centrum miasta, skoro widzowie
stamt¹d przyje¿d¿ali na Targówek.
Do³o¿ono natomiast starañ, by dobrze zorganizowaæ sam konkurs – zatroszczono siê o kompetencje komisji, udzia³ autorytetów teatralnych i staranny wybór radnych. Z wszystkimi wy³onionymi dyrektorami zawarto umowy na czas okreœlony,
co wbrew pozorom by³o dla nich bardziej korzystne ni¿ umowa „na zawsze”. Bardzo trudno jest bowiem odwo³aæ tak zakontraktowanego dyrektora.
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SZTURM TRZYDZIESTOLATKÓW PRZY AKCEPTACJI
W£ADZY
Jeszcze w 1996 roku dyrektor naczelny Rozmaitoœci Bogdan S³oñski, w zwi¹zku
z odejœciem Wojciecha Maryañskiego, og³osi³ konkurs na dyrektora artystycznego
teatru. Zosta³ nim Piotr Cieplak, re¿yser g³oœnej Historyi o Zmartwychwstaniu, który
zapewnia³ w gazetach, ¿e bêdzie prowadzi³ „najszybszy teatr w mieœcie”. Po raz
pierwszy od lat dyrektorem warszawskiego teatru zosta³ trzydziestolatek, w dodatku to samo zdarzy³o siê w teatrach wojewódzkich. W obu przypadkach sta³o siê to
w przytomnoœci w³adz, które musia³y zaakceptowaæ wybór dyrektora naczelnego.
Tak wiêc od stycznia 1997 roku dyrektorem artystycznym Rozmaitoœci zosta³ Piotr
Cieplak, a Teatru Studio Zbigniew Brzoza. Rekomenduj¹cy Brzozê Jerzy Grzegorzewski odchodzi³ budowaæ zespó³ i repertuar Teatru Narodowego.
W styczniu 1997 roku w Rozmaitoœciach odby³a siê premiera Bzika tropikalnego
studenta krakowskiej re¿yserii, Grzegorza Jarzyny, a w Teatrze Dramatycznym
Elektry Krzysztofa Warlikowskiego, który pod koniec roku zrealizowa³ na tej scenie
Poskromienie z³oœnicy. Jasne sta³o siê, ¿e w Warszawie znalaz³o siê dwóch utalentowanych artystów, którzy oprócz zdolnoœci budowania sugestywnej wizji zdawali siê
œwietnie porozumiewaæ z w³asnym pokoleniem, a Jarzyna dodatkowo okaza³ siê
tak¿e mistrzem zrêcznej autopromocji, zostaj¹c szybko cudownym dzieckiem polskiego teatru. W krótkim czasie zdoby³ najwa¿niejsze teatralne nagrody i Paszport
Polityki. Tote¿ kiedy nied³ugo potem Piotr Cieplak odchodzi³ z Rozmaitoœci, nie
czuj¹c siê dobrze w roli dyrektora i wi¹¿¹c siê jako re¿yser z Teatrem Powszechnym, Bogdan S³oñski mianowa³ na jego miejsce Jarzynê, który zosta³ dyrektorem
artystycznym, maj¹c w dorobku zaledwie trzy przedstawienia i dok³adnie trzydzieœci lat. Co wiêcej, kiedy w 1999 roku dosz³o do konfliktu miêdzy dyrektorami, miasto stanê³o po stronie m³odego artysty i odwo³a³o S³oñskiego.
Wkrótce do zespo³u do³¹czy³ zaproszony przez Jarzynê Krzysztof Warlikowski,
który w czasie tej b³yskawicznej wymiany teatralnej w³adzy z sukcesem re¿yserowa³
w Teatrze Studio i za granic¹. W 1999 roku zrealizowa³ w Rozmaitoœciach mrocznego Hamleta, manifest nowego teatru, teraz wspólnie tworzonego przez obu re¿yserów, którzy najwyraŸniej zdobyli rz¹d dusz. Rozmaitoœci sta³y siê miejscem kultowym, teatrem okupowanym przez m³odzie¿, przed którym czekano w kolejce po
bilety. W przedstawieniach grali m³odzi aktorzy, uto¿samiani z teatrem, którzy zreszt¹ b³yskawicznie do³¹czyli do polskiej czo³ówki. Coraz czêœciej wystêpowali tu
tak¿e aktorzy uznani, a kiedy w 2001 roku Jarzyna wyre¿yserowa³ œwietn¹ Uroczystoœæ Thomasa Vinterberga, Mogensa Rukova na scenie Rozmaitoœci mo¿na by³o
ogl¹daæ kwiat polskiego aktorstwa.

WALKA OPERETKI Z MUSICALEM
Niezwykle ostry przebieg mia³a zmiana dyrekcji w Teatrze Muzycznym Roma. Bogus³aw Kaczyñski, znany wielbiciel opery, który obj¹³ teatr w 1994 roku, przez cztery lata wystawia³ tu operetki, a czasem nawet opery (Carmen), dbaj¹c bardziej
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o presti¿ ni¿ o koszty, przy czym miasto, ¿eby u³atwiæ dyrektorowi sytuacjê sp³aci³o
d³ug Romy, z jakim obejmowa³ teatr. Ale Bogus³aw Kaczyñski, zapraszaj¹c najlepszych artystów, ponownie go zad³u¿y³, konkuruj¹c w istocie z Teatrem Wielkim,
o dyrekcjê którego stara³ siê swojego czasu. Miasto przestraszone nieregulowanymi p³atnoœciami przeprowadzi³o kontrolê i w jej wyniku, w czerwcu 1998 roku,
odwo³a³o Kaczyñskiego, og³aszaj¹c konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego
i artystycznego Teatru Roma. Stanê³o do niego dwudziestu kandydatów. Wygra³
Wojciech Kêpczyñski, energiczny i pe³en pomys³ów dyrektor Teatru w Radomiu,
który wystawia³ w nim musicale odnosz¹ce ogólnopolski sukces i nie ukrywa³, ¿e
chcia³by przekszta³ciæ Romê w teatr musicalowy, choæ zaproponowa³ te¿ realizacje
operetek. Jasne sta³o siê, ¿e zmiana dyrekcji oznacza zmianê charakteru teatru.
W tej sytuacji rozgorza³a walka operetki z musicalem, tradycji z nowoczesnoœci¹
i jednego lobby z drugim, tym bardziej, ¿e obaj dyrektorzy mieli wyraziste osobowoœci i wielkie przekonanie do w³asnej wizji teatru. Zespó³ teatru og³osi³ strajk
w obronie Kaczyñskiego, zarzucaj¹c nowemu dyrektorowi brak kompetencji,
a ZASP wycofa³ udzielon¹ przy nominacji rekomendacjê dla Kêpczyñskiego. Konflikt w ³onie zespo³u mia³ na tyle burzliwy przebieg, ¿e w pewnym momencie nowy
dyrektor poda³ siê do dyspozycji miejskich w³adz. To chyba otrzeŸwi³o wspó³pracowników, a Kêpczyñski stopniowo przekona³ zespó³ do siebie.
W ci¹gu dwóch lat wyremontowa³ spróchnia³¹ scenê i wyposa¿y³ teatr w nowoczesny sprzêt oœwietleniowy i nag³oœnieniowy. Rozpocz¹³ restrukturyzacjê teatru,
¿eby zmniejszyæ koszty jego dzia³ania, co zawiera³o m.in. drastyczne zmniejszenie
zespo³u z 300 do 130 osób. Wprowadzi³ castingi jako metodê zdobywania najlepszych wykonawców. Przekona³ sponsorów i zagranicznych producentów, ¿e warto
z nim wspó³pracowaæ i inwestowaæ w teatr pieni¹dze. Przyst¹pi³ do systematycznej,
roz³o¿onej na lata sp³aty d³ugu, wynosz¹cego trzy miliony. Realizowane przez niego musicale i operetki okaza³y siê sukcesami artystycznymi i komercyjnymi. Nic
dziwnego, ¿e miasto przed³u¿y³o z nim umowê zawart¹ do koñca 2000 roku i ¿e tak
postêpuje do dziœ.
Odwa¿na decyzja miejskich w³adz, przecinaj¹ca sytuacjê, w któr¹ Bogus³aw Kaczyñski brn¹³ coraz bardziej, oraz sprawnie i szybko przeprowadzony konkurs, który ju¿ po miesi¹cu od odwo³ania zaowocowa³ now¹ nominacj¹, okaza³y siê œwietnym posuniêciem. Musical, w powodzenie którego na polskim rynku teatralnym
krytycy w¹tpili, zagoœci³ w stolicy na sta³e. Za spraw¹ Teatru Muzycznego Roma,
który we w³adaniu Wojciecha Kêpczyñskiego przekszta³ci³ siê w teatr musicalowy,
utrzymywany co prawda przez miasto, ale zazwyczaj sam zdobywaj¹cy œrodki na
drogie premiery, a tak¿e za spraw¹ twórców Metra, którzy postanowili kontynuowaæ
wysi³ki w tym kierunku, tworz¹c Studio Buffo, pierwszy prywatny teatr stolicy,
prowadzony przez Józefowicza i Stok³osê.

NOWE TEATRY SAMORZ¥DOWE
Drugi etap reformy samorz¹dowej zaowocowa³ tzw. ustaw¹ kompetencyjn¹, w wyniku której teatry podleg³e dot¹d wojewodzie warszawskiemu, czyli w³adzom pañ-
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stwowym, od pocz¹tku 1999 roku zaczê³y podlegaæ samorz¹dom wojewódzkim i powiatowym. Teatr Polski, Centrum Sztuki Studio, Teatr ¯ydowski i Warszawska
Opera Kameralna znalaz³y siê w gestii samorz¹du wojewódzkiego, a teatry Ateneum, Kwadrat, Lalka, Powszechny i Wspó³czesny powiatowego. Spowodowa³o to
drastyczne zmniejszenie dotacji w teatrach, dot¹d nale¿¹cych do grupy A.
Tymczasem teatry miejskie mia³y ju¿ za sob¹ pionierski okres, kiedy przydzielone œrodki starcza³y tylko na utrzymanie budynków i wynagrodzenia zespo³u,
zredukowanego do minimum. Od 1998 roku uda³o siê wygospodarowaæ œrodki na
podwy¿szenie wynagrodzeñ tak, by œrednia pensja zatrudnionych w teatrze nie odbiega³a od œredniej krajowej, przywróciæ do ¿ycia niezbêdne pracownie, wykonaæ
konieczne remonty. Od 1999 roku miasto mog³o ju¿ finansowaæ dwie premiery w roku, a od 2000 tak¿e tzw. akcjê letni¹, czyli eksploatacjê spektakli w trakcie
miesiêcy wakacyjnych. Systematycznie dofinansowywano kolejne edycje Warszawskich Spotkañ Teatralnych. Pod koniec wrzeœnia 2001 roku œwiêtowano otwarcie
Teatru Syrena po remoncie generalnym, który w praktyce okaza³ siê budow¹ teatru
od nowa.
W listopadzie 2002 roku piêæ teatrów znajduj¹cych siê pod opiek¹ powiatu przesz³o w gestiê miasta. Od tego momentu sta³o siê ono organizatorem dla siedemnastu teatrów. Dla miasta by³a to nobilitacja. Takie teatry, jak Ateneum, Kwadrat,
Lalka, Powszechny i Wspó³czesny by³y odt¹d teatrami miejskimi. W 2002 roku, na
moment przed po³¹czeniem, w dwunastu miejskich teatrach odby³o siê 2621 przedstawieñ, które obejrza³o 630 tysiêcy widzów, przy œredniej frekwencji 84%. Podobne wyniki osi¹gniêto te¿ w dwóch poprzednich latach. Po po³¹czeniu w 2003 roku by³o to ju¿ 4147 spektakli, które obejrza³o 856 tysiêcy widzów, oraz 60 premier
rocznie.
W 2005 roku do siedemnastu teatrów do³¹czy³o Centrum Sztuki Studio, wyraŸnie poprawiaj¹c warunki swojej egzystencji. Teatr Studio jest tylko jedn¹ z form
dzia³alnoœci Centrum, które poza tym prowadzi galeriê, impresariat, pracowniê filmow¹ rejestruj¹c¹ teatralne spektakle i gromadz¹c¹ filmy o sztuce, utrzymuje te¿
orkiestrê Sinfonia Varsovia, co wymaga sporych nak³adów.
W tym samym roku z inicjatywy miasta powsta³a tak¿e scena w Fabryce Trzciny,
nowym centrum kulturalnym na dalekiej Pradze, za³o¿onym i skutecznie wypromowanym przez Wojciecha Trzciñskiego. Mia³ tam graæ zespó³ Teatru Nowego,
który wskutek decyzji prywatnego w³aœciciela straci³ prawa do budynku na Mokotowie, zostaj¹c z ma³¹ scenk¹ i widowni¹ po³o¿on¹ w tej czêœci zabudowañ, które
nale¿a³y do miasta. Now¹ scen¹ w Fabryce Trzciny kierowa³a pocz¹tkowo Magdalena £azarkiewicz, odby³o siê kilka premier, ale teatr nie funkcjonuje tam tak, jakby
mo¿na oczekiwaæ.
Z koñcem 2006 roku w zwi¹zku ze stanem zdrowia Adam Hanuszkiewicz zrezygnowa³ z dyrekcji Teatru Nowego. Na Mokotowie zaczêto budowaæ teatr pod t¹
sam¹ nazw¹, który poprowadzi Krzysztof Warlikowski. Pora zreszt¹ na to najwy¿sza, bo od bardzo wielu lat nie powsta³ w Warszawie nowoczesny budynek teatralny, a Warlikowski powinien mieæ w stolicy swoje miejsce.
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FESTIWALE, FESTIWALE
W 2002 roku zadebiutowa³y dwa powa¿ne festiwale teatralne dotowane przez miasto. W czerwcu odby³ siê I Miêdzynarodowy Festiwal Szkó³ Teatralnych, organizowany przez Akademiê Teatraln¹, podczas którego w teatrach sto³ecznych
zaprezentowano dziewiêtnaœcie spektakli szkó³ teatralnych z Europy, Meksyku
i Izraela.
W listopadzie 2002 wystartowa³ Festiwal Festiwali Teatralnych „Spotkania”,
prowadzony przez dyrektorów Teatru Dramatycznego, Annê Sapiego i Piotra Cieœlaka. Kieruj¹cy Festiwalem zostali wy³onieni w konkursie, zorganizowanym przez
miasto. Zaprezentowano szesnaœcie spektakli, dziewiêæ z Polski, siedem z Kanady,
Stanów Zjednoczonych, Izraela, Wielkiej Brytanii, Wêgier, Rosji i Niemiec. Prezentacjom spektakli, które odbywa³y siê w warszawskich teatrach, towarzyszy³y
czytania najnowszych dramatów, spotkania z re¿yserami i autorami sztuk, w sumie
kilkadziesi¹t imprez. Ide¹ Festiwalu jest prezentacja najciekawszych, w tym tak¿e
polskich, spektakli nagradzanych na œwiatowych festiwalach i przegl¹dach. Obok
spektakli Franka Castorfa, guru berliñskiej lewicy artystycznej, mo¿na by³o zobaczyæ s³ynne Wymazywanie Bernharda w re¿yserii Krystiana Lupy, Oczyszczonych
Sary Kane w re¿yserii Krzysztofa Warlikowskiego, Matkê Joannê od Anio³ów Iwaszkiewicza w re¿yserii Marka Fiedora, Przypadek Klary Dei Loher w re¿yserii Paw³a Miœkiewicza, Beczkê prochu Dejana Dukovskiego Gra¿yny Kani. Dwa z prezentowanych na Festiwalu przedstawieñ pochodzi³y z Warszawy, oba z teatrów
miejskich. By³o to potwierdzeniem sukcesu, jaki odnios³y w ostatnich latach zespo³y Dramatycznego i Rozmaitoœci.
Zdecydowano, ¿e od tej pory oba festiwale bêd¹ odbywaæ siê na zmianê, ka¿dy
co dwa lata. Pocz¹wszy od 2000 roku w Teatrze Na Woli odbywa³ siê w sierpniu
Miêdzynarodowy Festiwal Mimu. Kilkuletni¹ tradycjê mia³ te¿ Festiwal Korczakowski, organizowany przez Teatr Rampa i Stowarzyszenie ASSITEJ, bêd¹cy ogólnopolskim przegl¹dem najciekawszych spektakli dla dzieci i m³odzie¿y, prezentowanych co roku we wrzeœniu, w kilku warszawskich teatrach.

TEATRY NIEZALE¯NE
Miejski samorz¹d od lat wspó³pracowa³ z rozmaitymi scenami niezale¿nymi, dotuj¹c ich przedsiêwziêcia w konkursie ofert, ale prze³omem w tej wspó³pracy sta³o
siê wejœcie w ¿ycie ustawy o organizacjach po¿ytku publicznego i wolontariacie
z 2003 roku. Zapewni³a ona otwartoœæ konkursu, znajomoœæ wysokoœci œrodków
przydzielonych na zadanie i, co najwa¿niejsze, jawnoœæ ich podzia³u. Wzros³a te¿
od razu iloœæ pieniêdzy na zalecan¹ przez ustawê wspó³pracê z fundacjami i stowarzyszeniami. Poza tym w komisji oceniaj¹cej z³o¿one oferty zasiadaj¹ przedstawiciele niestartuj¹cych w konkursie organizacji pozarz¹dowych, którzy maj¹ realny
wp³yw na podzia³ dotacji. W pierwszym roku dzia³ania ustawy, w dziedzinie teatru,
miasto wspó³pracowa³o z dwudziestoma szeœcioma organizacjami pozarz¹dowymi,
w drugim ju¿ z piêædziesiêcioma trzema, przeznaczaj¹c na ten cel ponad cztery
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miliony. To o¿ywi³o stolicê i da³o impuls rozmaitym teatralnym inicjatywom, które
dojrzewa³y od dawna, ale teraz zyska³y wiêksze gwarancje powodzenia.
Ju¿ w 2005 roku kilka dzia³aj¹cych od lat lub nowo powsta³ych scen niezale¿nych otworzy³o w³asne siedziby. Nale¿¹ do nich Teatr Polonia Krystyny Jandy, Laboratorium Dramatu Tadeusza S³obodzianka, Teatr Wytwórnia na Starej Pradze
oraz dzia³aj¹ce od lat Montownia i Druga Strefa. Wszystkie one prowadz¹ mniej
lub bardziej regularn¹ dzia³alnoœæ, wszystkie daj¹ nowe premiery i walcz¹ o teatralnego widza, przy czym Teatr Polonia od czasu powstania gra niemal co dzieñ. Do
najbardziej znanych scen niezale¿nych nale¿¹ funkcjonuj¹ce od d³u¿szego czasu
w Starej Prochowni: Unia Teatr Niemo¿liwy, unikatowy i jedyny w Polsce teatr lalkowy dla doros³ych, Teatr Konsekwentny i Scena Wspó³czesna. Poza dzia³alnoœci¹
w³asn¹ wszystkie trzy teatry organizuj¹ od lat ogólnopolskie i miêdzynarodowe
przegl¹dy, op³acane z dotacji miejskich. Dzia³alnoœæ wszystkich wymienionych
scen to jedynie drobny, choæ istotny fragment wiêkszego zjawiska bêd¹cego kolejnym etapem decentralizacji kultury, rozwijaj¹cej siê przez spontaniczne, spo³eczne inicjatywy. Daje to pojêcie o ró¿norodnoœci dzisiejszej oferty teatralnej stolicy
i o skali odpowiedzialnoœci, jaka w zwi¹zku z tym spada tak¿e na organizatora. Bo
choæ teatry te s¹ niezale¿ne od miasta i dostaj¹ dotacje wy³¹cznie na konkretne projekty, to ich aktywnoœæ w du¿ej mierze zale¿y od m¹drego podzia³u i od wysokoœci
œrodków przeznaczanych na kulturê.

PODSUMOWANIE
Zarz¹dzanie warszawskimi teatrami jest z pewnoœci¹ trudn¹ sztuk¹, zw³aszcza jeœli
w tym czasie zmienia siê ustrój pañstwa. Miejski samorz¹d jakoœ sobie w koñcu poradzi³, ale pocz¹tki by³y bardzo trudne. Opisane procesy s¹ wierzcho³kiem góry lodowej. To, co widoczne, wyrasta z ukrytych korzeni. Trudno jest dziœ ustaliæ, jakie
by³y faktyczne powody rozmaitych decyzji.
Miejskim Wydzia³em Kultury i Sztuki, który zawiadywa³ teatrami za prezydentury Stanis³awa Wyganowskiego, kierowa³ Alfred Nowak. Pierwsze decyzje by³y
odwa¿ne, na miarê chwili. Nawet jeœli niektóre dyrekcje pada³y, wynika³y z tego jakieœ wnioski na przysz³oœæ, co by³o znacznie lepsze ni¿ marazm, w jakim tkwi³a
wiêkszoœæ warszawskich teatrów w latach osiemdziesi¹tych. W ten sposób stworzono szansê Teatrowi Szwedzka 2/4, który z niej skorzysta³.
Pomys³y prywatyzacyjne skoñczy³y siê klêsk¹. Jak wskazuje przyk³ad Wojciecha
Kêpczyñskiego, w Teatrze Roma mo¿na by³o z powodzeniem graæ musicale, nale¿a³o wiêc namawiaæ Batax na inwestowanie w Operetkê zamiast na jej dzier¿awê, czy
przejmowanie Teatru Dramatycznego. Tym bardziej, ¿e Józefowicz i Stok³osa mieliby wówczas szansê realizowania du¿ych przedsiêwziêæ i sprawdzenia, jak sobie
z tym radz¹. Za z³¹ decyzjê w tej sprawie zap³aci³ zarówno zespó³ Dramatycznego,
jak twórcy Metra.
Nale¿y doceniæ fakt, ¿e nie dosz³o do likwidacji ¿adnego teatru. By³y takie pomys³y, w listopadzie 1994 roku, kiedy kryzys siêgn¹³ dna, a pierwsze nieœmia³e
reformy samorz¹du nie przynosi³y jeszcze efektów. Szczêœliwie ekipa Marcina
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Œwiêcickiego, rz¹dz¹ca miastem w latach 1994-1998, z wiceprezydentem Leszkiem Mizieliñskim i sprawuj¹c¹ pieczê nad Wydzia³em Kultury i Sztuki Jadwig¹
Grêdziñsk¹-Gozdek, ma na koncie dwa niebagatelne sukcesy, wyrastaj¹ce ponad
rutynow¹ opiekê nad instytucjami kultury. S¹ to z pewnoœci¹ nominacje Wojciecha
Kêpczyñskiego i Grzegorza Jarzyny, a potem konsekwentne popieranie rewolucyjnych zmian, jakie zaprowadzili. Umo¿liwi³o to stworzenie zupe³nie nowych, prê¿nie dzia³aj¹cych teatrów, choæ funkcjonuj¹cych pod dawnymi nazwami.
Przeprowadzono gruntowny remont Rozmaitoœci. Pomys³em tej ekipy by³a te¿
nominacja Barbary Borys-Damiêckiej, która w nastêpnych latach, przy wsparciu
miasta, przeprowadzi³a remont kapitalny Teatru Syrena, graj¹c w tym czasie w wynajêtej sali, co da³o potem efekt w postaci frekwencji wiernej publicznoœci. Œwietnym gospodarzem okaza³ siê Witold Olejarz, który w 1998 roku zosta³ naczelnym
dyrektorem Rampy. B³êdem by³o niedocenienie Andrzeja Strzeleckiego.
Ekipa Paw³a Piskorskiego, sprawuj¹ca w³adzê w okresie 1999-2002, która
w 2000 roku powo³a³a do opieki nad kultur¹ Janusza Pietkiewicza, finansowa³a ju¿
dwie premiery rocznie w ka¿dym teatrze. Postawi³a jednak przede wszystkim na organizacjê festiwali, zgodnie ze standardami przeprowadzaj¹c konkurs na dyrektorów najwa¿niejszego z nich i obsadzaj¹c w tych rolach Annê Sapiego i Piotra Cieœlaka. Przeznaczy³a na to pieni¹dze i doprowadzi³a do pierwszych edycji. Rok 2002,
kiedy w stolicy po raz pierwszy odby³y siê trzy festiwale miêdzynarodowe, a miejskie teatry samorz¹dowe po wszystkich perturbacjach, jakie przesz³y, sta³y siê wielkim koncernem, który co roku odwiedza blisko milion widzów, jest prze³omow¹
dat¹ w ich najnowszej historii. O zmianie, jaka siê dokona³a, œwiadczy³y tak¿e sukcesy warszawskich spektakli na festiwalach zagranicznych i zdobywane przez nie
nagrody.
Id¹c tym tropem, ju¿ za prezydentury Lecha Kaczyñskiego, Janusz Pietkiewicz
wydawa³ wspólne repertuary i organizowa³ parady uliczne, które mia³y podkreœliæ
rolê warszawskich teatrów miejskich. Teatry dostawa³y znacznie wiêcej pieniêdzy,
tworzono w nich nowe sceny, niektóre gra³y wieczorem trzy przedstawienia jednoczeœnie. Do Warszawy przyjecha³ sam Robert Wilson, by wyre¿yserowaæ spektakl
Kobiety z morza wed³ug Ibsena w Teatrze Dramatycznym z aktorami tego zespo³u,
a miasto sfinansowa³o zakup drogich reflektorów, bez których nie wyobra¿a³ sobie
spektaklu. Coraz bardziej dokucza³ jednak brak reform. Jedyn¹ zmian¹, jak¹ zaproponowano, by³a niefortunna próba odwo³ania Krzysztofa Rudziñskiego, dyrektora
Teatru Powszechnego, która zakoñczy³a siê powo³aniem na jego zastêpcê Remigiusza Brzyka i konkurs na dyrektora Teatru Komedia, w którym wybrano Tomasza
Dutkiewicza. Sukcesem by³o przeniesienie pod opiekê miasta Centrum Sztuki Studio, dogorywaj¹cego na niskich dotacjach samorz¹du wojewódzkiego, nie uda³o siê
stworzyæ ciekawej sceny teatralnej w Fabryce Trzciny.
Gruntown¹ reformê teatrów samorz¹dowych chcia³ przeprowadziæ Jacek
Weksler, zaproszony w 2006 roku przez Kazimierza Marcinkiewicza. By³y re¿yser
i dyrektor Teatru Polskiego we Wroc³awiu, który przeprowadzi³ jego rewitalizacjê,
mia³ doœwiadczenie w zarz¹dzaniu kultur¹, wspó³pracowa³ te¿ przy tworzeniu
ustaw prawnych.
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Zaproponowa³, wprowadzan¹ stopniowo, restrukturyzacjê warszawskich teatrów,
która mia³a uwolniæ œrodki na inicjatywy artystyczne i now¹ obsadê dyrektorów,
w miejscach, gdzie by³a taka mo¿liwoœæ. W Teatrze Studio, z którego po dziesiêciu
latach odchodzi³ Zbigniew Brzoza, mia³ pojawiæ siê Krystian Lupa i Pawe³ Miœkiewicz, ¿eby kontynuowaæ awangardowy charakter tego miejsca, zapocz¹tkowany przez Szajnê i Grzegorzewskiego. Teatrem Na Woli, którego dyrektor Bogdan
Augustyniak zmar³ we wrzeœniu 2006 roku, mia³a kierowaæ Agata Siwiak, ze wspomagaj¹cym j¹ merytorycznie Grzegorzem Nizio³kiem. W zwi¹zku z rezygnacj¹
Adama Hanuszkiewicza Teatr Nowy mia³ obj¹æ Krzysztof Warlikowski, ale co najwa¿niejsze, wobec straty starego budynku, na Mokotowie mia³ zostaæ zbudowany
nowoczesny gmach teatralny, którego plany przygotowano. Weksler rozpocz¹³ od
zmiany w Teatrze Na Woli, napotka³ jednak sprzeciw œrodowiska. ZASP i Ministerstwo Kultury odmówi³y poparcia kandydatury Agaty Siwiak, wobec czego Hanna
Gronkiewicz-Waltz wycofa³a siê z decyzji o nominacji. Na wieœæ o tym Krystian
Lupa wycofa³ siê z zamiaru objêcia dyrekcji Studia, a Jacek Weksler ze stanowiska
w mieœcie.
Jego nastêpca, Marek Kraszewski, dotychczasowy dyrektor Teatru Muzycznego
w Gdyni, czêœciowo podtrzyma³, czêœciowo zmodyfikowa³ decyzje poprzednika.
Dyrektorem Teatru Powszechnego – w miejsce Krzysztofa Rudziñskiego – zosta³
Jan Buchwald. Teatr Studio od sezonu 2007/2008 obj¹³ zdolny dyrektor Teatru
w Opolu Bartosz Zaczykiewicz, wspomagany przez Marka Fiedora. Dyrektorem
budowanego Teatru Nowego zosta³ Krzysztof Warlikowski, natomiast Agata Siwiak
i Grzegorz Nizio³ek weszli w sk³ad zespo³u powstaj¹cego teatru. W przeprowadzonym w czerwcu tego roku konkursie na dyrektora Teatru Na Woli, w którym startowa³o piêtnastu kandydatów, zwyciê¿y³ Maciej Kowalewski, dramaturg, aktor i re¿yser zarazem, pokonuj¹c takich rywali jak Adam Sroka, Henryk Baranowski
i Bogdan Tosza. On te¿ poprowadzi teatr od nowego sezonu.

Pawe³ Dobrowolski

O TEATRACH IMPRESARYJNYCH
Pawe³ Dobrowolski, O teatrach impresaryjnych

Teatry impresaryjne w Warszawie po 1989 roku nie cieszy³y siê szczególnymi
wzglêdami w³adz. Powstawa³y niejako przypadkowo i raczej z deficytu w bud¿ecie
ni¿ z przemyœlanej polityki kulturalnej miasta. Warszawa posiada³a wówczas cztery
teatry impresaryjne, czyli jak zwyk³ je definiowaæ Pawe³ Konic – „bez zespo³u, tylko miejsce”.
Najstarsz¹ i najbardziej konsekwentnie realizowan¹ form¹ impresariatu w Warszawie by³ festiwal. O warszawskim impresariacie nie sposób wiêc mówiæ, pomijaj¹c choæby Warszawskie Spotkania Teatralne – najwiêkszy i jednoczeœnie najwa¿niejszy festiwal teatralny stolicy. Jego ostatnia edycja odby³a siê w 2000 roku,
a miejsce po nim zaj¹³ odbywaj¹cy siê ju¿ co dwa lata Festiwal Festiwali Teatralnych „Spotkania”1. W zmienionej formule i wzbogacony o przedstawienia z zagranicy, nie zyska³ jednak tej s³awy, co Warszawskie Spotkania Teatralne.
Warszawskie Spotkania Teatralne od 1965 roku odbywa³y siê regularnie rokrocznie w Teatrze Dramatycznym. Ich pomys³odawc¹ i wieloletnim dyrektorem by³
Mieczys³aw Marszycki. To dziêki jego inicjatywie zorganizowano w stolicy dwadzieœcia siedem edycji Spotkañ. W stanie wojennym impreza zosta³a zawieszona na
kilka sezonów (1982-1986). Spotkania zosta³y wznowione w 1987 roku i przejête organizacyjnie przez Teatr Rzeczypospolitej (powo³any przez w³adze w 1982 roku do
organizacji goœcinnych wystêpów teatrów polskich i zagranicznych w stolicy oraz
wyjazdów zespo³ów warszawskich do innych miast). W latach dziewiêædziesi¹tych,
z powodu problemów finansowych, Warszawskie Spotkania Teatralne odbywa³y siê
nieregularnie, jednak ich gospodarzem by³ zawsze Teatr Dramatyczny w Warszawie.
„By³a sobie nie tak dawno temu bardzo szacowna teatralna impreza. Przez dziesiêciolecia swego istnienia stanowi³a najwa¿niejszy bodaj przegl¹d tego, co przez
poprzedzaj¹ce j¹ dwanaœcie miesiêcy interesuj¹cego wydarzy³o siê na polskich scenach. W ci¹gu kilku dni warszawska publicznoœæ otrzymywa³a polski teatr niejako
1
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w pigu³ce. Przez ten festiwal przewija³y siê najwa¿niejsze spektakle, najwiêksze nazwiska: Swinarski, Jarocki, Wajda, Bradecki (w swym najlepszym okresie), Babicki,
póŸniej Jarzyna czy Augustynowicz.
Impreza zwa³a siê Warszawskie Spotkania Teatralne”2.
Po 1989 roku odby³o siê jeszcze osiem edycji Spotkañ, w ramach których pokazano m.in.: Portret S³awomira Mro¿ka w re¿yserii Jerzego Jarockiego, Dybuka Szymona Anskiego w re¿yserii Andrzeja Wajdy, Opis obyczajów Ks. Jêdrzeja Kitowicza
w re¿yserii Miko³aja Grabowskiego, Braci Karamazow wg Dostojewskiego w re¿yserii Krystiana Lupy, Dziœ s¹ moje urodziny Tadeusza Kantora, Œlub Gombrowicza
w re¿yserii Jerzego Jarockiego, Turlajgroszek Piotra Tomaszuka, Carminê Burana
i ¯ywot Protopopa Awwakuma Oœrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice, Tchnienie
Leszka M¹dzika, Cztery jednoaktówki Mishimy w re¿yserii Andrzeja Wajdy, Dziady.
Dwanaœcie improwizacji w re¿yserii Jerzego Grzegorzewskiego, P³atonow. Akt pominiêty w re¿yserii Jerzego Jarockiego, Moja w¹troba jest bez sensu Wernera Schwaba
w re¿yserii Anny Augustynowicz, Makbeta w re¿yserii Eimuntasa Nekrosiusa,
Tkaczy Hauptmanna w re¿yserii Franka Castorfa, Iwonê, ksiê¿niczkê Burgunda w re¿yserii Grzegorza Jarzyny.
W 2000 roku Teatr Dramatyczny po raz ostatni zorganizowa³ Warszawskie Spotkanie Teatralne. W³adze miasta og³osi³y konkurs na now¹ formu³ê festiwalu. Z kilkunastu propozycji wybrano formu³ê zaproponowan¹ przez Piotra Cieœlaka i Annê
Sapiego. Projekty oceniali m.in. Jerzy Grzegorzewski, Jan Englert. W efekcie Teatr
Dramatyczny nadal pozosta³ organizatorem imprezy, która mia³a nawi¹zywaæ do
Warszawskich Spotkañ Teatralnych. Tak o tym mówi³ Cieœlak, szef artystyczny festiwalu: „Oczywiœcie. Warszawskie Spotkania Teatralne to olbrzymi dorobek i nie
sposób o nim zapomnieæ. Z drugiej strony sam Jerzy Koenig, wieloletni doradca artystyczny Spotkañ, twierdzi, ¿e siê skoñczy³y. Dyrektor Mieczys³aw Marszycki
przeszed³ na emeryturê, czasy siê zmieni³y. Warto pomyœleæ o nowej formule. Ale
nie odcinamy siê od tego, co by³o. Do komitetu honorowego zaprosiliœmy obu Panów. Bêdzie to przegl¹d spektakli, które zdoby³y laury na wa¿nych festiwalach
w Polsce i w Europie. Czyli najlepsze polskie, najlepsze warszawskie i dostêpne
nam finansowo spektakle zagraniczne”3.

FESTIWAL FESTIWALI TEATRALNYCH SPOTKANIA
Festiwal Festiwali Teatralnych Spotkania od 2002 roku odbywa siê ju¿ w nowej formule i pod now¹ nazw¹. Pokazywane s¹ na nim najlepsze i najg³oœniejsze przedstawienia nie tylko z Polski, ale i z ca³ego œwiata: Skrzywdzeni i poni¿eni wed³ug
Dostojewskiego w re¿yserii Franka Castorfa z Volksbühne w Berlinie, Przypadek
Klary Dei Loher w re¿yserii Paw³a Miœkiewicza, Beczka prochu Dejana Dukovskiego w re¿yserii Gra¿yny Kani, Matka Joanna od Anio³ów wed³ug Iwaszkiewicza w re¿yserii Marka Fiedora, Mistrz i Ma³gorzata wed³ug Bu³hakowa w re¿yserii Krystiana
Lupy, Hashirigaki w re¿yserii Heinera Goebbelsa, Poor Theatre w re¿yserii Elisabeth
2
3

T. Moœcicki, Warszawskie Spotkania – wróæcie!, „Odra” 2005, nr 2.
Z P. Cieœlakiem rozmawia³a Dorota Wy¿yñska, „Gazeta Wyborcza – Sto³eczna”, 27 wrzeœnia 2002.
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LeCompte, Trylogia smoka w re¿yserii Roberta Lepage’a, Ksiê¿niczka Turandot Narodowej Opery Pekiñskiej, Eraritjaritjaka w re¿yserii Heinera Goebbelsa, Medea –
materia³y w re¿yserii Anatolija Wasiliewa, Kuszenie œw. Antoniego w re¿yserii Roberta Wilsona. Do przegl¹du próbowano (bez wiêkszych rezultatów) w³¹czyæ równie¿
spektakle z Warszawy: Oczyszczeni Kane w re¿yserii Krzysztofa Warlikowskiego
i Wymazywanie wed³ug Bernharda w re¿yserii Krystiana Lupy. Festiwalowi w pierwszej edycji towarzyszy³y ró¿ne imprezy niezwi¹zane z prezentacj¹ przedstawieñ,
jak np. targi dramatów, czyli prezentacja nowej dramaturgii. W ramach festiwalu
w 2002 roku obchodzono 50-lecie Teatru Telewizji oraz 50-lecie pracy artystycznej
Jerzego Jarockiego. Z tej okazji zosta³y przypomniane wszystkie jego spektakle telewizyjne.
Oba festiwale, w za³o¿eniach swych twórców, d¹¿y³y do tego, by stworzyæ najdogodniejsz¹ przestrzeñ do prezentacji przedstawieñ najró¿niejszych zespo³ów z Polski i œwiata. G³ównym ich celem by³o pokazanie warszawskiej publicznoœci g³oœnych spektakli, zaprezentowanie nowych trendów w teatrze oraz mniej znanych
eksperymentów i poszukiwañ teatralnych. Festiwal to równie¿ okazja do wspólnych spotkañ i wymiany doœwiadczeñ mi³oœników teatru. Do realizacji tych celów
oba festiwale dysponowa³y pokaŸnym (jak na Polskie warunki) bud¿etem i w zasadzie nieograniczon¹ przestrzeni¹. Ich najwiêkszym ograniczeniem okaza³ siê jednak czas. Instytucja festiwalu uwydatnia przedzia³ miêdzy czasem pracy i czasem
wolnym, który poœwiêca siê na prze¿ycia artystyczne, dostarczane naraz w wielkiej
dawce. S³owo „festiwal” wywodzi siê z ³ac. festivus – radosny, œwi¹teczny (od festum
– œwiêto). Œwiêto teatru nie mo¿e jednak trwaæ wiecznie.
„U nas wierzy siê bardziej w festiwale, które do pewnego stopnia przypominaj¹
teatr impresaryjny, tylko ró¿nica jest jedna: festiwal – przynajmniej w stosunku do
tego, o czym ja myœla³em – jest œwiêtem. Teatr impresaryjny œwiêtem nie jest. Po
prostu istnieje po to, ¿eby mo¿na by³o w dowolnym momencie wybraæ siê na coœ.
Nie po to, ¿eby przez ca³y rok szykowaæ siê na festiwal, a potem wyczerpaæ energiê
i le¿eæ przez resztê roku. Po to, by nieustannie namawiaæ widza, raz do tego, raz do
tamtego. (...) Festiwale to s¹ takie mg³awice, które siê tworz¹ i rozp³ywaj¹”4.

TEATR MA£Y5
Z pragnienia permanentnego œwiêta teatru narodzi³ siê Teatr Ma³y. Nie jest przypadkiem, ¿e g³ówny pomys³odawca Warszawskich Spotkañ Teatralnych, Mieczys³aw Marszycki, kiedy zosta³ mianowany w 1993 roku dyrektorem Teatru Ma³ego,
uczyni³ z tej sceny pierwsz¹ prawdziwie nowoczeœnie zarz¹dzan¹ scenê impresaryjn¹ w Polsce.
„Rolê Spotkañ dublowa³ przez wiele lat, a potem nawet ca³kowicie przej¹³ Teatr
Ma³y, prowadzony przez Paw³a Konica. Tam w³aœnie mo¿na by³o obejrzeæ najwa¿-
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niejsze dokonania ostatnich sezonów – w ramach ograniczonych warunków kameralnej przecie¿ sali teatralnej”6.
Kiedy w grudniu 1993 roku ówczesny minister Kazimierz Dejmek mianowa³
Mieczys³awa Marszyckiego dyrektorem Instytutu Teatru Narodowego i dyrektorem Teatru Ma³ego, ten zaproponowa³ od razu zmianê formu³y dzia³alnoœci teatru
na system impresaryjny. Teatr Ma³y nie by³ przystosowany do wyprodukowania
przedstawienia. Nie posiada³ pomieszczeñ dla pracowni, magazynów ani sali prób.
Od wrzeœnia 1994 roku Teatr zacz¹³ wiêc dzia³aæ jako scena impresaryjna.
Po latach Pawe³ Konic wspomina³: „Na wiosnê 1994 roku odezwa³ siê do mnie
Mieczys³aw Marszycki. (...) Myœmy siê znali z Mietkiem wczeœniej: by³em w komisji Warszawskich Spotkañ Teatralnych i by³em kierownikiem literackim w Teatrze
Dramatycznym, gdzie Marszycki by³ dyrektorem naczelnym, a Maciej Prus dyrektorem artystycznym. Marszycki zaproponowa³ mi wspó³pracê w Teatrze Ma³ym. Od
razu mi powiedzia³, ¿e nie ma mowy o teatrze repertuarowym. Powiedzia³ mi te¿
chyba, choæ nie jestem tego do koñca pewny, ¿e taka jest wola i decyzja ministra
Dejmka. ¯e to nie ma byæ teatr repertuarowy, tylko jakaœ forma teatru impresaryjnego, choæ nie wiem, czy to akurat s³owo pad³o. Nie pamiêtam, kto pierwszy u¿y³
tego s³owa. Bez zespo³u, tylko miejsce. Odmówi³em mu wtedy. (...) Potem spotkaliœmy siê jeszcze raz. W koñcu przyj¹³em propozycjê na wiosnê 1994 roku. No i siê
zaczê³o”7.
We wrzeœniu 1994 roku, na jednej z pierwszych konferencji prasowych Teatru
Ma³ego, Pawe³ Konic deklarowa³: „Chcielibyœmy uczyniæ z Teatru Ma³ego miejsce
¿ywe, odwiedzane przez ró¿ne pokolenia widzów (...). G³ówn¹ ide¹ nowej formu³y
artystycznej jest próba stworzenia w centrum Warszawy domu sztuki, miejsca spotkañ ró¿nych dziedzin twórczoœci – teatru dramatycznego, teatru dla dzieci, teatru
lalek, muzyki powa¿nej, jazzu, piosenki literackiej. Chcemy prezentowaæ lektury
nowych polskich dramatów, publicznie dyskutowaæ o nich oraz pokazywaæ polskie
inscenizacje wspó³czesnej dramaturgii œwiatowej”8.
„Kiedy obj¹³ Teatr Ma³y – wspomina Piotr Gruszczyñski – nikt nie wiedzia³, jak
zrobi³ z tego dziwnego miejsca coœ powa¿nego i po¿ytecznego. I znalaz³ sposób,
w³aœciwie heroiczny. Spêdzi³ kilka lat w poci¹gach, je¿d¿¹c po ca³ej Polsce i szukaj¹c przedstawieñ nadaj¹cych siê do Ma³ego. Po pierwsze musia³y byæ m¹dre i dobre,
po drugie, musia³y siê mieœciæ do sali maj¹cej w³aœciwie same ograniczenia. (...)
okazuje siê, ¿e zaprosi³ do Ma³ego tysi¹c dwieœcie spektakli i koncertów. Ma³y za
czasów Konica by³ naprawdê wielki”9.
„Jak podzieliæ te dziesiêæ sezonów? Trudno by³oby. Od razu powsta³ trzon.
Przedstawi³em go na konferencji prasowej we wrzeœniu 1994 roku; potem okaza³o
siê, ¿e w³aœciwie wszystko siê w tym zmieœci³o. Choæ oczywiœcie dochodzi³y dodatkowe koncepty. Doszed³ pomys³, ¿eby pokazywaæ Teatr Telewizji, a odpad³ pomys³,
¿eby robiæ koncerty muzyki dawnej, bo siê jakoœ nie przyj¹³. By³ klub chopinowski,
6
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który siê przyj¹³. Z czwartków jazzowych, z których by³em dumny, wy³oni³y siê
wtorki jazzowe. Trwa³y one rok – bardzo intensywnie – mo¿e trochê d³u¿ej i rozmy³y siê z bardzo prostego powodu: Marszycki odmówi³ dawania na to pieniêdzy. (...)
I zaczê³y siê premiery telewizyjnych widowisk chyba w 1995 lub raczej w 1996”10.
Kiedy w grudniu 1995 roku zakoñczono odbudowê gmachu Teatru Narodowego, Instytut Teatru Narodowego uleg³ likwidacji. Mieczys³aw Marszycki pe³ni³ odt¹d funkcjê pe³nomocnika dyrektora Teatru Narodowego do spraw Teatru Ma³ego,
a Pawe³ Konic pozosta³ doradc¹ do spraw artystycznych. W koñcu paŸdziernika
2001 roku Mieczys³aw Marszycki przeszed³ na emeryturê, a jego obowi¹zki przej¹³
Euzebiusz Koœla. „Mieczys³aw Marszycki, w urzêdniczej nomenklaturze jedynie
dyrektor administracyjny ró¿nych scen warszawskich, by³ jednym z najwa¿niejszych ludzi polskiego teatru drugiej po³owy dwudziestego wieku. Nie artystów –
ambicji artystycznych nie mia³. Ale twórców tak; by³ jednym z najwa¿niejszych
twórców. Bo ktoœ przecie¿ musia³ rozmaite wizje i pomys³y inscenizatorów zmaterializowaæ, przenieœæ na konkrety, na materiê”11. Jesieni¹ 2001 roku Teatr Ma³y
otrzyma³ nagrodê burmistrza gminy Warszawa-Centrum „za wybitne osi¹gniêcia
w dzia³alnoœci teatralnej – prezentacjê najlepszych i najciekawszych spektakli teatralnych z Warszawy, Polski i œwiata”. W styczniu 2001 roku teatr obchodzi³ swoje
trzydziestolecie uroczystym przedstawieniem P³aszcza Miko³aja Gogola z Bia³ostockiego Teatru Lalek.
Pocz¹wszy od sezonu 2003/2004 nowy dyrektor artystyczny Teatru Narodowego,
Jan Englert, postanowi³ przywróciæ Teatrowi Ma³emu funkcjê sceny repertuarowej,
gdzie dzia³ania impresaryjne bêd¹ jedynie towarzyszyæ premierom spektakli.
„Gdy w grudniu 2002 Jan Englert powiedzia³ mi, ¿e chce w³¹czyæ Teatr Ma³y
do Teatru Narodowego, ¿e pan S³obodzianek bêdzie tam pokazywa³ dramaturgiê
wspó³czesn¹, a w ogóle to aktorzy Teatru Narodowego nie maj¹ gdzie graæ, a Teatr
Ma³y jest kawa³kiem Teatru Narodowego i niczym innym – próbowa³em mu sk³adaæ inn¹ propozycjê. Pamiêtam, ¿e powiedzia³em: a co pan na to, gdybyœmy tu zdecydowali, ¿e jest taki wielki dom, Teatr Narodowy, a obok weranda przeszklona,
niedu¿a, Teatr Ma³y. Weranda, która bêdzie zaszczycona, ¿e przylega do takiego wspania³ego budynku. Temu budynkowi weranda mo¿e siê przydaæ, przez ni¹
wszystko widaæ, u¿ywaj¹c ró¿nych kontaktów mo¿na mieæ pewne po¿ytki. Mo¿e
wiêc pójdziemy razem, przy czym weranda bêdzie werand¹, bêdzie mieæ osobne
miejsce i cel”12.
Z koñcem grudnia 2003 roku odszed³ z Teatru Ma³ego Pawe³ Konic. Od sezonu
2004/2005 pod kierownictwem Maryli Zieliñskiej scena kontynuuje dzia³alnoœæ impresaryjn¹ w nowym kszta³cie.
Teatr Ma³y za czasów Paw³a Konica pozostanie osobnym fenomenem w historii
teatrów impresaryjnych. Zrodzi³ siê z pragnienia wiecznego festiwalu. „I tak w³aœnie (...) narodzi³o siê Miejsce. Przyjazna i inspiruj¹ca przestrzeñ – teraz ju¿ nie tyle
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do tworzenia przedstawieñ, ile do obcowania z rozmaitymi formami dzia³alnoœci
artystycznej i intelektualnej. Rodzaj punktu zebrañ, którego magnesem jest po
prostu zaufanie do sporz¹dzaj¹cych ofertê – jak knajpa, do której chodzi siê z przyjemnoœci¹ nie dlatego, ¿e umiej¹ tam gotowaæ jeden smako³yk, ale poniewa¿ mo¿na
mieæ pewnoœæ, ¿e kucharz byle czego nie poda, a i zaskoczyæ potrafi” 13.
Ma³y nie tylko nie posiada³ sta³ego zespo³u, ale i sta³ego repertuaru. „Zaczê³y tu
przyje¿d¿aæ starannie dobrane, najciekawsze spektakle z kraju – takie, rzecz jasna,
które siê w tej przestrzeni mog³y zmieœciæ. Ale obok spektakli pojawi³y siê te¿ koncerty: jazzowe i klasyczne, spektakle baletowe i teatru tañca, odpryski Warszawskiej Jesieni i Festiwalu Chopinowskiego. Tak¿e dyskusje literackie, prezentacje
nowych ksi¹¿ek i numerów czasopism. Uroczyste premiery przed ogólnopolsk¹
emisj¹ zacz¹³ tu organizowaæ Teatr Telewizji. W tym eklektyzmie by³a metoda. Zainteresowanie jak najszerszym spektrum”14. To stanowi³o o jego specyfice i wyró¿nia³o na tle innych impresaryjnych scen w Warszawie.
Impresariat w teatrze opiera siê jednak tak¿e na innych zasadach, kieruj¹c siê
pragmatyk¹ dzia³ania. Wiêkszoœæ scen impresaryjnych w Warszawie obra³a tak¹
formê funkcjonowania, by obni¿yæ koszty sta³e teatru, zwi¹zane z utrzymaniem sta³ego zespo³u aktorskiego i odczarowaæ – zazwyczaj przeklêty adres tej sceny. Poza
tym funkcjonuje jak typowy teatr repertuarowy, który ze wzglêdów najczêœciej komercyjnych u¿ycza swej sceny innym zespo³om i teatrom, które graj¹ w nim goœcinnie. W Warszawie istniej¹ trzy takie sceny impresaryjne: Teatr Na Woli, Teatr
Komedia i Teatr Scena Prezentacje.

TEATR NA WOLI
Kiedy we wrzeœniu 1990 roku Bogdan Augustyniak zosta³ dyrektorem Naczelnym
i Artystycznym Teatru Na Woli, przekszta³ci³ go zrazu w scenê impresaryjn¹. Augustyniak wypracowa³ nowe, dot¹d niepraktykowane kierunki i formy dzia³añ artystycznych. Na skutek zmiany sposobu finansowania od 1 wrzeœnia 1992 roku Teatr
dzia³a jako scena Impresaryjno-Agencyjna bez etatowego zespo³u aktorskiego. Augustyniak od pocz¹tku deklarowa³ jasno formy dzia³ania teatru: a) teatr przygotowuje w³asne spektakle; b) zamawia je u prywatnych producentów; c) zaprasza na
wystêpy goœcinne teatry pozawarszawskie; d) udostêpnia scenê na wystêpy kabaretów i recitale piosenki aktorskiej; e) udostêpnia scenê teatrom i zespo³om bez w³asnej siedziby.
Od tego momentu, próbuj¹c odnaleŸæ siê w nowych warunkach, teatr buduje
swoj¹ to¿samoœæ jako scena impresaryjna. Formu³a taka pozwala na prowadzenie
teatru o wszechstronnym repertuarze. Od 1995 roku Tomasz £ubieñski by³ doradc¹
literackim Augustyniaka. W repertuarze tej sceny by³y zarówno premiery w³asne
(re¿yserowane g³ównie przez Augustyniaka), jak i premiery i wystêpy goœcinne innych teatrów. W Teatrze Na Woli Bogdan Augustyniak wyre¿yserowa³ m.in.: Fedrê
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Racine’a (1993), Koœciuszkê pod Rac³awicami Anczyca (1994), Cud na Greenpoincie
Redliñskiego (1996), Pierwsz¹ m³odoœæ Guidicellego (1997) Cenê Millera (1999),
Rozmowê w domu Pañstwa Stein o nieobecnym Panu von Goethe Hacksa (2001), Panienkê z Tacny Vargasa Llosy (2000), Czuwanie Panycha (2004). Ostatnim wyre¿yserowanym przez Augustyniaka spektaklem by³ Grace i Gloria Zieglera (2006). Do Teatru Na Woli uda³o siê Augustyniakowi œci¹gn¹æ wielu znakomitych artystów,
takich m.in. jak: Zofia Rysiówna, Anna Chodakowska, Stanis³awa Celiñska, Miros³awa Dubrawska, Anna Seniuk, Jerzy Kamas, Jan Matyjaszkiewicz, Andrzej Kopiczyñski, Witold Pyrkosz, Olgierd £ukasiewicz.
Od 1997 roku Teatr Na Woli organizowa³ przegl¹d „Ma³e sztuki z wielkimi aktorami”. W kameralnych przedstawieniach wyst¹pili m.in.: Teresa Budzisz-Krzy¿anowska, Anna Dymna, Iga Mayer, Izabella Olszewska, Jan Frycz, Miko³aj Grabowski, Krzysztof Gordon, Krzysztof Kolberger, Jan Peszek, Igor Przegrodzki,
Jerzy Stuhr, Zbigniew Zapasiewicz. Na jubileusz 25-lecia Teatru Na Woli wystawiono Play Strindberg Durrenmatta w re¿. Andrzeja £apickiego.
Pod kierownictwem Augustyniaka teatr organizowa³ ciesz¹ce siê du¿ym zainteresowaniem cykliczne przegl¹dy: Miêdzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu oraz wakacyjne „Komedie Lata”.
„(...) Bogdan Augustyniak, dyrektor Teatru Na Woli: – Doœwiadczenia ubieg³ych sezonów przekonuj¹, ¿e widzowie przyzwyczaili siê do naszego letniego przegl¹du. Zyska³ dobr¹ markê, bo staramy siê nie stosowaæ taryfy ulgowej dla komedii
jako repertuaru mniej powa¿nego. W Warszawie jest, oczywiœcie, sporo teatrów
z repertuarem komediowym i farsowym, ale tu mamy okazjê obejrzenia przedstawieñ z kraju”15. W ramach przegl¹du pokazano m.in. spektakle Z r¹czki do r¹czki
Michaela Cooneya z olsztyñskiego Teatru Jaracza, Kole¿anki Pierre’a Chesnot
z gdañskiego Teatru Wybrze¿e, Wieczór kawalerski Roberta Hawdona z katowickiego Teatru Œl¹skiego oraz spektakl Dajcie mi tenora Kena Ludwiga z Gliwickiego Teatru Muzycznego.
W sezonie 1999/2000 teatr wspó³pracowa³ ze scen¹ klasyki m³odzie¿owej
KEMA, której przedstawienia prezentowane by³y w godzinach rannych. Od
2001 roku w Teatrze Na Woli dzia³a równie¿ scena muzyczna „Bia³a Lokomotywa”,
która przygotowuje widowiska muzyczne i poetycko-muzyczne. Jej kierownikiem
artystycznym zosta³ kompozytor Jerzy Satanowski.
Tadeusz £omnicki, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, kiedy dosta³
pozwolenie w³adz na za³o¿enie w³asnego teatru, chcia³, by by³ to teatr robotniczy, skierowany do „dzielnicowej” widowni. £omnicki przygotowa³ za³o¿enia ideowo-programowe nowej sceny, jednak robotniczy teatr na Woli nigdy nie powsta³.
Scena, bojkotowana pocz¹tkowo przez czêœæ œrodowiska artystycznego, sta³a siê
wkrótce jednym z najciekawszych teatrów w Warszawie. Jego repertuar obejmowa³ zarówno klasykê, jak i utwory wspó³czesne, dramaty i komedie. Teatr ten
wspó³tworzyli znakomici re¿yserzy – Wajda, Kutz, Polañski, Koncza³owski. Przedstawienia Teatru Na Woli, przede wszystkim: Gdy rozum œpi... w re¿yserii A. Waj15
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dy, Przedstawienie „Hamleta”... w re¿yserii Kazimierza Kutza i ¯ycie Galileusza
B. Brechta w re¿yserii Ludwika René, inicjuj¹c problematykê polityczn¹ i moraln¹,
nawi¹zywa³y do bolesnej wspó³czesnoœci i podejmowa³y z ni¹ dyskusjê. Za dyrekcji
Augustyniaka Teatr Na Woli jako scena impresaryjna nadal pozosta³ ¿ywym oœrodkiem, jednak jego repertuar sk³ada³ siê g³ównie z pomys³ów adresowanych do szerokiej publicznoœci.

SCENA PREZENTACJE
Teatr Scena Prezentacje mieœci siê w adaptowanej dla teatru w 1984 roku hali fabrycznej dawnych Zak³adów Norblina (obecnie Oddzia³ Muzeum Techniki). Od
pocz¹tku istnienia teatru szefem artystycznym i jego menad¿erem jest Romuald
Szejd. „Mam w sobie coœ, co mo¿na by nazwaæ si³¹ przetrwania. Pocz¹tki by³y doœæ
trudne, powsta³o tu praktycznie coœ z niczego. Trwa do dzisiaj”16.
Teatr dzia³a na zasadzie impresaryjnej i w zwi¹zku z tym nie ma ¿adnego zespo³u. Wszyscy realizatorzy i wykonawcy ka¿dorazowo anga¿owali s¹ do poszczególnych spektakli. Szejd do kolejnych premier przede wszystkim anga¿uje twórców
z teatrów warszawskich. Przez d³ugi czas Szejd by³ jedynym re¿yserem Prezentacji.
„Daliœmy oko³o dziewiêædziesiêciu premier, z czego prawie po³owa to prapremiery. Oczywiœcie prym wiod¹ pozycje francuskie, bo to mnie interesowa³o od samego pocz¹tku. Na Scenie Prezentacje wyst¹pi³o oko³o dwustu polskich œwietnych
aktorów. By³em pierwszy, który stworzy³ nowy rodzaj teatru, bez zespo³u. Wówczas
w Warszawie funkcjonowa³y g³ównie sta³e zespo³y. Ktoœ, kto interesowa³ siê teatrem, id¹c na kolejn¹ premierê, móg³ mniej wiêcej sobie wyobraziæ, co go czeka. Ja
zaœ mia³em pomys³, ¿eby zapraszaæ do pracy aktorów z ró¿nych miejsc, co dawa³o
now¹ jakoœæ teatraln¹. I to jest walor tego miejsca do dzisiaj”17.
Innym niew¹tpliwym walorem tego Teatru jest gwiazdorska obsada granych
w Prezentacjach przedstawieñ. Szejd, nie musz¹c utrzymywaæ sta³ego zespo³u aktorskiego, do kolejnych premier móg³ anga¿owaæ najwiêksze gwiazdy scen warszawskich. W realizacjach teatru wyst¹pi³o do tej pory ponad dwustu aktorów, m.in.:
Miros³awa Dubrawska, Hanna Skar¿anka, Danuta Szaflarska, Halina £abonarska,
Ryszarda Hanin, Nina Andrycz, Krystyna Janda, Anna Seniuk, Joanna Szczepkowska, Joanna ¯ó³kowska, Roman Wilhelmi, Mariusz Dmochowski, Zbigniew Zapasiewicz, Andrzej Seweryn, Jerzy Zelnik, Marek Walczewski, Marian Opania, Mariusz Benoit, a tak¿e aktorzy m³odszego pokolenia, m.in.: Joanna Brodzik, Dorota
Landowska, Edyta Jungowska, Mariusz Bonaszewski, Rafa³ Królikowski, Wojciech
Malajkat, Andrzej Chyra. Bogus³awowi Szejdowi uda³o siê stworzy³ teatr gwiazd.
Teatr nienowoczesny, oparty na aktorze i klasycznej interpretacji tekstu, najczêœciej
utrzymany w konwencji realistycznej. Atutem, ale i najwiêkszym ograniczeniem
Prezentacji, by³a zawsze kameralna scena. Scena, w której obcuje siê z aktorem
w sposób intymny i bezpieczny. Dyrektorowi Prezentacji bliska jest kultura francu16
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ska. Na swojej scenie przygotowuje przede wszystkim francusk¹ klasykê awangardy
i francuskie sztuki wspó³czesne. Ostatnio Szejd wystawia równie¿ autorów angielskich i amerykañskich. Obecnie sporo miejsca w repertuarze Prezentacji zajmuj¹
lekkie komedie i farsy: „pokazujê przede wszystkim to, co uznaje siê za najlepsze
w ci¹gu ostatnich sezonów w Pary¿u. Œledzê to, co siê tam dzieje i natychmiast staram siê zdobyæ dobre teksty, by móc je pokazaæ w Polsce” – powiada Szejd.
W sezonie 2003/2004 teatr w sposób szczególny uczci³ jubileusz 25-lecia istnienia. „Na jubileusz wystawiê adaptacjê w¹tku arcydzie³a Marcela Prousta pt. Czas
odnaleziony. Re¿yseriê powierzy³em Andrzejowi Domalikowi, którego bardzo ceniê
i z którym wspó³pracujê po raz drugi. W roli Barona de Charlusa wyst¹pi, nieogl¹dany jeszcze na naszej scenie, Zbigniew Zapasiewicz. Wyst¹pi równie¿ Joanna
¯ó³kowska, z któr¹ po raz pierwszy spotka³em siê w pracy 23 lata temu. Albertynê
zagra odkryta przeze mnie Joanna Pokojska, która jest ju¿ aktork¹ Ateneum, a debiutowa³a u mnie w sztuce Na granicy. Goœciem specjalnym bêdzie Annie Girardot,
wielka gwiazda teatru i filmu francuskiego. (...) Girardot przyjedzie ze swoim monodramem Madame Marguerite. Wszystko wskazuje na to, ¿e mimo wielu zajêæ, goœciæ bêdzie u nas Andrzej Seweryn z Listami Gombrowicza. Gra³ on w pierwszym
spektaklu na Scenie Prezentacje i by³bym wielce rad z jego wizyty”18 – zapowiada³
dyrektor.
Prawie od samego pocz¹tku istnienia Sceny Prezentacje, od 1981 roku, teatr
wspó³pracuje z Alliance Française. Dziêki tej wspó³pracy w teatrze wystêpowali
piosenkarze, m.in.: Catherine Sauvage, Cora Vaucaire i Serge Kerval. Prezentacje
goœci³y równie¿ poetycki kabaret z Pary¿a Café-Théâtre, wystêpowa³y tutaj zespo³y:
Zero Théâtre, Compaigne de Mime Théâtre Magenia oraz francuski mim Prudel.

PÓ£NOCNE CENTRUM SZTUKI TEATR KOMEDIA
Teatr zbudowany w 1954 roku wg projektu Stanis³awa Brukalskiego. Z dniem 25 V
1990 Teatr Komedia przekszta³ci³ siê w Teatr Pó³nocny, wchodz¹cy w sk³ad
Pó³nocnego Centrum Sztuki, a jego dyrektorem naczelnym zosta³ mianowany Zenon D¹dajewski. Od sezonu 1992/1993 Pó³nocne Centrum Sztuki dzia³a na zasadzie impresaryjnej, w zwi¹zku z czym nie ma sta³ego zespo³u. W styczniu 1990 roku
teatr zmieni³ nazwê na „Pó³nocne Centrum Sztuki”. W 1992 roku, po rozpoczêciu
dzia³alnoœci artystycznej na zasadach impresaryjnych, do nazwy Pó³nocne Centrum
Sztuki dodana zosta³a ponownie nazwa Teatr Komedia. W tym te¿ roku nast¹pi³
powrót do tradycji repertuarowych sprzed 1990 roku i na scenie pojawi³y siê przedstawienia z repertuaru klasycznego, w tym m.in.: Pan Tadeusz Adama Mickiewicza
w re¿yserii Jana Englerta, œpiewogry i musicale, takie jak: Pan Twardowski w re¿yserii Krzysztofa Jasiñskiego, Fame w re¿yserii Wojciecha Kêpczyñskiego. Poza tym
w repertuarze dominuj¹ komedie i farsy, tj.: Mój przyjaciel Harvey z udzia³em Ireny
Kwiatkowskiej i Jana Kobuszewskiego w re¿yserii Marcina S³awiñskiego, Z r¹czki
do r¹czki w re¿yserii Andrzeja Rozhina, Prywatna klinika w re¿yserii Jerzego Boñ18
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czaka, a tak¿e przedstawienia dla dzieci i m³odzie¿y, jak: Królewna Œnie¿ka w re¿yserii Krzysztofa Kolbergera, Król Maciuœ I w re¿yserii Cezarego Domaga³y,
Tajemniczy ogród w re¿yserii Janusza Szyd³owskiego, Kopciuszek w re¿yserii Karola
Stêpkowskiego;
Trudno analizowaæ ten rodzaj scen impresaryjnych pod wzglêdem artystycznym, gdy¿ walcz¹c o widza, wielokrotnie musia³y iœæ na kompromis i schlebiaæ jego
gustom. Nie dziwi wiêc fakt, ¿e w repertuarze tych scen dominuj¹ komedie i farsy.
Klasyka natomiast, któr¹ wystawiaj¹, ma z góry upatrzonego widza w uczniu, przyprowadzanym do teatru z wycieczk¹ szkoln¹.

TEATR ROZMAITOŒCI
Jeszcze inn¹ form¹ impresariatu s¹ wystêpy goœcinne teatrów nie posiadaj¹cych
swych w³asnych scen. Takim teatrem by³ na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych Teatr
Rozmaitoœci. Obecnie jest Mazowiecki Teatr Muzyczny – Operetka.
Scena Teatru Rozmaitoœci zbudowana w podziemiu domu mieszkalnego
w 1939 roku uleg³a zniszczeniu w czasie II wojny œwiatowej. Odbudowana
w 1945 roku, znowu uleg³a zniszczeniu, tym razem przez po¿ar 27 XII 1988. Od
stycznia 1989 roku do koñca sezonu 1991-1992 zespó³ Rozmaitoœci gra³ w Teatrze
Buffo. Teatr wystêpowa³ tak¿e okazjonalnie poza Warszaw¹ w Sulejówku i w Bia³ej
Podlaskiej. Sta³y zespó³ artystyczny Teatru Rozmaitoœci zosta³ rozwi¹zany z dniem
31 VII 1991. Wszyscy aktorzy w sezonie 1991/1992 wystêpowali goœcinnie, a Wowo
Bielicki pe³ni³ funkcjê dyrektora naczelnego i kierownika artystycznego.
Teatr Rozmaitoœci (pod zmienion¹ nazw¹ TR Warszawa) za dyrekcji Grzegorza
Jarzyny realizuje projekt Generacja TR, w ramach którego na scenie przy ul. Marsza³kowskiej 8 odbywaj¹ siê regularnie „Próby czytane” najnowszej dramaturgii, wystawy, koncerty, pokazy filmów offowych, odczyty organizowane wspólnie
z redakcj¹ „Krytyki Politycznej”. Teatr organizuje równie¿ wystêpy goœcinne
zespo³ów z zagranicy. Na scenie TR w 2006 roku pokazywa³ Rene Pollesch Hallo
Hotel...! (wystêp ten zaowocowa³ dalsz¹ wspó³prac¹ i dok³adnie rok póŸniej Pollesch zrelizowa³ wraz zespo³em teatru przedstawienie Ragazzo dell’Europa). Na scenie TR pokazywane równie¿ by³y przedstwienia goœcinne, takie jak: Swêdzenie
skrzyde³ w re¿yserii Philippe’a Quesne’a, czy What Tammy needs to know w re¿yserii
Lois Weavera.

MAZOWIECKI TEATR MUZYCZNY – OPERETKA
W wyniku doskona³ego przyjêcia przez publicznoœæ spektaklu Zemsta Nietoperza
Johanna Straussa w re¿yserii Andrzeja Strzeleckiego, w styczniu 2005 roku w Teatrze Polskim w Warszawie powo³any zosta³ do ¿ycia Mazowiecki Teatr Muzyczny –
Operetka. Jej dyrektorem naczelnym i artystycznym mianowano W³odzimierza
Izbana. Teatr nie posiada jednak w³asnej sceny i wystêpuje goœcinnie w Teatrze Polskim, Sali Kongresowej i innych scenach w kraju.
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Mimo i¿ teatr impresaryjny, czyli uwolniony od czêœci kosztów sta³ych, to jeden
z najnowoczeœniejszych sposobów funkcjonowania teatru w Europie, to Warszawa
nie mia³a szczêœcia to tego typu scen. Hebbel-Theatre to legendarny teatr w samym
centrum Berlina. Takie w³aœnie „miejsce”, w którym siê pokazuje ró¿ne przedstawienia, teatry baletowe, performanse. W³aœciwie takie samo, jak Teatr Ma³y. Poza
drobnymi ró¿nicami. Po pierwsze, pokazuje siê tam spektakle w³aœciwie z ca³ego
œwiata. Mo¿e byæ przypadkiem coœ z Niemiec, ale mo¿e byæ te¿ z Hiszpanii, z Kuby,
Belgii, Stanów, Kanady. Po drugie, Hebbel-Theater jest producentem przynajmniej
niektórych przedstawieñ albo koncertów; pokazuje je póŸniej u siebie, jednak maj¹
te¿ swój byt niezale¿ny. Po trzecie, bud¿et Ma³ego w stosunku do bud¿etu Hebbel-Theatre jest jak jeden do tysi¹ca. Myœlê, ¿e jeœli nie a¿ tak, to niewiele przesadzi³em. „S¹ takie teatry na œwiecie (...) Mnóstwo wiêkszych czy mniejszych tego typu
teatrów dzia³a we Francji, w Niemczech, myœlê, ¿e w Hiszpanii te¿. Na pewno
w krajach Beneluksu, w Holandii, w Szwajcarii”19.
Niemal ka¿da ze scen impresaryjnych dzia³aj¹cych po 1989 roku w Warszawie
bra³a siê g³ównie z deficytu bud¿etowego, a nigdy nie by³a zamierzonym dzia³aniem w³adz. Swe istnienie i sprawne funkcjonowanie zawdziêcza³a g³ównie osobie
czêsto niez³omnego, antreprenera, zmagaj¹cego siê z ograniczeniami bud¿etowymi
i parametrami technicznymi powierzonej mu sceny. W Warszawie nie zosta³a wypracowana ¿adna wspólna formu³a impresariatu, która wychodzi³aby od strony
w³adz i dawa³a warunki lokalowe i finansowe do jej realizacji. Nigdy w Warszawie
nie myœlano o impresariacie jako o powa¿nym i nowoczesnym sposobie zarz¹dzania
teatrem. Scenami impresaryjnymi stawa³y siê wiêc najczêœciej sceny o lichym zapleczu technicznym, których po prostu nie by³o staæ na utrzymanie nawet kilkunastoosobowego zespo³u aktorskiego.
Trudno wiêc nie zgodziæ siê z opini¹ by³ego dyrektora warszawskiego Biura Teatru i Muzyki, Jacka Wekslera, wyra¿on¹ na pocz¹tku 2007 roku: „Nie ma w Warszawie nowoczesnego teatru impresaryjnego. Wyobra¿am sobie, ¿e Teatr Na Woli
móg³by staæ siê scen¹ prezentuj¹c¹ w Warszawie najwa¿niejsze wydarzenia polskie
i zagraniczne. Nie posiada³by zespo³u aktorskiego, ale mia³by pe³ne prawo do w³asnych produkcji. Wreszcie móg³by, jak ju¿ nadmieni³em, organizowaæ Warszawskie
Spotkania Teatralne. Wyobra¿am sobie, ¿e w³aœnie ta scena by³aby wsparciem dla
niezale¿nych zespo³ów. Jest rzecz¹ nie do pomyœlenia, aby stowarzyszenia teatralne
i fundacje nie mog³y znaleŸæ w Warszawie miejsca, które mo¿na wynaj¹æ po konkurencyjnych cenach”20.
W Polsce nadal przyzwyczajeni jesteœmy do teatrów repertuarowych z zespo³em
aktorskim. I wci¹¿ nie doceniamy si³y scen impresaryjnych, które prezentuj¹c najciekawsze wydarzenia z kraju i ze œwiata, otwieraj¹ nam okno na kulturê teatraln¹.
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P. Konic, op. cit.
D. Wy¿yñska, „Gazeta Wyborcza – Sto³eczna”, 12 czerwca 2007.
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Gdyby wœród twórców niezale¿nych zrobiæ ankietê z pytaniem „Czym zajmuj¹ siê
teatry prywatne w Warszawie?”, odpowiedzi by³yby zaskakuj¹ce. Teatry prywatne:
a) procesuj¹ siê, b) chodz¹ po proœbie, c) buduj¹, remontuj¹, restauruj¹, d) daj¹ premiery (nie myliæ z regularn¹ eksploatacj¹ spektakli). Normalne ¿ycie artysty. Samodzielne inicjatywy teatralne maj¹ ju¿ w stolicy wieloletni¹ tradycjê, z roku na rok
powstaj¹ nowe sceny i budynki, premiery odbywaj¹ siê regularnie, staj¹c siê coraz
ciekawszymi. Jedyne, co siê nie zmienia, to stosunek w³adz miasta do teatrów instytucjonalnych. Burmistrzowie, radni, urzêdnicy chêtniej czytaj¹ gazetowe donosy
na szerz¹c¹ siê na ich terenie nieobyczajnoœæ ni¿ szczegó³owe biznesplany grup
i projekty. Po poprzedniej prezydenturze pozosta³ œwiec¹cy pustkami lokal po eksmitowanym klubie Le Madamme, nowa zaœ nie przynios³a offom niczego poza
obietnicami. Hanna Gronkiewicz-Walz podczas debaty w sprawie starañ Warszawy
o tytu³ stolicy kulturalnej 2016 roku nazwa³a teatry niezale¿ne „sol¹ ziemi”, zachêca³a je do dalszych dzia³añ, chwali³a za zapa³ i aktywnoœæ, ale nie zrobi³a niczego, co
mog³oby u³atwiæ im pracê. Nie chodzi tylko o dotacje. Coraz wiêcej zespo³ów umie
ju¿ ca³kiem sprawnie radziæ sobie z finansami; zak³adaj¹ fundacje, stowarzyszenia,
organizacje non-profit. Ucz¹ siê zasad marketingu, podejmuj¹ wspó³pracê z menad¿erami. Teatrom offowym potrzebne s¹ jednak przede wszystkim przepisy pozwalaj¹ce na korzystanie z ulg, stawanie do przetargów, konkursów, u³atwiaj¹cych
pozyskiwanie sponsorów, dopuszczaj¹cych zmianê statusu siedziby z „wynajmowanego lokalu” na „pracowniê artystyczn¹”.
Teatry prywatne najczêœciej padaj¹ ofiar¹ cenzury obyczajowej i b³êdów w gospodarowaniu nale¿¹cymi do miasta obiektami. Czêsto same musz¹ budowaæ niemal
od podstaw swoje siedziby, by póŸniej dowiedzieæ siê, ¿e w³asnoœæ obiektu nie by³a
precyzyjnie ustalona, ¿e znalaz³ siê nabywca/prawowity w³aœciciel, ¿e maj¹ siê wynosiæ, ¿e w ¿adnym razie nie nale¿y im siê zwrot poniesionych kosztów (g³oœny
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przyk³ad praskiej Wytwórni – na szczêœcie konflikt zakoñczy³ siê pomyœlnie dla
teatru).
A jednak radz¹ sobie. Te nowo wzniesione, jak Teatr Wytwórnia, otwieraj¹ kolejne sceny, staj¹ siê mecenasami dla pochodz¹cych z ca³ej Polski „grup bez ziemi”. Te
zlikwidowane – odradzaj¹ siê, jak klubo-galeria Le Madamme, której za³o¿yciele
znaleŸli now¹ siedzibê w halach fabrycznych na Miñskiej 25.
Przyk³adem cierpliwie wypracowanego sukcesu jest Centrum Artystyczne Montownia, które z przestrzeni gry dla konkretnego zespo³u zmieni³o siê w interdyscyplinarny, prê¿ny oœrodek kultury. Kilka grup przeczekuje k¹tem u znajomych, którzy udostêpniaj¹ im przestrzeñ po kosztach (np. bardziej multimedialna po³owa
wywodz¹cego siê z Poznania Teatru Usta Usta) lub korzysta ze „stanów zawieszenia” w budynkach przeznaczonych do remontu (Studio Teatralne Ko³o, goszcz¹ce
w pomieszczeniach Polskich Zak³adów Optycznych na Pradze Po³udnie). Teatr Polonia Krystyny Jandy sta³ siê równouprawnionym, popularnym teatrem repertuarowym, a Fabryka Trzcina zaczê³a wype³niaæ lukê na pozycji „warszawska scena
impresaryjna”.
Staj¹ siê szans¹ dla debiutantów i przeciwwag¹ dla opatrzonych, przewidywalnych estetyk wiêkszoœci scen instytucjonalnych.

Z AKADEMII DO BASENU:
CENTRUM ARTYSTYCZNE MONTOWNIA
Zaczê³o siê w 1995 roku od grupki absolwentów warszawskiej Akademii Teatralnej
(Adam Krawczuk, Rafa³ Rutkowski, Maciej Wierzbicki i Marcin Perchuæ), którzy
poza pomys³em nie mieli ¿adnych podstaw do za³o¿enia teatru: ani œrodków finansowych, ani przestrzeni, ani przygotowania organizacyjnego. Nie chcieli czekaæ na
propozycje anga¿y, które w tamtych latach sprowadza³y siê do grania najdalszych
planów w przewidywanych na jak¹œ nieokreœlon¹ przysz³oœæ spektaklach. Nie
chcieli te¿ anga¿owaæ siê w wojnê pomiêdzy kszta³tuj¹cymi siê ju¿ wówczas obozami „postêpowców” i „konserwatystów”. Z ich œrodowiskowej „abnegacji” powsta³a
jedna z pierwszych komercyjnych scen alternatywnych w Polsce.
Wystartowali jako goœcie. Goœcie w salach ¿yczliwych instytucji (przede wszystkim PWST w Warszawie i jej nowa scena Collegium Nobilium) i goœcie na Zabawie
Mro¿ka (1 III 1995) – ich pierwszej wspólnej realizacji. Spektakl okaza³ siê sukcesem, a nowo powsta³y Teatr Montownia zyska³ sympatiê krytyki po obu tronach
ideologicznej barykady. M³odzi aktorzy, których komediowy styl budzi³ skojarzenia z komedi¹ dell’arte i najlepszymi latami Lataj¹cego Cyrku Monty Pythona,
stopniowo byli coraz bardziej rozpoznawalni i stale poszerzali grono oddanej, ¿yczliwej publicznoœci. Stanis³aw Tym zaprosi³ ich do udzia³u w spektaklu Skarb w Teatrze Powszechnym (I VI 1996), kolejne teatry udostêpnia³y im swoje deski. Siêgali
po coraz nowsze teksty, tworzyli w³asne scenariusze, daj¹c w ci¹gu pierwszych dziewiêciu lat dzia³alnoœci ok. szesnastu premier (Szelmostwa Skapena, 12 IX 1996;
Œpiew nocy letniej, 24 II 1997; Œleboda, czyli cenniejsi jesteœcie ni¿ wróble, 5 VI 1997;
Zdobywanie bieguna po³udniowego, 10 X 1997; Niedoczyste, 7 V 1998; Wspólny pokój,
5 XI 1998; Historia o raju utraconym, czyli... bêdzie lepiej, 2 V 1999; Po naszemu, 7 X
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1999; O mój tato, biedny tato, matka powiesi³a ciê w szafie na œmieræ, a mnie siê serce kraje na æwieræ, 13 I 2000; Trans-Atlantyk, 17 VI 2000; McQichote, 26 V 2001; Testosteron,
22 VI 200; Historia o narodzeniu Pana Jezusa na Dworcu Centralnym, 26 XII 2003;
Smutna królewna, 18 IX 2004). Wspó³pracowali z ca³¹ plejad¹ re¿ysersk¹: z Jaros³awem Gajewskim, Piotrem Cieplakiem, Agnieszk¹ Gliñsk¹, Waldemarem Œmigasiewiczem. Kilka z ich przedstawieñ sta³o siê kultowymi pozycjami dla m³odej
publicznoœci, która kr¹¿y³a za Montowni¹ od Collegium Nobilium na Dworzec
Centralny, od Teatru Studio do Powszechnego, od Teatru Nowego do Studio Buffo.
Fascynowa³ ich zarówno góralski folklor i konwencja surrealistyczna, jak i nowa
dramaturgia, cyrkowe gagi na tle ascetycznej scenografii i du¿e formy plastyczne
w s³u¿bie moralitetu.
Zdobywali nagrody (Nagroda im. T. £omnickiego za osi¹gniêcia twórcze, Nagroda im. L. Schillera przyznawana przez ZASP, Nagroda Uwaga Talent za pierwszy spektakl Zabawa S. Mro¿ka, Nominacja do Paszportów „Polityki”), zaskakiwali pomys³ami repertuarowymi. Ich popularnoœæ nie wynika³a z mody,
z lanserstwa, nie mieli bezkrytycznego lobby w ¿adnym medium. Rozg³os zdobyli
dziêki autentycznemu entuzjazmowi publicznoœci, która z ochot¹ odgrywa³a rolê
bezinteresownego menad¿era i PR-owca m³odych artystów. Czteroosobowy zespó³
zdobywa³ fanów prostot¹ œrodków, poczuciem humoru, ogromnym wyczuciem ironii i œwietnym aktorstwem. O tym, ¿e znakomicie odnajduj¹ siê tak¿e w inscenizowaniu tzw. literatury ambitnej, przekona³ widzów Gombrowiczowski Trans-Atlantyk, ³¹cz¹cy groteskê z niepokoj¹c¹ powag¹.
Dopiero w dziesi¹tym roku dzia³alnoœci, w grudniu 2005 roku, zdobyli w³asn¹
siedzibê na ul. Konopnickiej, na terenie dawnego basenu YMCA. Niekonwencjonalne wnêtrze w pe³ni oddawa³o niekonwencjonalny styl Montowni. Na ty³ach Teatru Buffo artyœci stworzyli najbardziej oryginaln¹ przestrzeñ, pozwalaj¹c¹ umieœciæ
widzów w g³êbinach zbiornika, amfiteatralnie na stela¿ach, podestach lub (niczym
bogatsz¹ publicznoœæ teatru el¿bietañskiego) wysoko ponad brodz¹cymi po dnie
wykonawcami. Szybko przekonali siê, ¿e formu³a teatru daj¹cego wy³¹cznie wieczorne spektakle to dla nich za ma³o.
Ich pierwsza premiera na w³asnych deskach, Peer Gynt (15 XII 2005) w re¿yserii
Marka Pasiecznego, nawi¹zywa³a jeszcze do dotychczasowej dzia³alnoœci, w której
spektakl mia³ byæ po prostu dobr¹ zabaw¹ dla publicznoœci i aktorów. Od Lovv
(17 VI 2006) zaczyna jednak siê nowy okres – „okres misyjny”. Spektakl skierowany by³ do nieistniej¹cego dot¹d w œwiadomoœci dyrektorów teatrów widza nastoletniego, znajduj¹cego siê w repertuarowej pustce. Za Lovv posz³o szereg programów edukacyjnych, konferencji z udzia³em pedagogów, warsztatów, spotkañ
z seksuologami i teologami, a tak¿e pomys³ turneé po miejscowoœciach odciêtych
od oœrodków kultury. Zaanga¿owali siê w projekt promocji czytelnictwa wœród
dzieci Czytam – wiem – tworzê, inspirowany metodami szwedzkiej szko³y pedagogiki. W 2006 roku zorganizowali tak¿e Letni¹ Szko³ê Filmow¹ dla Dzieci. W krótkim
czasie Montownia sta³a siê liderem w kszta³tuj¹cej siê dopiero dziedzinie edukacji
teatralnej, do³¹czaj¹c do takich instytucji, jak Instytut Teatralny im. Z. Raszewskie-
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go, Teatr Polski w Bydgoszczy, TR Warszawa, Teatr Dramatyczny w Wa³brzychu
czy Teatr Ludowy w Nowej Hucie.
Dla zró¿nicowania repertuaru otworzyli siê na produkcje artystów z zewn¹trz.
Zaprosili Redbada Kljinstrê z wroc³awsko-warszawsk¹ Histori¹ przypadku (13 V
2006 – Teatr Wspó³czesny we Wroc³awiu), Katarzynê Raduszyñsk¹ z Arabsk¹ noc¹
Rolanda Schimmelpfenninga (w ramach Pracowni Re¿yserii, projektu maj¹cego
promowaæ m³odych obiecuj¹cych, u³atwiaæ im debiut z profesjonalnymi aktorami),
pomogli w organizacji „MP3” (24 VI 2006), czyli monta¿u muzycznego, przygotowanego przez Mariusza Benoit i absolwentów Akademii Teatralnej. W ramach Sceny Muzycznej udostêpniali te¿ scenê œpiewaj¹cym aktorom, takim jak Anna Sroka
czy Ewa Konstancja Bu³hak-Rewak. Aktorzy Montowni opracowali ponownie swój
pierwszy wspólny spektakl Zabawa i dostosowali go do potrzeb widza anglojêzycznego. Tak ruszy³a Scena Angielska, na której w kolejnych miesi¹cach pojawia³y siê
goœcinnie Ferdydurke w przek³adzie, a tak¿e The thief czy Judith as she was.
Piotr Duda, który przez osiem lat pe³ni³ funkcjê menad¿era teatru, doprowadzi³
tak¿e do zmian organizacyjnych. Aby efektywniej zarz¹dzaæ przestrzeni¹, odszed³
od grupy, znalaz³ wspólników i za³o¿y³ TeArt spó³kê z o.o., która przejê³a opiekê nad obiektem na Konopnickiej. Dziêki temu manewrowi powsta³o Centrum
Artystyczne Montownia (oficjalna inauguracja odby³a siê w lutym 2007 roku),
wspó³pracuj¹ce ze zrzeszonymi w fundacji aktorami za³o¿ycielami (op³acaj¹cymi
koszta korzystania ze sceny).
Dziêki prywatnym oszczêdnoœciom zainwestowanym przez Piotra Dudê i jego
wspólników uda³o siê przeprowadziæ gruntowny remont, zainwestowaæ w kupno
niezbêdnego sprzêtu, rozszerzaæ zakres dzia³alnoœci na kolejne wynajmowane sale.
Oprócz przestrzeni po dawnym basenie, gdzie pozostawiono m.in. kafelki i s³upki
do skoków, zdobyli po³o¿on¹ piêtro wy¿ej salê do siatkówki (ponad 500 m2), która
ma szansê staæ siê pierwsz¹ profesjonaln¹ scen¹ tañca w Warszawie. Wspó³pracê zapowiedzia³a ju¿ choreografka Izadora Weiss, w planach s¹ tak¿e projekty zwi¹zane ze sztuk¹ ulicy (brakdance, hip-hop, slam), koordynowane przez Piotra Dziewoñskiego.
Z Montowni¹ wi¹¿e siê jedna z najciekawszych wakacyjnych inicjatyw: Alternatywna Scena Promocyjna. Przez wszystkie letnie miesi¹ce Montownia udostêpnia³a
swoja przestrzeñ grupom z ca³ej Polski, m.in. Teatrowi Cinema z Micha³owic, Teatrowi Krypta ze Szczecina, Teatrowi Provisorium. Pomys³ okaza³ siê ratunkiem dla
teatromanów, którzy w pozosta³ych sto³ecznych teatrach jak co lato zastawali zamkniête drzwi, oraz ogromn¹ szans¹ dla grup, które nie pasowa³y do formu³y ¿adnego
sto³ecznego festiwalu czy przegl¹du. W 2007 roku otworzyli tak¿e Galeriê, która
obok Sceny Angielskiej, Sceny Muzycznej, Sceny Tañca Wspó³czesnego, Sceny dla
M³odzie¿y, Pracowni Re¿yserii, Alternatywnej Sceny Promocyjnej i Sceny Jednego
Aktora by³a ju¿ ósmym niekonwencjonalnym „pasmem programowym” teatru.
Pozyskanie œrodków na tak szeroko zakreœlon¹ dzia³alnoœæ to kwestia szczêœcia
i pomys³u. Pomys³ ze Scen¹ Angielsk¹ pozwoli³ Montowni zdobyæ grant od Ministra Kultury. Sale teatralne, a tak¿e dzia³aj¹c¹ przez ca³y dzieñ kawiarniê mo¿na
by³o wynaj¹æ na imprezy korporacyjne, koncerty, przyjêcia i plany filmowe. Pozy-
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skiwanie dofinansowania z urzêdu miasta hamuj¹ jednak urzêdnicy, przekonani, ¿e
prywatna spó³ka przynosz¹ca dochody powinna utrzymywaæ siê sama. Najstarsza
niezale¿na grupa komercyjna w mieœcie musi wiêc czêsto udowadniaæ niezorientowanym w³adzom miasta, ¿e prowadzi coœ wiêcej ni¿ ma³y biznes. Widzom ju¿ nie
musi.

NIEWYRZUCALNI: WYTWÓRNIA
Otwarcie teatru w listopadzie 2006 roku przesz³o niemal niezauwa¿enie. Nie by³a to
w koñcu pierwsza inicjatywa teatralna w Fabryce Wódek Koneser. W opuszczonych
magazynach Krzysztof Warlikowski pokaza³ sto³eczn¹ premierê Dybuka, a organizatorzy festiwalu Warszawska Jesieñ, wykorzystywali niektóre przestrzenie do prezentacji muzyki wspó³czesnej. Na otwarciu nie by³o wiêc ¿¹dnych sensacji t³umów.
Kilka zdjêæ, kilka butelek i du¿o radoœci czwórki m³odych dramaturgów (Ma³gorzata Owsiany, Monika Powalisz, Rados³aw Dobrowolski i Jacek Papis), którzy
przez kilka miesiêcy walczyli o zmianê zdewastowanego budynku na terenie Konesera w profesjonalny teatr. Dopiero spektakl Kalimorfa (12 I 2006) w re¿yserii
Marka Kality (na podstawie powieœci Johna Fowlesa z Magdalen¹ Pop³awsk¹
i Krzysztofem Franieczkiem) zwróci³ uwagê widzów i krytyki na teatr po³o¿ony na
ty³ach wielkiej galerii handlowej na Pradze. A wtedy okaza³o siê, ¿e za ma³ym barakiem kryj¹ siê wielkie historie.
Pozbawiony infrastruktury magazyn w sierpniu 2006 roku dosta³ siê w rêce grupy artystów, którzy poznali siê w 2003 roku na warsztatach dramaturgicznych organizowanych nad Wigrami przez Tadeusza S³obodzianka. Wraz z Ma³gorzat¹ Mroczkowsk¹, Paw³em Jurkiem i Micha³em Walczakiem za³o¿yli wówczas G8 – grupê
autorów, którzy na potrzeby kolegów zmieniali siê w zjadliwych krytyków, sceptycznych s³uchaczy czy entuzjastycznych fanów. Pocz¹tkowo szukali zaczepienia
w salach teatralnych, w których deszcz nie la³ siê na g³owê, a aktorzy nie potykali
siê o utopione na œrodku sceny od³amki tynku. Wizj¹ wspó³pracy mami³ ich d³ugo
Gara¿ Poffszechny, ale skoñczy³o siê na jednej próbie czytanej. Dlatego gdy dyrektor Stowarzyszenia Warszawski Monopol Janusz Owsiany zaproponowa³ im przejêcie budynku „Konesera”, zgodzili siê bez wahania. Scena odrzucona wczeœniej
przez Krystynê Jandê i Tadeusza S³obodzianka (oboje trafili w koñcu do budynków nie mniej zdewastowanych) podzieli³a G8. Nie wszyscy widzieli swoj¹ przysz³oœæ na placu budowy, wœród betoniarek i przysypiaj¹cych za wêg³em robotników.
W zrujnowanym budynku pozosta³o wiêc tylko czworo przyjació³, którzy korzystaj¹c z w³asnych oszczêdnoœci (sprzedawali samochody, zastawiali dobytek) i pomocy
znajomych, bez ¿adnego przygotowania technicznego i prawnego zabrali siê do remontu. W betonowej ruderze nie by³o pr¹du ani gazu, a jedyne „ujêcie” wody stanowi³y dziury w dachu oraz ka³u¿e i bajora pokrywaj¹ce pierwsze piêtro.
Efekt kilkumiesiêcznego wysi³ku (od 1 sierpnia do 6 listopada 2005) to sprawnie
funkcjonuj¹cy teatr ze scen¹ dramatyczn¹, du¿¹ ofert¹ dla dzieci (m.in. Córka s³oñca, 6 I 2007; Chodzi³ wilk razy kilka, 11 II 2006; Pan Andersen na Pradze, 3 XII 2005),
klubem dyskusyjnym „Przekroju”, przestrzeni¹ do warsztatów i prezentacji spek-
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takli tañca wspó³czesnego, kinem, kawiarni¹ Kasablanka, galeri¹ i zró¿nicowanym
repertuarem.
Pocz¹tkowo twórcy zamierzali przede wszystkim stworzyæ warunki do inscenizacji w³asnych tekstów. Te jednak (Komponenty Owsiany, 5 XI 2005; G¹ska Dobrowolskiego; 5 XI 2005, Pan Andersen na Pradze Powalisz) nie przyci¹gnê³y publicznoœci i nie dostarczy³y autorom oczekiwanej satysfakcji. Stopniowo przekonywali
siê wiêc, ¿e warto otworzyæ siê na cudze pomys³y. St¹d spektakl Marka Kality –
prawdziwe odkrycie i przebój wielu ogólnopolskich festiwali. U nich Ma³gorzata
Ro¿niatowska przezwyciê¿y³a swój wizerunek „baby serialowej”, wystêpuj¹c jako
zakochana, delikatna i szalona Anita Szatkowska (¿ona Jerzego Szaniawskiego)
w monodramie Uwaga, z³e psy! (scenariusz Remigiusz Grzela, re¿. Micha³ Siegoczyñski, 3 III 2006). Potrafili nawet zmieniæ swoje po³o¿enie w szemranym punkcie
Pragi na zaletê, dodaj¹c do repertuaru Pawia królowej. Operê prask¹ na podstawie
nagrodzonej NIKE ksi¹¿ki Doroty Mas³owskiej (re¿. Jacek Papis, 8 IV 2006). Pojawi³y siê projekty taneczne, jak Zum beispiel (14 I 2006) i No prince, yes prince (3 XII
2006) Darii Jêdry (choreografki i tancerki spotkanej przypadkiem za barem praskiej knajpy „£ysy Pingwin” – za³o¿y³a w Wytwórni scenê i szko³ê sztuk wizualnych „Denaturat”) czy T-RAUM Teatru Bretoncaffe. Spektakle dzieciêce pozyska³y
dla teatru ¿yczliwoœæ gminy, która zgodzi³a siê wspó³finansowaæ niektóre akcje,
m.in. darmowe prezentacje spektakli dla dzieci z najbiedniejszych przedszkoli.
Dziœ teatr dzia³a 24 godziny na dobê. Na korytarzach, w szatni, w ciasnych salach prób trenuj¹ kolejne grupy i artyœci, zaproszeni do wspó³pracy przez Ma³gorzatê Owsiany i Rados³awa Dobrowolskiego. Podobnie jak Montownia, teatr z ulicy
Markowskiej postanowi³ podzieliæ siê swoj¹ przestrzeni¹ z innymi zespo³ami niezale¿nymi. Latem 2007 (20-26 VIII) roku odby³a siê II edycja pierwszego praskiego
festiwalu Hajdpark (pierwsza 22-27 VIII 2006), na który zjecha³y siê teatry z Bia³egostoku, z Maszewa, Tarnowskich Gór, Wroc³awia i £odzi.
Choæ Wytwórnia osi¹ga³a kolejne sukcesy (zosta³a m.in. nagrodzona przez „Tygodnik Wprost” wyró¿nieniem „Znak na Tak 2006”), w³aœciciel budynku grozi³
podniesieniem czynszu (piêciokrotnym dla teatru, dziesiêciokrotnym dla zarz¹dzaj¹cej nim Fundacji „Na Starej Pradze”) i zerwaniem umowy najmu. Dramaturdzy
pozostaliby wówczas bez sceny i bez szans na odzyskanie w³o¿onych w ni¹ pieniêdzy. Pojawi³y siê te¿ plany zburzenia budynku i postawienia w jego miejscu luksusowych loftów. Sytuacja wyjaœni³a siê dopiero w po³owie 2007 roku po przejêciu
Konesera przez spó³kê „Piast” i developera Juvenes. Artystom zagwarantowano
mo¿liwoœæ pozostania w teatrze jeszcze przez trzy lata, a¿ do momentu rozbudowy
kompleksu, po rozpoczêciu zaœ prac – przeprowadzkê do wzniesionego przez developera budynku w centrum nowoczesnego osiedla „Koneser”. Otrzymali te¿ dodatkow¹ salê, gdzie ruszy scena tañca.
Czarne chmury gromadz¹ce siê nad Wytwórni¹ zniknê³y, pozosta³y jednak problemy typowe dla teatru niezale¿nego, jak brak pieniêdzy na sta³¹ dzia³alnoœæ i eksploatacjê spektakli.
– Ci¹gle nie mo¿emy p³aciæ normalnie ludziom, którzy ciê¿ko u nas pracuj¹, bo pieni¹dze dostajemy tylko na produkcjê. Czasem uda nam siê wynaj¹æ salê, ale 500 czy
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1000 z³ nie starczy na honoraria, rachunki za œwiat³o, pr¹d, utrzymanie ksiêgowej
– mówi Ma³gorzata Owsiany.

AUTOMECENAT: TEATR POLONIA
Prywatny teatr nie ma oczywiœcie szans powstaæ na terenie teatru. Krystyna Janda
i tak mo¿e jednak mówiæ o sporym szczêœciu. Podczas gdy innym grupom przypada³y w udziale baseny i magazyny fabryk, aktorka, która porzuci³a w³aœnie Teatr
Powszechny, znalaz³a swoje miejsce w dawnym kinie Polonia (odrzucaj¹c propozycjê skorzystania z magazynów Konesera). Budynek kupi³a na pocz¹tku 2005 roku,
wydaj¹c abstrakcyjn¹ dla wiêkszoœci warszawiaków sumê 1,5 miliona z³. Prace przy
remoncie teatru, a zw³aszcza przy rozbudowie du¿ej sceny, ci¹gnê³y siê miesi¹cami.
Choæ pierwsza premiera odby³a siê ju¿ w paŸdzierniku 2005 roku (Stefcia Æwiek
w szponach ¿ycia Dubravki Ugresiæ, 29 X 2005), jedyn¹ przestrzeni¹ gry by³ wówczas podest ustawiony w k¹cie obszernego foyer. O wiêkszej scenie widzowie mogli
tylko poczytaæ w wywiadach z Jand¹ albo przez dziurê wybit¹ w murze parê metrów od szatni podejrzeæ plac budowy.
Dopiero w grudniu 2006 roku ogromna amfiteatralna sala wype³ni³a siê publicznoœci¹. Na fotelach widnia³y tabliczki z nazwiskami sponsorów, schody pokry³y siê
poduszkami dla wejœciówkowiczów. Wprawdzie Trzy siostry (3 XII 2006) w re¿yserii
Natashy Brook nie okaza³y siê sukcesem artystycznym, ale potwierdzi³y ostatecznie
sukces m³odego teatru.
Polonia, podobnie jak Montownia i Wytwórnia, zaczê³a zastêpowaæ miasto
w funkcji mecenasa kultury. Janda zaprasza³a do siebie debiutantów (Julia Paw³owska zrealizowa³a u niej przedstawienie dyplomowe, Mi³oœæ Fedry Sarah Kane) oraz
produkcje odwa¿ne, prowokacyjne, jak Rafalala Show (3 IX 2007), czyli film i monodram s³ynnego warszawskiego transwestyty. Sta³y repertuar teatru tak¿e nie
przypomina³ komercyjnej tancbudy, pragn¹cej przyci¹gn¹æ widzów tanimi farsami
z udzia³em serialowych gwiazd (w tym niestety przoduj¹ teatry instytucjonalne,
otrzymuj¹ce dotacje od w³adz. Tymczasem otwarty na eksperymenty teatr Jandy
utrzymuje siê przede wszystkim z biletów i dotacji sponsorów prywatnych). Podest
w rogu foyer otrzyma³ zadziorn¹ nazwê „Fioletowe poñczochy” i sta³ siê pierwsz¹
w Polsce „scen¹ do spraw kobiet”. Dynamiczna dyrektor prezentowa³a na niej dramaturgiê dojrza³ych pisarek z krajów Europy Wschodniej (Badania terenowe nad
ukraiñskim seksem Oksany Zabuzhko, 28 II 2006), Centralnej (Marylin i papie¿. Listy
miêdzy niebem a piek³em Dorothei Kuehl-Martini w adaptacji Remigiusza Grzeli,
13 V 2006) i z Ba³kanów (Ucho, gard³o, nó¿ Vedrany Rudan, 12 XI 2005), zapraszaj¹c
do ich realizacji re¿yserki i aktorki, pragn¹ce sprawdziæ siê w nowych formach scenicznych (Ma³gorzatê Szumowsk¹, Katarzynê Figurê, Ewê Kasprzyk). Cykl przedstawieñ nosi³ nazwê „Europejki” i by³ wyborem niezwyk³ym jak na pierwszy sezon
dzia³alnoœci samofinansuj¹cego siê teatru.
Pierwsi odwa¿ni rozpoczêli próby jeszcze w okresie intensywnych pac remontowych. Niektórych przyci¹gnê³o nazwisko uwielbianej przez widzów, lecz kontrowersyjnej Pani Dyrektor, innych zaskoczy³a jej gotowoœæ do realizowania projek-
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tów odwa¿nych, nietypowych, dziwacznych. Wkrótce Polonia zgromadzi³a wokó³
siebie rzeszê fanów i sta³ych wspó³pracowników i wysunê³a siê na prowadzenie
w rankingu najlepszych warszawskich scen. To tu Przemys³aw Wojcieszek zrealizowa³ jedn¹ ze swoich najlepszych sztuk Darkroom na podstawie tekstu Rujany Jeger
o niezwyk³ym spotkaniu homoseksualnego artysty maleñkiej, klubowej estrady i radiomaryjnego dziadka podrywacza. Janda przygarnê³a tak¿e osierocon¹ po
Le Madamme Miss HIV Macieja Kowalewskiego, przewrotny spektakl o wyborach
najatrakcyjniejszej nosicielki. W repertuarze pojawi³y siê pozycje obowi¹zkowe,
czyli spektakle dla dzieci (Pch³a szachrajka, 29 IV 2006; Konik garbusek, 18 III
2007), a tak¿e komedie (Skok z wysokoœci, 14 VII 2006), popularne monodramy i recitale (Piosenki z teatru), Jandy (Shirley Valentine) i koncerty (Karaoke w teatrze), które pozwalaj¹ teatrowi zarobiæ na pozycje ambitniejsze.
Nie oby³o siê bez katastrof finansowych i procesów (s³ynny konflikt z mieszkañcami kamienicy o parking, który ma byæ zast¹piony przez wejœcie-tunel). Janda nie
ustawa³a jednak w zapale, gra³a, re¿yserowa³a, anga¿owa³a, wymyœla³a te¿ niezwyk³e
formy promocji, jak Lament (21 VI 2007) Krzysztofa Bizio, darmowe przedstawienie prezentowane w miesi¹cach letnich 2007 roku na zat³oczonym chodniku placu
Konstytucji. Krystyna Janda czêsto te¿ rusza w trasy ze swoimi najpopularniejszymi spektaklami „jednej aktorki”, przeznaczaj¹c wiêkszoœæ zysków na rozwój Fundacji Krystyny Jandy na Rzecz Kultury (za³o¿ona w czerwcu 2004 roku jako zaplecze finansowe i prawne powstaj¹cego teatru, choæ zajmowa³a siê równie¿ akcjami
charytatywnymi i produkcj¹ ksi¹¿ki z czytanymi baœniami).

EKIPA OD PRZEPROWADZEK: LE MADAMME/M25
Scena, na której pró¿no by szukaæ „obowi¹zkowych” spektakli dla dzieci, lekkich
komedii i czy gwiazdorskich monodramów, przez kilka lat mieœci³a siê na Nowym
Mieœcie za nieoszyldowan¹ bram¹ przy ulicy KoŸlej. Po³o¿on¹ w dawnej hali fabrycznej klubo-galeriê Le Madamme stworzy³ Krystian Legierski i Ela Solanowska
jesieni¹ 2003 roku. By wejœæ na imprezê inauguracyjn¹, nale¿a³o odnaleŸæ w³aœciwe wejœcie, zapukaæ i podaæ has³o. Pocz¹tkowo miejsce przyci¹ga³o nietypowym
wnêtrzem (œlady po obrabiarkach, oszklony sufit na stalowych ramach), bliskoœci¹
metra i sto³ecznych uczelni (Akademii Teatralnej, niektórych wydzia³ów Uniwersytetu) i jednym z pierwszych w mieœcie darkroomów. Alkohol, tañce, œwietna
muzyka miksowana przez uznanych did¿ejów, wielkie, czerwone fotele na d³ugie
nasiadówki z przyjació³mi. Nic nie wskazywa³o na to, by kawiarnia z szynkwasem
mia³a zmieniæ siê w centrum kultury alternatywnej. Od pocz¹tku jednak znane by³y ideowe sympatie w³aœcicieli. Le Madamme wkrótce sta³o siê miejscem spotkañ
œrodowisk lewicowych i homoseksualnych, zielonych (siedziba partii Zieloni 2004
mieœci³a siê w tej samej kamienicy, a Marek Borowski organizowa³ tam konferencje
prasowe i wiece przedwyborcze) i feministek. Zapatrywania polityczne i obyczajowe nie przeszkadza³y jednak dobremu s¹siedztwu klubu z nastrojow¹, skupiaj¹c¹
starszych ludzi Galeri¹ Ona.
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Ludzie tworz¹ miejsce, dlatego te¿ goœcie Le Madamme szybko zmienili siê
we wspó³organizatorów ¿ycia artystycznego. Ktoœ podrzuci³ pomys³ na koncert,
ktoœ zwróci³ siê z proœb¹ o udostêpnienie przestrzeni na spektakl. Ruszy³y spotkania autorskie z pisarzami, promocje ksi¹¿ek, wieczory tematyczne. Na KoŸlej nagrywano programy o ksi¹¿kach z udzia³em Kazimiery Szczuki, prezentowano prace
m³odych plastyków, organizowano slamy poetyckie. O miejsce wœród czerwonych
foteli ubiega³o siê coraz wiêcej organizatorów festiwali. W ten sposób do momentu
eksmisji w lokalu pod szklanym dachem wyst¹pi³o ok. szeœædziesiêciu teatrów
i grup teatralnych.
Niebagatelny wp³yw na popularnoœæ i profil klubu mia³o zatrudnienie na stanowisku dyrektora artystycznego (ile klubów w ogóle takich posiada?) Katarzyny
Szustow, absolwentki wydzia³u Wiedzy o Teatrze, a przede wszystkim obywatelki
œwiata i eksperta od œrodowisk qeerowych. W „Lema” zaroi³o siê od Drag Queens
i Drag Kings, pojawi³y siê ostre, transgenderowe performanse (np. wystêp s³ynnej
londyñskiej grup Wotever Club i wystêpy Leona Dziemaszkiewicza). Nie przypadkiem te¿ Maciej Kowalewski tam w³aœnie móg³ zaprosiæ swoich widzów na premierê Miss HIV.
Klub bra³ udzia³ w festiwalach („Postdrama Project”, 21-24 IV 2005, cia³o/umys³, body/mind, 2005), zaprasza³ twórców niezale¿nych (tam m.in. po latach
przerwy Jacek Zembrzuski zrealizowa³ Zwarcie Jerzego £ukosza, 20 II 2006, a m³oda aktorka Katarzyna Zieliñska pokaza³a monodram Goœcie Ronalda Harwooda,
6 V 2005, re¿. Ewelina Pietrowiak). Niektóre spektakle trafi³y póŸniej na sceny instytucjonalne (np. Noce Szeherezady, 19 X 2004, Natalii Babiñskiej ze œwietn¹ rol¹
Aleksandry Bo¿ek przeniesiono do TR Warszawa). „Gazeta Sto³eczna” organizowa³a coroczne wrêczenie „Wdech” – nagród dla cz³owieka, miejsca i wydarzenia roku
(sami otrzymali to wyró¿nienie w roku 2004). Teatry z prowincji szuka³y tam dojœcia do sto³ecznych widzów, a teatry sto³eczne – alternatywy dla dusznych, nieustawnych sal teatralnych. Scena „Lema” przyjmowa³a ka¿dego. Na swoje mecenaskie
gesty zarabia³a imprezami i wp³ywami z baru.
Idylla skoñczy³a siê w 2005 roku. Firma Eureka, wynajmuj¹ca lokal Legierskiemu straci³a prawo do kamienicy. Miasto, które przejê³o budynek, zaprzesta³o z kolei wystawiania faktur swoim p³atnikom. Gdy pierwsza zbiorcza faktura pojawi³a
siê w koñcu w styczniu 2006 roku, widniej¹ca na niej suma zszokowa³a najemców.
Spory z miastem ci¹gnê³y siê do marca, gdy zapad³a decyzja o egzekucji d³ugu i eksmisji LeMadamme i Galerii Ona. Po kilkudniowej okupacji lokalu przez jego sympatyków, komornik Jacek Bogiel doprowadzi³ w koñcu do opró¿nienia pomieszczeñ i za³o¿y³ na bramie symboliczn¹ plombê.
Spekulacje co do dalszego wykorzystywania przestrzeni po LeMa przez wiele tygodni elektryzowa³y jeszcze opiniê publiczn¹. Jednego dnia miasto hucza³o na
wieœæ o planach stworzenia w tym miejscu galerii handlowej, nastêpnego krytykowano Joannê Szczepkowsk¹, która mia³a jakoby za³o¿yæ tam oœrodek kultury. Po
drodze przewinê³y siê tak¿e pomys³y na przekazanie kamienicy prywatnemu liceum. Ostatecznie nie zrealizowano ¿adnego z tych projektów. Lokal do dziœ stoi
pusty.
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Le Madammerzy po raz kolejny musieli wiêc tworzyæ od podstaw nowe „kultowe miejsce”. Po „pokoleniu Le Madamme” mia³o siê wiêc pojawiæ „pokolenie
M25”. Nazwa ta pochodzi od adresu nowej siedziby klubu na Pradze Po³udnie –
Miñska 25. Wielka betonowa hala pofabryczna w niczym nie przypomina przytulnej przestrzeni z Nowego Miasta. Od pocz¹tku wiadomo by³o, ¿e na Miñskiej bêdzie raczej ostro ni¿ artystycznie. Lokal nie mia³ ju¿ tak korzystnej lokalizacji (spacer od ostatniego przystanku w g³¹b Miñskiej w póŸnych godzinach wieczornych
odstraszyæ mo¿e najbardziej zapalonych teatromanów) i zupe³nie nie nadawa³ siê
na „wpadanie na kawê czy piwo”. Do M25, niczym do postindustrailnych berliñskich klubów nale¿y przybywaæ raczej z grup¹ zmotoryzowanych przyjació³ i z nastawieniem na d³ugi, intensywny pobyt. Ró¿nicê podkreœlali wielokrotnie sami za³o¿yciele klubów, pisz¹c w materia³ach prasowych: „M25 to hardkorowy kuzyn
starej bitch (ang. – dziwki) Le Madame”.
A jednak i tam trafi³y w koñcu grupy niezale¿nych artystów. Sprawdzona w Nocach Szeherezady Aleksandra Bo¿ek zagra³a Iffi w traumatycznej, multimedialnej
sztuce Paw³a Sali Ifigenia, moja siostra (2 XII 2005, re¿. Marcin Liber). Debiutuj¹ca
Natalia Korczakowska wystawi³a Pensjonat Madryt (9 XII 2005) wg Dlaczego dziecko
gotuje siê w mama³ydze szwajcarskiej pisarki Ag³ai Veteranyi, spektakl przesi¹kniêty
duchem cyrkowego szaleñstwa, niepokoju i g³êbokiej autoanalizy rodem z Felliniego. Hitem sta³a siê sztuka zaprzyjaŸnionego ju¿ z t¹ qeerow¹ ekip¹ Macieja Kowalewskiego. Bomba zebra³a œwietne recenzje i sk³oni³a wielu widzów do prze³amania
strachu przed ciemnymi, praskimi zau³kami. Entuzjastycznie zapowiadano tak¿e
wystêp Kumi Monster, artystki znanej przede wszystkim ze sztuki fantazyjnego
wi¹zania swego cia³a (technika body bondage).
Bezkompromisowoœæ M25 znów przysporzy³a im problemów z w³adzami. Gdy
po wystêpie œl¹skiego teatr Suka Off (Clone Factory i Flesh Forms, 18, 19 listopada
2005) dziennik „Fakt” opublikowa³ skandalizuj¹c¹ recenzjê-donos (artystom body
art zarzucano przede wszystkim szerzenie pornografii), burmistrz Pragi Po³udnie
zagrozi³ klubowi procesem. Po serii interwencji dziennikarzy i artystów sprawa
ucich³a, powróci³a jednak, gdy zespó³ mia³ ponownie wyst¹piæ w ramach polsko-niemieckiego festiwalu teatru politycznego EC 47 (23-29 IV 2006). Spektakl White
room, mimo i¿ nie mniej radykalny i prowokacyjny, nie wzbudzi³ ju¿ zainteresowania tabloidów ani brukowców.
Wraz z k³opotami skoñczy³ siê tak¿e zapa³ antreprenerski za³o¿ycieli Miñskiej.
Prezentacje spektakli odbywaj¹ siê tam dziœ niezwykle rzadko, wyparte przez slamy
i muzykê elektroniczn¹. Gigantyczna przestrzeñ daje klubowi najlepsz¹ akustykê
w mieœcie, z czego chêtnie korzystaj¹ did¿eje i ich fani. Mi³oœnicy teatru nigdy nie
zostali stamt¹d oficjalnie wyproszeni, ale zdaje siê, ¿e d³ugo przyjdzie im jeszcze
czekaæ na swoj¹ kolej.

FABRYKA W STANIE ZAWIESZENIA
Od modnego klubu zaczê³a siê tak¿e historia Centrum Artystycznego Fabryka
Trzciny. Gdy producent i kompozytor Wojciech Trzciñski odkry³ jeden z najstar-
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szych postindustrialnych budynków w Warszawie (zbudowany w 1916 roku kompleks o powierzchni ok. 3000 m2 mieœci³ m.in. wytwórniê marmolady, konserw oraz
przedsiêbiorstwo przemys³u gumowego), ulica Otwocka by³a jednym z najskwapliwej omijanych miejsc w Warszawie. O Szmulkach kr¹¿y³y mroczne, bandyckie
legendy, naprzeciwko fabryki œwieci³ neon „Pokoje na godziny”, a pod bram¹ notorycznie rozgrywa³y siê niepokoj¹ce scenki rodzajowe.
Stopniowo jednak dzielnica siê cywilizowa³a, a Trzciñski przyci¹ga³ „warszawkowych” goœci ekskluzywnymi koncertami, wystawami, œwietn¹ atmosfer¹ klubow¹. Za murami tej przemys³owo-artystycznej twierdzy powsta³a restauracja z kuchni¹ tradycyjn¹, acz wykwintn¹ (z kolei nazwy sal nawi¹zywa³y stylistycznie do
koncepcji dyrektora muzyka, st¹d wiêc np. sala „Tr¹bka”), w remontowanych
pomieszczeniach odbywa³y siê sympozja, pokazy mody i konferencje, a toaleta
damska (wœciek³y ró¿, popartowe wizerunki „niegrzecznych dziewczynek” i kabiny
przypominaj¹ce poci¹gowe klitki) znalaz³a siê w nag³ówkach pism o designie.
W 2003 roku kompleks otrzyma³ status centrum artystycznego.
Centrum zaczê³o przypominaæ wyspê luksusu na Dzikim Wschodzie. Zdarza³y
siê w nim epizody teatralne, jak autorski Hotel pod anio³em (22 V 2004) Piotra Cieplaka i próby do Dybuka Krzysztofa Warlikowskiego. Ci¹gle jednak koncentrowa³o
siê przede wszystkim na potrzebach klientów, poszukuj¹cych dobrej muzyki, dobrego towarzystwa i dobrego jedzenia. Zaskoczeniem wiêc by³o, gdy latem 2004 roku w³adze miasta zdecydowa³y siê przenieœæ na teren klubu Teatr Nowy pod dyrekcj¹ Adama Hanuszkiewicza. Jako jeden z motywów podawano chêæ zaoszczêdzenia
na wynajmie kosztownego lokalu przy Pu³awskiej. Nowa scena by³a do dyspozycji
teatru przez kilka dni w miesi¹cu – w pozosta³e zarabia³a na swoje utrzymanie koncertami. Kierownictwo objê³a pocz¹tkowo Magdalena £azarkiewicz, kojarzona
przede wszystkim z prac¹ na planie filmowym. Re¿yserka nie zd¹¿y³a jednak zrealizowaæ ¿adnego ze swoich planów (m.in. inscenizacja tekstów Neila LaBute, goœcinne wystêpy Gardzienic), gdy¿ po kilku miesi¹cach, dowiedzia³a siê, i¿ miasto nie
przed³u¿y z ni¹ umowy.
Na stanowisku dyrektorskim pozosta³a wiêc Bogumi³a Michalska, dyrektor administracyjna Teatru Nowego. Ale i jej pozycja okaza³a siê zagro¿ona, gdy z pocz¹tkiem nowego roku pojawi³y siê pog³oski o nowym pomyœle w³adz stolicy. Scenê w Fabryce Trzciny przyobiecano podobno Grzegorzowi Jarzynie, dyrektorowi
modnego, lecz maleñkiego i fatalnie wyposa¿onego TR Warszawa.
W rezultacie teatr przez wiele miesiêcy by³ teatrem-widmo, martw¹ dusz¹ w papierach urzêdu miasta, który ca³y czas p³aci³ czynsz w³aœcicielowi obiektu. Tymczasem pozbawiony kierownika artystycznego teatr nie móg³ ani planowaæ nowych
produkcji, ani prowadziæ codziennej dzia³alnoœci. Scena funkcjonowa³a na zasadzie
impresariatu. Z zaprezentowanych tam spektakli w pamiêci widzów pozosta³ jedynie niezwyk³y recital Marii Peszek Miasto mania (koprodukcja Teatru Nowego Praga i Fabryki Trzciny, 14 X 2005), do wydarzeñ ¿enuj¹cych i niesmacznych zaliczyæ
nale¿y z kolei Samotny zachód (10 III 2006) Eugenisza Korina, który mimo œwietnego tekstu Martina McDonagha i gwiazdorskiej obsady (Micha³ ¯ebrowski, Tomasz
Kot) okaza³ siê g³upiutk¹, wulgarn¹ fars¹.
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Po odejœciu Janusza Pietkiewicza (g³ównego sprawcy zamieszania) ze stanowiska szefa Biura Teatru i Muzyki o Grzegorzu Jarzynie zapomniano, a scena oswoi³a
siê ze schizofreniczn¹ sytuacj¹ zawieszenia miêdzy dwoma instytucjami i zaczê³a
¿yæ swoim ¿yciem.
Nie wykszta³ci³a jednolitego profilu, ale coraz czêœciej zaczê³y siê jej przydarzaæ
spektakle udane (a co wa¿niejsze zdolne na siebie zarobiæ). Do takich nale¿a³
niew¹tpliwie ciep³y, buzuj¹cy pozytywn¹ energi¹ Elling Micha³a Siegoczyñskiego
(16 II 2007) oraz Chryje z Polsk¹ Macieja Wojtyszki (29 XII 2006), udana fikcja historyczna o spotkaniu Stanis³awa Wyspiañskiego (œwietna rola Mariusza Bonaszewskiego) z Józefem Pi³sudskim. Pozostaje ewenementem na teatralnej mapie Warszawy i z pewnoœci¹ nie raz jeszcze bêdzie musia³a znosiæ pog³oski o spektakularnych
„przejêciach” i nowym kierownictwie.

MNIEJSI BIEDNIEJSI
Krajobraz warszawskich teatrów prywatnych nie by³by pe³ny bez licznych grup koczuj¹cych pok¹tnie w pracowniach artystycznych, opuszczonych biurach i zak³adach. Dzia³aj¹ce od dziesiêciu lat Studio Teatralne Ko³o przez ostatnie dwa lata
mog³o korzystaæ z uprzejmoœci w³aœcicieli Polskich Zak³adów Optycznych. Wczeœniej wystêpowali m.in. w Akademii Teatralnej i w klubie Pruderia. Ich recepta na
przetrwanie jest prosta: a) byæ zawsze gotowym do wziêcia ca³ej scenografii na plecy i ruszenia w poszukiwaniu nowej przestrzeni, b) zarabiaæ spektaklami komercyjnymi na produkcje bardziej „w³asne”, lecz bardziej niszowe. Nie uda³o im siê
jeszcze zdobyæ statusu organizacji po¿ytku publicznego, co znacznie u³atwi³oby pozyskiwanie dotacji i ubieganie siê o lokal, pozwoli³oby równie¿ na otrzymywanie
1% podatku.
– Nas na to nie staæ. Za tak¹ transformacjê trzeba zap³aciæ w s¹dzie 500 z³otych,
a my musieliœmy kupiæ reflektor – mówi wspó³za³o¿ycielka Studio Marta Wójcicka.
Teatr Usta Usta 2xu, który zaczepi³ siê w Studiu Berlin na In¿ynierskiej 3,
ma nieustanne problemy z eksploatacj¹ swoich (czêsto œwietnych i nagradzanych)
spektakli.
– Chcielibyœmy, by wreszcie traktowano nasz¹ dzia³alnoœæ jako „pracê”, za któr¹
nale¿y siê wynagrodzenie. Nie mo¿emy ci¹gle zad³u¿aæ siê u aktorów i prosiæ tych
samych znajomych, by pracowali dla nas po kosztach lub za darmo – mówi Agnieszka Sural.
Tymczasem pieniêdzy na wystawianie przedstawieñ nie ma. Konkurs na eksploatacjê spektaklu, og³oszony niedawno przez miasto, jest pierwszym od miesiêcy.
Nie ma te¿ odpowiednich procedur pozwalaj¹cych odci¹¿yæ teatry pod wzglêdem
kosztów sta³ych.
Warunki panuj¹ce w warszawskich urzêdach pozna³a doskonale Komuna
Otwock, która w lecie 2007 roku znalaz³a w koñcu sta³¹ siedzibê na Lubelskiej 30/32. Korzystanie z pomieszczeñ, pozosta³oœciach po biurach stra¿y miejskiej, to nieustanna walka o przetrwanie.
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– P³acimy ponad 4 tys. z³ miesiêcznie za miejsce, które sami musieliœmy wyremontowaæ, zbudowaæ ³azienki, doprowadziæ pr¹d – mówi lider grupy Grzegorz
Laszuk.
– Chcielibyœmy zrobiæ kilka imprez integracyjnych dla mieszkañców, zaj¹æ siê likwidowanym Dworcem Wschodnim, dokumentowaæ znikaj¹cy Jarmark Europa,
przygotowujemy premierê pod roboczym tytu³em Mill-Maslow. Takie obci¹¿enie
utrudnia jednak planowanie. Na wiêkszoœæ projektów bêdziemy pewnie musieli
wy³o¿yæ prywatne pieni¹dze.
Do tego najczêœciej sprowadza siê prowadzenie prywatnego teatru. Zamiast kolosalnych zarobków, które wyobra¿aj¹ sobie niedoinformowani urzêdnicy – nieustanne wyk³adanie w³asnych oszczêdnoœci. Zamiast egoistycznej eksploatacji raz
zdobytego miejsca – otwarcie na mniej szczêœliwych goœci z ca³ej Polski.
Tradycja nowoczesnych teatrów prywatnych dopiero siê w stolicy kszta³tuje.
Artyœci i menad¿erowie nowych obiektów staj¹ na wysokoœci zadania. Teraz kolej
na w³adze i zachêcanych przez ich rozs¹dne posuniêcia sponsorów prywatnych.

Pawe³ Sztarbowski

PODCHODY BARBARZYÑCÓW.
NAJWA¯NIEJSZE WARSZAWSKIE
DYSKUSJE TEATRALNE PO 1989 ROKU
Pawe³ Sztarbowski, Podchody barbarzyñców...

Spory o sztukê staj¹ siê czasami g³oœniejsze i bardziej wartoœciowe ni¿ sama sztuka.
Doœæ przypomnieæ choæby doœwiadczenia przedwojennej awangardy. Maria Poprzêcka twierdzi, ¿e „we wszystkich sporach istotne jest, czy przyjmuje siê wobec
sztuki postawê normatywn¹, czy refleksyjn¹”1. Jeœli spojrzeæ na g³ówne dyskusje,
które przetoczy³y siê przez warszawskie teatry po 1989 roku, ³atwo zauwa¿yæ, ¿e ogniskuj¹ siê na tej w³aœnie linii. Sytuuj¹ siê na niej i refleksje na temat kszta³tu, jaki
powinien przyj¹æ odbudowany po po¿arze Teatr Narodowy, i podpowiedzi, w jakim
kierunku powinien rozwijaæ siê Teatr Rozmaitoœci. Czêsto jednak dyskusje zamiast
spraw artystycznych dotyczy³y przepychanek polityczno-ekonomicznych. Taki
charakter mia³a debata wokó³ sensownoœci istnienia Teatru Dramatycznego, a ostatnio burza wokó³ Teatru Powszechnego.
Pocz¹tek lat dziewiêædziesi¹tych przyniós³ dyskusjê zwi¹zan¹ z przechodzeniem
teatrów na stronê ³atwej rozrywki. Symbolicznym spektaklem tego czasu jest Tamara w re¿yserii Macieja Wojtyszki – grany w Teatrze Studio spektakl po³¹czony
z bankietem, który koñczy³ siê kaw¹ i spotkaniem z aktorami, od których mo¿na
by³o uzyskaæ autograf i zrobiæ sobie pami¹tkowe zdjêcie. Daniel Przastek w publikacji Œrodowisko teatru w okresie stanu wojennego stawia tezê, ¿e zwrot w stronê farsy
i bulwaru po 1989 roku spowodowa³a trauma po stanie wojennym. Podj¹³ tê myœl
Roman Paw³owski, który doœwiadczenia stanu wojennego odniós³ do obecnej sytuacji w warszawskich teatrach: „Blizny po stanie wojennym nie zaros³y do dziœ. Warszawski Teatr Dramatyczny, rozwi¹zany przez w³adze w 1983 roku, nigdy nie odzyska³ rangi, jak¹ mia³ w latach 70. pod dyrekcj¹ Holoubka. Teatr Powszechny,
zmuszony do milczenia w kwestiach politycznych, po 1989 roku sta³ siê scen¹ roz1

Starzy z m³odymi czy stare z nowym?, z Mari¹ Poprzêck¹ rozmawia Piotr Gruszczyñski, „Notatnik Teatralny” 2004, nr 35.
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rywkow¹. ¯ywa pozosta³a tak¿e obawa œrodowiska przed deklarowaniem politycznych pogl¹dów, tak na scenie, jak i poza ni¹”2. Inn¹ stron¹ medalu, o której Paw³owski nie wspomina, jest to, ¿e publicznoœæ straci³a ochotê na martyrologiê i teatr
polityczny, co najlepiej i najdosadniej uj¹³ Miko³aj Grabowski, kiedy skonstatowa³:
„Teraz musimy to wszystko wyrzygaæ”. Ambitne przedsiêwziêcia okazywa³y siê
nierentowne. Andrzej £apicki, ówczesny prezes ZASP, wyda³ w 1991 roku dramatyczne oœwiadczenie: „Jak dziœ wygl¹da teatr w naszym kraju? (…) Repertuar przypadkowy, odpowiadaj¹cy czêsto jedynie ambicjom niespe³nionych twórców. Z drugiej strony atak komercyjnego pseudoteatru”3.

RYNEK DYKTUJE ZASADY
Ogromne emocje wzbudzi³y w tym czasie próby prywatyzacji niektórych teatrów
warszawskich – Dramatycznego i Syreny. Okaza³o siê, ¿e na kupno teatrów znaleŸli
siê kandydaci zagraniczni. Zarz¹d Miasta Warszawy podj¹³ decyzjê o prywatyzacji
jednog³oœnie, a radni zastrzegali, ¿e nast¹pi tylko „sprzeda¿ instytucji”, gdy¿ budynki pozosta³yby w³asnoœci¹ komunaln¹. Pieni¹dze ze sprzeda¿y mia³y stanowiæ zacz¹tek Fundacji Kultury Warszawy, dziêki której w³adze miejskie mia³y
staæ siê prawdziwym mecenasem finansuj¹cym nie instytucje, ale konkretne projekty4. W krytycznej sytuacji znalaz³y siê teatry Dramatyczny, Studio i Lalka po
tym, jak w³adze miasta Warszawy wstrzyma³y dotacjê dla Pa³acu Kultury i Nauki
i drastycznie podniesiono czynsze za wynajem siedziby. Prywatyzacja Teatru Syrena nie budzi³a wiêkszych emocji, zarówno ze wzglêdu na rozrywkowy charakter
sceny, jak i ze wzglêdów politycznych, gdy¿ ostatnim wieloletnim dyrektorem teatru by³ Witold Filler. Inaczej by³o z zas³u¿onym Teatrem Dramatycznym. W tej
sprawie interweniowa³a ówczesna minister kultury i sztuki Izabella Cywiñska, która przekaza³a wojewodzie warszawskiemu opiniê, by ze wzglêdu na artystyczn¹
przesz³oœæ i realn¹ szansê odrodzenia pod kierownictwem Macieja Prusa rangi tej
sceny, nie podejmowaæ wobec niej dzia³añ prywatyzacyjnych5. Przeciw prywatyzacji Dramatycznego protestowa³ te¿ Wojciech Ziembiñski, dyrektor Departamentu
Teatru MKiS, oraz Andrzej £apicki, wówczas pose³ na sejm i prezes ZASP. Wed³ug
doniesieñ prasowych, £apicki „prywatyzacjê Dramatycznego uznaje za plotki wynikaj¹ce z tego, ¿e ktoœ chce sponsorowaæ konkretny spektakl, co nie jest niczym
z³ym, ale daleka st¹d droga do prywatyzacji teatru, czego nie nale¿y czyniæ. Natomiast prywatyzacja Syreny i w ogóle teatrów rozrywkowych by³aby czymœ naturalnym”6. W obronie Teatru Dramatycznego stanêli wybitni twórcy, m.in. Jerzy
Jarocki, który stwierdzi³: „Na puszczenie teatrów samopas, w rêce niedoœwiadczonych, nowych ludzi nie pozwala sobie ¿adne europejskie pañstwo”7.
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R. Paw³owski, Kilka s³ów o publicystyce w teatrze, „Krytyka Polityczna” 2007, nr 11-12.
Cyt. za: J. Godlewska, Najnowsza historia teatru polskiego – wprowadzenie, Wroc³aw 2001, s. 302.
(jo), Prywatyzacje sto³ecznych teatrów, „¯ycie Warszawy” 1990, nr 259.
(zew), Nie ma prawa ³aski, ale egzekucja odroczona, „Kurier Polski” 1990, nr 217.
B. Œwitek, Sufler do wynajêcia, „Przegl¹d Tygodniowy”, 25 XI 1990.
A. Dajbor (oprac.), Dramatyczne (nie)porozumienie, „Gazeta Wyborcza” 1991, nr 130.
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Za tego niekompetentnego artystê, który wzbudzi³ takie emocje i rozj¹trzy³ opiniê publiczn¹, uznany zosta³ Janusz Józefowicz i re¿yserowany przez niego musical
Metro z muzyk¹ Janusza Stok³osy wed³ug tekstu Agaty i Maryny Miklaszewskich.
Premiera odby³a siê 30 stycznia 1991 roku w Teatrze Dramatycznym. Producentem
spektaklu by³a firma PZ „Batax” Wiktora Kubiaka (formalnie obywatela szwedzkiego), która w czasie og³oszenia prywatyzacji chcia³a kupiæ Teatr Syrena oraz Teatr
Dramatyczny i przeprofilowaæ ten ostatni na scenê musicalow¹ z prawdziwego zdarzenia, której stolica wtedy nie mia³a. Kontrahent chcia³, by dyrektorem nadal pozosta³ Maciej Prus. Budynek Syreny natomiast mia³ s³u¿yæ przygotowaniom kadry
do musicalowych spektakli, tam mia³y znajdowaæ siê magazyny, garderoby i sale
prób. Niektórzy twierdzili, ¿e jest to znakomity przyk³ad wspierania sztuki wysokiej przez rozrywkê. Twórcy Metra jeszcze przed premier¹ oskar¿ali prasê o zajêcie
jednostronnego stanowiska w sprawie tzw. prywatyzacji, twierdz¹c, ¿e wspó³praca
z Dramatycznym przebiega³a pomyœlnie na mocy podpisanych wczeœniej umów.
„Niestety plany repertuarowe Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy na grudzieñ
i styczeñ stawiaj¹ pod znakiem zapytania mo¿liwoœæ dalszej zdrowej koegzystencji.
Dyrekcja teatru nie wykaza³a w tym punkcie spodziewanej wyrozumia³oœci i elastycznoœci i w miesi¹cu grudniu i styczniu pozbawi³a nas praktycznie mo¿liwoœci
eksploatowania sceny w zakresie uprzednio ustalonym przez obydwie strony” – pisali na ³amach „Gazety Wyborczej” Janusz Józefowicz, Wiktor Kubiak i Janusz Stok³osa8. W tekœcie pada³o te¿ pytanie do Macieja Prusa o to, czym ró¿ni¹ siê pieni¹dze pañstwowe na teatr od pieniêdzy prywatnych.
Krytyka przyjê³a musical sceptycznie, ale cieszy³ siê on ogromnym powodzeniem u m³odej publicznoœci. Podobno zdarza³y siê osoby, które widzia³y go kilkaset
razy. W przedstawieniu grali m.in. Bogus³aw Linda i Olaf Lubaszenko, debiutowali
tam m.in. Dariusz Kordek, Edyta Górniak, Katarzyna Groniec i Robert Janowski.
Pocz¹tkowo „Batax” dzier¿awi³ salê Dramatycznego na kilkanaœcie przedstawieñ
w miesi¹cu. Jednak ekipa Metra stawa³a siê coraz bardziej ekspansywna i œwie¿o
upieczone gwiazdy musicalu zaczyna³y przyæmiewaæ aktorów teatru. Produkcji
broni³a te¿ czêœæ œrodowiska teatralnego, m.in. Jerzy Stuhr, który docenia³ walory
musicalu: „Z artyku³ów, wywiadów twórców Teatru Dramatycznego, wypowiedzi
luminarzy kultury, oœwiadczeñ Rad, Zwi¹zków wynika³o niezbicie, ¿e Teatrowi
Dramatycznemu dzieje siê jakaœ ogromna krzywda, ¿e sztuka, ta prawdziwa, jest
wypierana przez cha³turê, komercjê, zaœ teatr zosta³ prawie kupiony za jakiœ podejrzany szmal przez podejrzanych ludzi w podejrzany sposób. O wszystkim tym
dumam i ogl¹dam Metro. I w miarê posuwaj¹cej siê akcji te nieweso³e myœli moje
zaczynaj¹ byæ wypierane przez inne ju¿, bardziej ze scen¹ zwi¹zane. Obserwujê
wiêc tych m³odych ludzi, przyznam, z nieukrywan¹ sympati¹”9. Daniel Olbrychski grzmia³: „To jest paranoja! Walczyliœmy o normalne, kapitalistyczne stosunki.
I zaczê³a siê afera. Jak w najpiêkniejszych marzeniach pojawi³ siê sponsor (...)
Wykszta³ci³ za w³asne pieni¹dze kilka obsad fenomenalnego spektaklu Metro
i sta³ siê obiektem ataku tych samych ludzi, którzy o takie zdrowe stosunki walczy8
9

„Gazeta Wyborcza” 1990, nr 12.
J. Stuhr, Koledzy. Nie rozumiem..., „Goniec Teatralny” 1991, nr 33.
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li. (...) Ka¿dy z Was, drogie Kole¿anki i Koledzy móg³ siê w konkursie do tego
spektaklu dostaæ. Mieæ piêkn¹ pracê na wiele lat. Etaty was rozpieœci³y”10. Na te
peany na czeœæ „nowego” odpowiedzia³ Maciej Englert, który domaga³ siê d³ugofalowego planu organizacji warszawskich teatrów i spójnego planu wydatkowania
pieniêdzy.
Ambitne produkcje, a nale¿y zauwa¿yæ, ¿e za dyrekcji Macieja Prusa powsta³y
na tej scenie m.in. Nie-boska komedia Krasiñskiego, Szewcy Witkacego, Woyzeck
Büchnera – odesz³y w cieñ. Dyrektor broni³ interesów w³asnego zespo³u. „Bêdê
walczy³ o teatr w³aœnie dotowany, repertuarowy i zespo³owy. Gdybym by³ lekarzem,
walczy³bym o szpitale”11. To musia³o doprowadziæ do konfliktu. Po latach wspomina to Danuta Stenka, wówczas œwie¿o przyjêta na etat aktorka Dramatycznego:
„Ju¿ nas wyrzucano z budynku, siedzieliœmy na walizkach. Pamiêtam zebranie, po
którym kilku kolegów odesz³o na wczeœniejsz¹ emeryturê, ¿eby nie zostaæ na lodzie”12. Ze stanowiska dyrektora naczelnego teatru zosta³ odwo³any Mieczys³aw
Marszycki, a jego miejsce zajê³a mened¿erka Metra Anna Sapiego, o czym 1 paŸdziernika 1991 poinformowano zespó³. Janusz R. Kowalczyk relacjonowa³, ¿e jej
osoba jest „gwarantem unii personalnej miêdzy przysz³ym dzier¿awc¹ a jeszcze
pañstwow¹ instytucj¹”13. W zespole pojawi³y siê jednak g³osy, ze nowa dyrektor reprezentuje wy³¹cznie interesy firmy „Batax” ze szkod¹ dla zespo³u i dzia³alnoœci artystycznej. W zwi¹zku z tym zespó³ zg³osi³ wotum nieufnoœci wobec Anny Sapiego
i wniós³ o odwo³anie jej ze stanowiska. Sale Dramatycznego mia³y byæ udostêpnione firmie „Batax” na 30 lat, a w dokumentach przygotowanych do zatwierdzenia
przez Zarz¹d Miasta istnia³ zapis o pozostawieniu nazwy i profilu artystycznego
sceny, do którego mia³a dojœæ jedynie druga, musicalowa „nitka” programowa. Gdy
podpisano umowê miêdzy Zarz¹dem Miasta a PZ „Batax”, prezes ZASP, Andrzej
£apicki, wystosowa³ 3 marca 1992 list otwarty do ministra kultury, w którym pisa³:
„W imieniu Zwi¹zku Artystów Scen Polskich sk³adam na rêce Pana, jako odpowiedzialnego za polsk¹ kulturê, uroczysty i kategoryczny protest przeciwko przekazaniu najlepiej wyposa¿onego budynku teatralnego Warszawy, Teatru Dramatycznego, sceny przeznaczonej na wystawianie repertuaru narodowego – prywatnemu
przedsiêbiorcy”14. W obronie zespo³u powsta³a te¿ Fundacja Teatru Dramatycznego, w której sk³adzie znaleŸli siê m.in.: Kazimierz Brandys, Krystyna Zachwatowicz, Bohdan Korzeniewski, S³awomir Pietras, Julian Stryjkowski15. Przez chwilê
pojawi³ siê tak¿e pomys³, by po³¹czyæ teatry Dramatyczny, Studio i Lalka i stworzyæ w ten sposób zal¹¿ek Sceny Narodowej, której dyrektorem naczelnym mia³aby
zostaæ Izabella Cywiñska. Przeciw temu projektowi ostro zaprotestowali dyrektorzy
wszystkich trzech scen. Pojawi³y siê nawet komentarze, ¿e „tworzono fotel dyrekto10

D. Olbrychski, Jak wam to wyt³umaczyæ?, „Gazeta Wyborcza” 1991, nr 250.
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ra pod konkretn¹ osobê”16. Z pomys³u szybko zrezygnowano. W po³owie maja
1992 roku Wiktor Kubiak wycofa³ siê ze wspó³prowadzenia Teatru Dramatycznego, uzasadniaj¹c decyzjê nagonk¹ na niego i jego firmê podsycan¹ przez ZASP.
W 1993 roku z kierowania teatrem zrezygnowa³ Maciej Prus. Honorowy patronat
nad Teatrem Dramatycznym obj¹³ wtedy Gustaw Holoubek, który sam odmówi³ objêcia stanowiska, a na stanowisko nowego dyrektora poleci³ Jana Englerta.
Englert postawi³ jednak miastu szereg warunków, m.in. „pe³ne zabezpieczenie potrzeb teatru”17. Byæ mo¿e warunki zaproponowane przez kandydata by³y zbyt ostre,
gdy¿ nowym dyrektorem sceny zosta³ Piotr Cieœlak.
Sprawa Metra i jego zagro¿enia dla losu Teatru Dramatycznego zakoñczy³a siê
dopiero po szeœciu latach od jego premiery, kiedy Piotr Cieœlak zdecydowa³ zdj¹æ
spektakl z afisza. Równie¿ wtedy przez media przetoczy³a siê burza, a Janusz Stok³osa i Janusz Józefowicz odgra¿ali siê, ze zrobi¹ wszystko, by graæ spektakl nadal.
– Nie ma w tym naszej z³ej woli. Umawialiœmy siê przecie¿, ¿e termin wygaœniêcia
umowy to grudzieñ 1996 roku – mówili Piotr Cieœlak i Anna Sapiego w notatce dla
PAP. Rozwi¹zaniem konfliktu okaza³o siê przeniesienie spektaklu do Studio Buffo.

NARODOWY NIE TYLKO Z NAZWY
W odniesieniu do urynkowienia teatru po odzyskaniu wolnoœci odbywa³y siê tak¿e dyskusje o kszta³cie Teatru Narodowego, który sp³on¹³ w 1985 roku. 11 stycznia
1991 roku ówczesna minister kultury Izabella Cywiñska og³osi³a powstanie Instytutu Teatru Narodowego, który mia³ dbaæ o przygotowanie zaplecza organizacyjnego i artystycznego dla przysz³ej, odbudowanej sceny narodowej. Jego dyrektorem
zosta³ Krzysztof Zaleski. W Teatrze Ma³ym natomiast mia³y siê odbywaæ systematyczne wystêpy zespo³ów pozawarszawskich, przez co przej¹æ mia³ funkcje zlikwidowanego Teatru Rzeczypospolitej. Dyskusje o teatrze Narodowym pojawia³y siê
w kontekœcie Teatru Dramatycznego równie¿ dlatego, ¿e, jak ju¿ wspomnia³em,
planowano tam powo³aæ siedzibê Teatru Narodowego. Jedn¹ z opinii na temat
kszta³tu przysz³ego Narodowego wypowiedzia³ wtedy Maciej Prus: „Sam pomys³
organizowania Teatru Narodowego jest dziœ anachronizmem. Nazwa Teatr Narodowy znaczy³a coœ w czasach niewoli, dziœ nic ju¿ nie znaczy”18.
W dyskusjach o funkcji i kszta³cie Teatru Narodowego najczêœciej przywo³ywana i najbardziej kontrowersyjna okaza³a siê opinia Tadeusza Nyczka, który w tekœcie Nie wierzê w Teatr Narodowy19, twierdz¹c ¿e w nowych warunkach politycznych
taka instytucja jak Teatr Narodowy jest zbêdna, proponowa³, by jej miejsce oficjalnie zaj¹³ zajmuj¹cy siê upowszechnianiem klasyki i literatury wspó³czesnej oraz
maj¹cy najwiêksz¹ widowniê i powszechnie dostêpny Narodowy Teatr Telewizji.
W sprawie obsady fotela dyrektorskiego Nyczek odwo³ywa³ siê do Adama Hanuszkiewicza: „Teatr Narodowy nale¿y oddaæ najzdolniejszemu re¿yserowi, który zwró16
17
18
19

J. Skowroñska, Koniec targów o teatry, „Gazeta Wyborcza” 1992, nr 173.
(les), Dyrektorem Englert?, „Gazeta Wyborcza” 1993, nr 157.
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ci³ uwagê swoimi niekonwencjonalnymi interpretacjami klasyki polskiej i który zosta³ zaakceptowany przez publicznoœæ, a zw³aszcza przez m³odzie¿”20. Zdaniem
Nyczka takim re¿yserem jest Miko³aj Grabowski. Przyznaæ trzeba, ¿e to jeden
z najkonkretniejszych g³osów w sprawie, gdy porównaæ go choæby do enigmatycznych rozwa¿añ, takich jak postulat Wojciecha Majcherka: „Teatr Narodowy powinien byæ reprezentacyjn¹ scen¹ spo³eczeñstwa, które wchodzi w nowe stulecie”21.
Na argumenty Nyczka odpowiedzieli w miesiêczniku „Teatr” Andrzej Wanat
i Zbigniew Zapasiewicz. Zapasiewicz pisa³: „Wywód Tadeusza Nyczka opiera siê na
przekonaniu, ze historia determinuje cele i kszta³ty kultury: polityczna rzeczywistoœæ zmieni³a siê na korzyœæ o tyle, ¿e nie widaæ w niej bezpoœrednich zagro¿eñ dla
narodowoœci, wiêc tradycyjna formu³a polskiego Teatru Narodowego straci³a sens.
(...) Kiedy jednak spojrzeæ na ten problem z uwzglêdnieniem zalewaj¹cej nas kultury masowej, zunifikowanej i w istocie wykorzenionej, trudno w myœleniu o narodowej przysz³oœci zachowaæ poczucie bezpiecznego spokoju”22. Andrzej Wanat widzia³ w Narodowym scenê, która mia³aby specjalne obowi¹zki i by³aby miejscem
kultywowania pamiêci historycznej, refleksji nad ni¹, dba³oœci o kanony repertuarowe: „Coraz czêœciej wœród ludzi sztuki rozpowszechnia siê mniemanie, ¿e kultura
jest tylko zabaw¹, konsumpcj¹ i prywatn¹ przyjemnoœci¹. Teatr Narodowy powinien dowodziæ, ¿e kultura wi¹¿e siê tak¿e z wysi³kiem i prowadzon¹ wed³ug projektu prac¹. (…) Przysz³y kszta³t Narodowego widzê wiêc bardziej jako dzia³alnoœæ
oœrodka teatralnego ni¿ tradycyjnej sceny akademickiej”23. Pojawia³y siê te¿ g³osy, ¿e Teatr Narodowy jest niezbêdny jako placówka, w której na wzór Comèdie
Française, dba siê o literackie piêkno jêzyka narodowego24. W podobnym tonie
utrzymana jest opinia Erwina Axera: „Teatr Narodowy, je¿eli ma nim byæ nie tylko
z nazwy, powinien byæ teatrem wielkiej literatury narodowej i œwiatowej. Jego panem powinien byæ poeta. Wielki pisarz, wielkie dzie³o zawsze nosi we wnêtrzu zarzewie ¿ycia. Rzecz¹ aktorów i re¿yserów, rzecz¹ pracowników teatru jest odnawianie i utrzymywanie tego ¿ycia”25. Dlatego te¿ Narodowy, zdaniem Axera, nie
powinien byæ miejscem dla awangardowych poszukiwañ re¿yserskich, ale domem
wielkich pisarzy.
Przeciwnikiem tworu o nazwie „Teatr Narodowy” by³ tak¿e ówczesny dyrektor
Starego Teatru w Krakowie, Tadeusz Bradecki, który podaj¹c przyk³ad Teatru Narodowego w Budapeszcie, wyra¿a³ niepokój o to, ¿e taka instytucja bardzo ³atwo
mo¿e siê uwik³aæ w uk³ady partyjne i personalne. Jego podsumowanie jest doœæ
dwuznaczne: „To dobrze, ¿e jest, skoro ju¿ jest. Na dyskusje o tym, czy trzeba by³o
tak w³aœnie, nie inaczej, jest ju¿ o kilka lat za póŸno”26. Podobny ton rozwa¿añ nad
niechcianym dzieckiem, z którym coœ trzeba zrobiæ, skoro ju¿ prawie pojawi³o siê
20
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na œwiecie, wyczuwa siê w opinii Ma³gorzaty Dziewulskiej, która stwierdza³a: „Najwa¿niejsza kwestia dotyczy myœlowych podstaw tworzonego Teatru Narodowego.
W ostatnich dziesiêcioleciach nie ujawni³a siê moim zdaniem dostatecznie wa¿ka
myœl teatralna, która by³aby w stanie sprostaæ ciê¿arowi tradycji i nowoczesnoœci
jednoczeœnie. Jeœli chodzi o wspó³czesn¹ reinterpretacjê wielkiego dramatu polskiego, jesteœmy w lesie. Tkwimy ci¹gle jeszcze w roku 1974, kiedy Konrad Swinarski
da³ premierê Wyzwolenia, dokonuj¹c pe³nej wspó³czesnej mu reinterpretacji dziedzictwa romantycznego”27. Jej zdaniem wiêc g³ównym zadaniem Teatru Narodowego powinno byæ podjêcie dyskusji na temat przemyœlenia dziedzictwa kulturowego
w duchu i jêzyku czasów wspó³czesnych, co jest tradycj¹ tej sceny ju¿ od czasów
Wojciecha Bogus³awskiego, którego autorka proponuje uznaæ za patrona przysz³ej
sceny. Wtóruje temu opinia Gustawa Holoubka, który przy okazji dywagacji o przysz³ym dyrektorze stwierdza³: „Powinna byæ to jednak osoba, która podejmie trud
sformowania trzonu zespo³u, odwo³uj¹ca siê do tradycji, co nie oznacza przecie¿
akademizmu”28.
Gdy wreszcie Teatr Narodowy zosta³ odbudowany, ówczesny minister kultury,
Kazimierz Dejmek, doczeka³ siê zmasowanej krytyki, g³ównie w œrodowisku muzycznym (Bogus³aw Kaczyñski w „Pegazie” nazwa³ Dejmka skoñczonym ignorantem) za pomys³ po³¹czenia w jeden organizm Teatru Wielkiego i Narodowego, co
og³osi³ 19 listopada 1996 roku29. Przeciw tej decyzji protestowa³o prawie 300 pracowników Opery Narodowej, a pod Ministerstwem Kultury orkiestra opery zagra³a marsza ¿a³obnego. Demonstracji towarzyszy³y transparenty: „Minister Kultury
i Sztuki grabarzem Opery Narodowej”, „Nêdza uszczêœliwiona” i „Raj utracony”.
Minister Dejmek zrealizowa³ jednak swój pomys³. Dyrektorem administracyjnym
ca³oœci zosta³ od 1 stycznia 1996 roku Janusz Pietkiewicz – mened¿er kultury. Decyzjê po³¹czenia podwa¿y³a jednak Rada Kultury przy Prezydencie RP.
Równie burzliwe by³y debaty wokó³ wyboru kandydata na dyrektora sceny dramatycznej Narodowego. Kandydatami na dyrektora sceny dramatycznej byli Miko³aj Grabowski i Jan Englert. Po nominacji Pietkiewicza wymieniany by³ tak¿e Kazimierz Kutz, który ju¿ nawet udziela³ wywiadów na temat kszta³tu prowadzonego
przez siebie teatru, w którym najwiêcej miejsca zajmowa³aby narodowa klasyka
oraz wystêpy teatrów spoza Warszawy i zespo³ów zagranicznych30. Pojawi³y siê
te¿ nazwiska Ryszarda Peryta, Adama Hanuszkiewicza, Bohdana Hussakowskiego
i Andrzeja Wanata31. Spekulacje trwa³y doœæ d³ugo. Stanowisko to obj¹³ w koñcu Jerzy Grzegorzewski, który podpisa³ kontrakt na trzy lata, pocz¹wszy od 1 stycznia
1997 roku. Na konferencji prasowej Grzegorzewski zapowiedzia³: „Chcia³bym, aby
Narodowy by³ Domem Wyspiañskiego, aby w ka¿dym sezonie by³a premiera jego
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sztuki”32. Sezon zainaugurowa³y 19 listopada 1996 roku Dziady. Dwanaœcie improwizacji w wykonaniu Starego Teatru w Krakowie. Sama inauguracja wzbudzi³a wiele kontrowersji, gdy¿ zaproszono na ni¹ g³ównie notabli z listy ministra kultury i sztuki, a prawie zupe³nie pominiêto artystów. Niektórzy zaproszeni artyœci,
jak np. Izabella Cywiñska, Gustaw Holoubek, Andrzej £apicki, na znak protestu
zbojkotowali inauguracjê, Andrzej Wajda nazwa³ pomys³ zaproszenia na premierê
PRL-owskich dygnitarzy „manifestacj¹ solidarnoœci ze stanem wojennym”33, a Daniel Olbrychski opublikowa³ obel¿ywy list, w którym wyrokowa³, ¿e upolitycznienie Ÿle wró¿y przysz³emu wizerunkowi Narodowego34.
Dyskusje o kszta³t Teatru Narodowego od¿y³y po tym, jak Jerzy Grzegorzewski
zrezygnowa³ z funkcji dyrektora artystycznego w 2002 roku. Krystian Lupa skomentowa³ tê decyzjê: „Jerzy Grzegorzewski pope³ni³ b³¹d, decyduj¹c siê na dyrekcjê Narodowego”. Najbardziej radykaln¹ wizjê pomys³u na narodow¹ scenê bez
zespo³u przedstawi³a wtedy Krystyna Meissner: „Uwa¿am, ¿e by³ to nieudany eksperyment, z którego trzeba wyci¹gn¹æ wnioski. Niestety, moim zdaniem ¿aden artysta, nawet obdarzony równie siln¹ osobowoœci¹, jak Jerzy Grzegorzewski, nie podo³a temu teatrowi. (…) Uwa¿am, ¿e powinien byæ to teatr impresaryjny, który
bêdzie pokazywa³ najlepsze przedstawienia z Polski i œwiata”35. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu konserwatywna Warszawa mog³aby mieæ dostêp do najnowszych zjawisk
w teatrze.

NAJSZYBSZY TEATR W MIEŒCIE
Najwiêcej emocji spoœród teatrów warszawskich w drugiej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych wzbudza³ jednak Teatr Rozmaitoœci, odk¹d jego kierownikiem artystycznym zosta³ w 1996 roku Piotr Cieplak, który reklamowa³ go jako „najszybszy
teatr w mieœcie” lub „teatr dla martensów”. Miejsce szybko sta³o siê ulubion¹ siedzib¹ m³odej, ciekawej nowej estetyki publicznoœci. Cieplak odszed³ z teatru po
konflikcie z dyrektorem naczelnym – Bogdanem S³oñskim. Jego miejsce zaj¹³ od
paŸdziernika 1998 roku Grzegorz Jarzyna. Równie¿ on skonfliktowa³ siê z dyrektorem naczelnym, który w po³owie kwietnia 1999 roku „wobec dezorganizacji pracy
i wielokrotnie wyra¿anego braku zaufania w kompetencje pracowników teatru”
wrêczy³ Jarzynie wypowiedzenie. Na skutek interwencji Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów i ZASP S³oñski wycofa³ wypowiedzenie i rozpoczê³y siê negocjacje,
które doprowadzi³y do podzia³u obowi¹zków miêdzy dyrektorami. Jednak pod koniec czerwca S³oñski znowu próbowa³ zwolniæ Jarzynê. Ostatecznie jednak to on
odszed³ z Rozmaitoœci.
Jarzyna zas³yn¹³ g³ównie odwa¿nymi realizacjami klasyki. Do wspó³pracy zaprosi³ Krzysztofa Warlikowskiego, który mia³ ju¿ za sob¹ seriê g³oœnych, wzbu32
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dzaj¹cych kontrowersje spektakli. Obaj re¿yserzy zaczêli nadawaæ kszta³t scenie
Rozmaitoœci, staj¹c siê uosobieniem nowej, reformatorskiej si³y polskiego teatru.
W³aœciwie wokó³ ka¿dej kolejnej premiery rozpêtywa³a siê burza. Pikanterii dodawa³a wspó³praca Rozmaitoœci z prowadzonym przez Paw³a £ysaka i Paw³a Wodziñskiego Towarzystwem Teatralnym, które jako pierwsze wystawia³o w Polsce dramaty tzw. brutalistów – Marka Ravenhilla, Mariusa von Mayenburga i Sarah Kane.
Ich dzia³alnoœæ zosta³a napiêtnowana przez prawicow¹ prasê i sto³ecznych radnych
z AWS, którzy zagrozili Towarzystwu cofniêciem dotacji i nazwali uprawiany przez
nich teatr „realizmem kloacznym”36.
14 marca 1999 roku odby³a siê premiera Magnetyzmu serca wed³ug Œlubów panieñskich Aleksandra Fredry, któr¹ Jarzyna podpisa³ jako Sylwia Torsh. Z gwa³townym
sprzeciwem wobec spektaklu i stylu re¿yserskiego Jarzyny wyst¹pi³ krakowski filozof, konserwatysta, Ryszard Legutko, który na ³amach „Nowego Pañstwa” orzek³,
¿e spektakl to „pokaz prymitywnego grepsiarstwa”. Miesiêcznik „Teatr” natomiast
opublikowa³ obszern¹ dyskusjê zatytu³owan¹ Magnetyzm cia³, w której dominowa³y
g³osy, ¿e w spektaklu wszystko rozgrywa siê poni¿ej pasa i propaguje czysty seks zamiast mi³oœci. Gustaw Holoubek na ³amach „Tygodnika Solidarnoœæ” niemal obrzuci³ Magnetyzm serca anatem¹ i bulwersowa³ siê „rozpanoszeniem siê m³odych ludzi, którzy w atmosferze pe³nego przyzwolenia na grafomaniê, robi¹, co chc¹”.
Holoubek utrzymywa³ te¿, co mija³o siê z rzeczywistoœci¹, ¿e „Gustaw kopuluje na
scenie z Aniel¹, potem oboje wychodz¹ spod ko³dry nadzy i zakrywaj¹c przyrodzenia, uciekaj¹ ze sceny, a Klara w tym czasie siê onanizuje”37. Tego typu „dopowiedzenia” do materii spektakli twórców Rozmaitoœci stan¹ siê wkrótce norm¹.
W tym samym roku, 22 paŸdziernika, w Rozmaitoœciach odby³a siê premiera
Hamleta w re¿yserii Krzysztofa Warlikowskiego, która wywo³a³a jedn¹ z najwiêkszych awantur teatralnych w Warszawie w ostatnich latach. Od tej pory teatr znalaz³ siê na celowniku konserwatywnej krytyki, ale te¿ publicznoœci przyzwyczajonej
do teatru serwuj¹cego dobr¹ rozrywkê. Uznano, ¿e ca³y spektakl jest efektem „nazbyt gwa³townego i nieumiejêtnego chwytu. (…) Nie ulega bowiem w¹tpliwoœci, ¿e
re¿yser o rozmaitych rzeczach s³ysza³ i zapragn¹³ je mieæ, wszystkie naraz, w swoim
przedstawieniu. S³ysza³, ¿e w postmodernizmie wa¿na jest interkulturowoœæ i ponadeuropejskoœæ, zafundowa³ nam wiêc przed Zabójstwem Gonzagi zapasy w stylu
japoñskim”38. Najwiêcej emocji wzbudza³a scena, w której Hamlet wchodzi³ nagi
do sypialni matki i zamiast oskar¿aæ – prosi³ o pomoc. „Hamlet lata nago, recytuje
tekst zwisaj¹c g³ow¹ w dó³ z barierki. Aktorzy krzycz¹, tarzaj¹ siê na scenie – co, jak
rozumiem, ma symbolizowaæ niepokoje duszy. Nie oszczêdzono nam tak¿e wiedzy,
co re¿yserowi kojarzy siê z fletem. Nie bêdzie niespodzianki: penis”39 – pisa³ Marek
Beylin. Równie ostra by³a reakcja Janusza R. Kowalczyka, który pisz¹c o goliŸnie,
odwo³ywa³ siê do swoich wczeœniejszych doœwiadczeñ z nagoœci¹ w teatrze: „Koniec stulecia przyniós³ nawrót teatralnej golizny. W co trzecim przedstawieniu obu
36
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Por. R. Paw³owski, Jarzyna i inni, „Notatnik Teatralny” 2002, nr 24-25.
Cyt. za: R. Wêgrzyniak, Od Magnetyzmu serca do Psychosis, tam¿e.
J. Komorowski, Kilka chwytów na flet prosty, „Teatr” 1999, nr 10-12.
M. Beylin, Próby korekcyjne (Hamlet do samodzielnego posk³adania), „Dialog” 2000, nr 2.
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nurtów tegorocznego festiwalu w Edynburgu bohaterowie – osobliwie mê¿czyŸni –
paradowali, trzeba, czy nie trzeba, w stroju Adama, prê¿¹c poœladki i potrz¹saj¹c
przyrodzeniem. Efekt estetyczny by³ ¿a³osny. Doœwiadczenia festiwalowe pozwalaj¹
mi stwierdziæ, ¿e mêski striptiz w teatrze sygnalizuje zazwyczaj brak inscenizacyjnej inwencji. Wszelako ¿aden z widzianych gdzieœ w œwiecie nagusów, nie by³ wpisany w kontekst równie obleœny, jak w Hamlecie z warszawskich Rozmaitoœci”40. Tego typu lekcewa¿enie bêdzie siê przewijaæ wœród pisz¹cych o Teatrze Rozmaitoœci.
Dyskusja o teatrze nabierze kolejnych rumieñców po premierach sztuk Sarah
Kane: Oczyszczonych w re¿yserii Krzysztofa Warlikowskiego i 4.48 Psychosis w re¿yserii Grzegorza Jarzyny. Propozycje repertuarowe nazywane bêd¹ ekshibicjonizmem, seksrealizmem, teatrem, który kocha widza inaczej, zalewem brutalizmu.
Najdalej w obelgach posun¹³ siê Wojciech M³ynarski, który dzia³alnoœæ Warlikowskiego i Jarzyny nazwa³ „awangardowym chamstwem”, a ich spektakle uzna³ za
„¿a³osny proceder”. Warlikowskiego nazwa³ „g³uptasem niemaj¹cym nic do powiedzenia” i „artystycznym impotentem”, Jarzynê zaœ „drobnym, teatralnym cwaniaczkiem”. Pisa³ te¿, ¿e „artysta Jacek Poniedzia³ek, pl¹saj¹cy w roli Hamleta jak
go Pan Bóg stworzy³, wywo³uje u mnie uczucie g³êbokiego za¿enowania i wstydu.
Podobnie jak ca³a formu³a tego teatru. Ten teatr z niczym i nikim nie walczy, z nikim nie dialoguje. Zajêty jest wy³¹cznie kreacj¹ swego wizerunku, wygl¹da jak pretensjonalna, przegl¹daj¹ca siê w lustrze pudernica, pytaj¹ca: lustereczko, powiedz
przecie?”41. W podobnym tonie utrzymane by³y kolejne teksty w „Rzeczpospolitej”, m.in. Tomasza Moœcickiego i El¿biety Baniewicz, zatytu³owane jako cykl Pokolenie porno w teatrze. Wszystkie te epitety zebra³a i obna¿y³a ich demagogiê Joanna Targoñ w znakomitym tekœcie Film o kurze42. W zwi¹zku z kontrowersjami
wokó³ Teatru Rozmaitoœci przekszta³conego w TR Warszawa i seri¹ ataków na teatr
publikowanych w „Rzeczpospolitej”, w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, 19 kwietnia 2003 roku, zorganizowano spotkanie z cyklu „Rozmowy na
parterze” zatytu³owane Chamy z Rozmaitoœci kontra pany z Ateneum, podczas którego
Tomasz Moœcicki zas³yn¹³ kuriozalnym stwierdzeniem: „Marzê o tym, ¿eby zjeœæ
obiad w Ritzu. Nie, ¿eby popróbowaæ, co tam jedz¹, ale ¿eby popatrzeæ na tê kulturê”. Odpowiedzia³ na to Piotr Gruszczyñski: „Dziwi mnie, ¿e uwa¿asz, i¿ Ritz jest
instytucj¹ kultury, bo moim zdaniem jest hotelem i restauracj¹. Ale je¿eli to jest dla
ciebie kultura, to znaczy, ¿e oczekujesz od tego, co zobaczysz, pewnej propozycji
snobistycznej”43. Doœæ wymownie obrazuje to poziom dyskusji dotycz¹cej spektakli
Warlikowskiego i Jarzyny.
Kontrowersje wokó³ Rozmaitoœci wróci³y w 2003 roku, po premierze Zszywania
Anthony’ego Neilsona w re¿yserii Anny Augustynowicz, kiedy to komisja kultury
na podstawie recenzji Janusza R. Kowalczyka w „Rzeczpospolitej” (patetycznie wyst¹pi³ w obronie ofiar Oœwiêcimia i ich rodzin) wyda³a oœwiadczenie, w którym odciê³a siê od „bulwersuj¹cego przedstawienia” i za¿¹da³a odwo³ania dyrektora Jarzy40
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J. R. Kowalczyk, Noc¹ nago na strychu, „Rzeczpospolita” 1999, nr 252.
W. M³ynarski, Bez taryfy ulgowej, „Rzeczpospolita”, 20 XII 2003.
J. Targoñ, Film o kurze, „Didaskalia” 2004, nr 61-62.
R. Paw³owski, Pany i chamy, „Notatnik Teatralny” 2004, nr 35.
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ny. Nikt oczywiœcie spektaklu nie widzia³, co nie przeszkodzi³o jednemu z radnych
w sformu³owaniu b³yskotliwej opinii: „W domu publicznym te¿ nie by³em, a wiem,
co siê w nim odbywa”44. Kowalczyk w swojej recenzji uznanej przez niektórych za
donos napisa³: „Prowokacje obyczajowe, których dopuszcza siê warszawski Teatr
Rozmaitoœci (od niedawna TR), jednych bawi¹, innych gorsz¹. Ostatnia premiera
tej sceny – Zszywanie Anthony’ego Neilsona w re¿yserii Anny Augustynowicz –
wprawia w os³upienie. (…) Apelujê nie tylko do poczucia przyzwoitoœci – które
ostatnio kompletnie wysz³o z mody, bo s³abo siê sprzedaje – ale i do rozs¹dku ludzi
kieruj¹cych TR: Opamiêtajcie siê!”45 W Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego odby³y siê kolejne „Rozmowy na parterze” poœwiêcone Teatrowi Rozmaitoœci i aferze wywo³anej przdstawieniem. Okazuje siê, ¿e wszyscy obecni umywaj¹ rêce, przerzucaj¹c winê za wywo³anie awantury na innych. Roman Paw³owski
podsumowa³ ca³¹ sytuacjê nastêpuj¹co: „To czarny dzieñ teatru w Polsce. I nie chodzi wcale o to, czy przedstawienie Augustynowicz jest wybitne, czy nie. Chodzi o
elementarn¹ wolnoœæ, tak¿e do b³êdu i niepowodzenia. Przecie¿ Zszywanie to nie
telenowela, puszczana w prime time w publicznej telewizji, ale studyjny spektakl
dla garstki widzów”46.
Jakkolwiek traktowaæ sensownoœæ i poziom dyskusji wokó³ Teatru Rozmaitoœci,
jedno pozostaje niezaprzeczalne – dziêki teatralnym osi¹gniêciom Jarzyny i Warlikowskiego uda³o siê roznieciæ dyskusjê ideow¹ nad kszta³tem polskiego teatru,
jakiej brakowa³o od lat. Osi¹gniêcia artystyczne tego teatru, najpierw wyszydzane
i lekcewa¿one, powoli by³y przenoszone na grunt scen mieszczañskich, o czym
œwiadczy choæby odwa¿na inscenizacja Udaj¹c ofiarê wed³ug scenariusza Olega
i W³adimira Presniakowa, w re¿yserii Macieja Englerta w Teatrze Wspó³czesnym,
czy ostatnio odœwie¿enie repertuaru poprzez zaproszenie twórców najm³odszego
pokolenia do Teatru Narodowego. Wszystko wskazuje na to, ¿e ton nadany przez
Rozmaitoœci nadal bêdzie wp³ywa³ na kszta³t repertuarowy warszawskich teatrów.

JAK REANIMOWAÆ UMARLAKA?
Kontynuacj¹ dyskusji o stanie warszawskich teatrów by³a akcja „Trans-Fuzja dla
warszawskich scen” zorganizowana przez grupê studentów warszawskich uczelni.
Celem akcji by³o przetaczanie œwie¿ej krwi do warszawskich teatrów i próba podjêcia dyskusji o odnowieniu ich wizerunku. Zorganizowano trzy skromne happeningi. Pierwszy polega³ na rozdawaniu 24 wrzeœnia 2005 roku, podczas festyniarskiej
Parady Warszawskich Teatrów ulotek z has³em „Czy tylko tyle mo¿na zrobiæ dla teatru?”. Kolejna akcja odby³a siê 2 listopada i polega³a na zapaleniu zniczy pod
wszystkimi „martwymi” teatrami w Warszawie. Na drzwiach ka¿dego z teatrów
przyklejana by³a lista postulatów, koniecznych, zdaniem organizatorów, do odnowienia ¿ycia teatralnego stolicy. Protest omin¹³ dwa teatry: Dramatyczny i Rozmaitoœci. Ostatni happening odby³ siê w grudniu przed Teatrem Ateneum. Akcja,
44
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Chc¹ g³owy Jarzyny, „¯ycie Warszawy”, 12 V 2004.
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nazwana GwóŸdŸ, polega³a na przybijaniu do drewnianej tablicy postulatów zmian.
W czasie happeningu pojawi³o siê m.in. dwóch krytyków teatralnych, Janusz Majcherek i Tomasz Moœcicki, którzy gwizdami i groŸbami próbowali zak³óciæ zgromadzenie. Na forach internetowych przewija³y siê potem opinie, ¿e uczestnicy
„Trans-Fuzji” przynieœli pod Teatr Ateneum trumnê. Zarzucano te¿ uczestnikom
nastawienie wy³¹cznie krytykanckie i brak programu pozytywnego. OdpowiedŸ na
to by³a doœæ oczywista: „Czêsto zarzuca nam siê, ¿e nie proponujemy remedium.
Jednak w teatrach s¹ etaty kierowników artystycznych i literackich. To jest ich robota, to oni powinni byæ na bie¿¹co i zaj¹æ siê tworzeniem pozytywnych programów. My nie jesteœmy i nie chcemy byæ ekspertami. Jesteœmy zaniepokojonymi
odbiorcami”47. Dawa³o siê te¿ s³yszeæ g³osy o hunwejbinach teatralnych, egzaltowanej m³odzie¿y i szerzeniu chamstwa. Jednak nawet niektórzy przeciwnicy przyznawali, ¿e nareszcie uda³o siê wywo³aæ dyskusjê nad kszta³tem warszawskich teatrów.
W nied³ugim czasie po akcjach Trans-Fuzji, i byæ mo¿e bez zwi¹zku z nimi,
w warszawskich teatrach zaczêto wprowadzaæ zmiany. „Kiedy jesieni¹ ubieg³ego
roku studenci warszawskich uczelni z grupy Trans-Fuzja zorganizowali protesty
przeciw martwocie sto³ecznych scen, nikt nie przypuszcza³, ¿e ich g³os zostanie wys³uchany. Chcieli zmian w kierownictwie teatrów, które nie realizuj¹ swoich twórczych zobowi¹zañ, oraz dopuszczenia do g³osu m³odych re¿yserów i dramaturgów.
Na znak protestu zapalili znicze pod teatrami, które uznali za martwe: Polskim,
Ateneum, Wspó³czesnym. Czêœæ œrodowiska na Trans-Fuzjê zareagowa³a histerycznie – oskar¿ono uczestników o brak smaku i udzia³ w walce o dyrektorskie sto³ki.
W³adze Wydzia³u Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej, na którym studiuj¹ inicjatorzy protestu, wezwa³y ich na dyscyplinuj¹ce rozmowy, w czasie których us³yszeli, ¿e to nie³adnie krytykowaæ w³asnych profesorów. Jednak akcja Trans-Fuzji
odnios³a skutek mimo nacisków œrodowiska. Po latach zastoju na warszawskich
scenach zaczê³y siê zmiany. To jeszcze nie rewolucja, ale powolna wymiana pokoleñ
i pogl¹dów”48 – pisa³ Roman Paw³owski. Na stanowisko dyrektora artystycznego
Teatru Powszechnego powo³ano Remigiusza Brzyka, z funkcji zrezygnowa³ dyrektor Teatru Studio, Zbigniew Brzoza, odwo³ano te¿ wieloletniego dyrektora Teatru
Komedia, Zenona D¹dajewskiego.
Zmiany sta³y siê coraz bardziej realne, gdy stanowisko dyrektora sto³ecznego
Biura Teatrów i Muzyki zaj¹³ sprawny mened¿er i organizator ¿ycia teatralnego, Jacek Weksler, który zaproponowa³ stworzenie teatru dla Krzysztofa Warlikowskiego
i przekszta³cenie Teatru Na Woli w nowoczesn¹ scenê impresaryjn¹ oraz odnowienie idei Warszawskich Spotkañ Teatralnych. Gdy wydawa³o siê, ¿e sytuacja teatralna stolicy ma szansê znacznie siê poprawiæ, okaza³o siê, ¿e ZASP sprzeciwi³ siê powo³aniu Agaty Siwiak na dyrektora Teatru Na Woli. Siwiak przedstawi³a wyrazist¹
liniê programow¹ teatru, który mia³aby obj¹æ. Chcia³a, aby by³a to scena impresaryjna, która sprowadza najciekawsze spektakle z Polski i ze œwiata, organizuje debaty i kszta³tuje ¿ycie teatralne. Zdaniem prezesa ZASP, Krzysztofa Kumora, kandy47
M³odzi chc¹ reanimowaæ martwe sceny, z Paw³em Sztarbowskim rozmawia Magda Dubrowska, „Gazeta
Wyborcza – Sto³eczna” 2005, nr 264.
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datka mo¿e wykazaæ siê jedynie doœwiadczeniami organizacyjno-pomocniczymi
i nie nadaje siê do kierowania instytucj¹49. Wkrótce ze stanowiska zrezygnowa³
Jacek Weksler – po tym, jak proponowane przez niego reformy okaza³y siê niemo¿liwe do wprowadzenia w ¿ycie. „Pracowa³em na stanowisku szefa warszawskich
teatrów szeœæ miesiêcy. Z tego trzy w okresie wyborczym za Marcinkiewicza i trzy
za Gronkiewicz-Waltz, a wiêc w czasie refleksji powyborczych i budowania nowego
zespo³u urzêdników miejskich. Na zmiany (…) trzeba mieæ trochê wiêcej czasu
i ca³kowite zaufanie prze³o¿onych…”50 Takiego zaufania w atmosferze zdobywania
poparcia wyborców prawdopodobnie zabrak³o.

NIENAWIDZIMY SIÊ GENERALNIE?
Tym, co prawdopodobnie przewa¿y³o o rezygnacji Wekslera, by³a awantura, jaka
nast¹pi³a w tym czasie w Teatrze Powszechnym. Wszystko zaczê³o siê od kartki,
któr¹ ktoœ przes³a³ anonimowym listem do sto³ecznej redakcji „Gazety Wyborczej”
i „¯ycia Warszawy”. Druga redakcja podchwyci³a temat i opublikowa³a kartkê
z dziesiêcioma punktami nowego kierownika literackiego teatru, Roberta Bolesty,
wœród których znalaz³y siê m.in. postulaty: „m³ody jebie starego”, „nienawidzimy
siê generalnie”, „bufet jest do dupy” i „pierdol naszego szanownego patrona” (Zygmunt Hübner)51. W prasie pojawi³y siê dziesi¹tki komentarzy na temat ca³ej sprawy, wnioskowano, ¿e w ten sposób dyrektor naczelny teatru, Krzysztof Rudziñski,
chce umocniæ swoj¹ pozycjê i zatuszowaæ sprawê prawie milionowego d³ugu, jaki
ci¹¿y na Powszechnym. Krzysztof Zaleski uzna³, ze kartka Bolesty to nie tylko
przekroczenie, czy skandal, ale sytuacja, „w której zachowania ¿uli staj¹ siê norm¹”52. Napiêta sytuacja sprawi³a, ¿e Remigiusz Brzyk, maj¹c przeciwko sobie wiêkszoœæ zespo³u, zrezygnowa³ z funkcji zastêpcy dyrektora naczelnego do spraw
artystycznych (nigdy formalnie nie zosta³ dyrektorem artystycznym). Po oœmiu
miesi¹cach od przyjêcia go na stanowisko Rada Artystyczna teatru postanowi³a podziêkowaæ mu za wspó³pracê. Do takiej decyzji przyczyni³a siê te¿ z pewnoœci¹
nagonka w mediach, a szczególnie teksty Izy Nataszy Czapskiej czy Tomasza Moœcickiego, który apelowa³: „Panie Remigiuszu Brzyk, z Teatru Powszechnego wylecia³ dziœ Pañski podopieczny, którego kry³ Pan przez d³u¿szy czas. Kolej na Pana.
Wasze umiejêtnoœci zawodowe i etyczny wizerunek to pewna klêska tej sceny. Jesteœcie ludŸmi skompromitowanymi i wasza obecnoœæ w Powszechnym jest obraz¹
zwyk³ej ludzkiej przyzwoitoœci”53.
O ca³ej aferze nie by³o nawet sensu pisaæ, gdy¿ ograniczy³a siê tylko do gierek
personalno-organizacyjnych, a spór okaza³ siê wyolbrzymiony. Prawdopodobnie
ktoœ dziêki przekazaniu kartki do mediów chcia³ coœ na tym zyskaæ lub uratowaæ
49
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w³asn¹ skórê. Ciekawe jest jednak, ¿e awantura zosta³a sprytnie wykorzystana przez
przeciwników wprowadzania nowej jakoœci w polskim teatrze. Kartka Bolesty sta³a
siê argumentem przeciwko wiêkszoœci m³odych twórców, którzy proponowali nowe
treœci i wyjœcie w dyskusji teatralnej poza sprawy czysto estetyczne. Wystarczy przeanalizowaæ choæby wypowiedŸ Macieja Englerta: „Tam po prostu coœ siê z czymœ
zderzy³o, zderzy³o siê myœlenie, które od dawna jest lansowane, to znaczy: zniszczyæ wszystko, co stare i zbudowaæ nowe – bez wzglêdu na to, czym jest to stare i jakie jest to nowe. Pêd do takiej innoœci, otwierania nowego œwiata, który zapewne
jest zwi¹zany z naturaln¹ wymian¹ pokoleniow¹, w tym wypadku opiera siê coraz
bardziej na wyniszczaniu tego, co by³o, a nie na tworzeniu nowych rzeczy”54. Twórcy starszego pokolenia wykorzystali kartkê Bolesty jako pretekst do rozliczenia siê
z m³odszymi kolegami po fachu i zdeprecjonowania ich osi¹gniêæ.
Aktywnym uczestnikiem sporu okaza³ siê nestor polskiej sceny, Zbigniew Zapasiewicz, któremu propozycje dyrektora Brzyka wyda³y siê zbyt œmia³e. W jednym z
wywiadów aktor stwierdza³: „Jest to moim zdaniem rodzaj rewolucji kulturalnej.
Konflikt polegaj¹cy na tym, ¿e nowe pokolenie ludzi, które wesz³o gwa³townie do
teatru, ma poczucie, ¿e nale¿y zdecydowanie odrzuciæ wszystko to, co dot¹d by³o”55. Aktor zarzuca³ m³odym twórcom brak profesjonalizmu i dba³oœci o warsztat
oraz ignorowanie tradycji, a zapytany, czy zagra³by u Mai Kleczewskiej lub Jana
Klaty, odpowiedzia³: „S¹dzê, ¿e nie porozumielibyœmy siê w³aœnie w tej sferze,
o której wci¹¿ rozmawiamy. Ja czego innego szukam i inaczej myœlê o konstrukcji
roli. Budujê œwiat roli zupe³nie inaczej. Budujê rolê wokó³ czegoœ, co nazywam
‘szynami’ i dopiero potem wype³niam treœci¹. Natomiast wype³niaæ treœci¹ coœ, co
nie ma konstrukcji, jest dla mnie rzecz¹ niepojêt¹”56.
Kleczewska doœæ ostro odpowiedzia³a na te zarzuty, twierdz¹c, ¿e ma podstawy
przypuszczaæ, ¿e Zapasiewicz nie widz¹c ¿adnego spektaklu jej ani Klaty, wydaje
o nich opinie. Poza tym re¿yserka stwierdzi³a, ¿e wybitny aktor „sprowadzi³ relacje
w teatrze do tych opartych na walce i lêku. Trudno mi zrozumieæ, jak starzy m¹drzy
ludzie mog¹ w bezpardonowy sposób zaatakowaæ m³odego cz³owieka – Roberta Bolestê za coœ tak niewinnego, jak s³ynne 10 punktów manifestu. Ró¿nica wieku prawie 50 lat miêdzy nimi a kierownikiem literackim Teatru Powszechnego zobowi¹zywa³aby do reakcji pedagogicznej. Spodziewa³am siê, ¿e z pozycji m¹droœci,
doœwiadczenia i wieku g³upota m³odoœci jest rozumiana i akceptowana. Tymczasem
ta g³upota i naiwnoœæ zosta³y wykorzystane, a sam Bolesto jest bezpardonowo niszczony”57. Kleczewska zarzuci³a te¿ Zapasiewiczowi brak talentów pedagogicznych, a o jego zajêciach na Akademii Teatralnej powiedzia³a, ¿e by³y czymœ pomiêdzy wyk³adem a audiencj¹, g³ównym problemem zaœ, jaki analizowano, by³o
odpowiednie wymówienie œredniówki.
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Tam¿e.
Etyka w polskim teatrze zdech³a, ze Zbigniewem Zapasiewiczem rozmawia Tomasz Moœcicki, „Dziennik” 2007, nr 54.
56
Tam¿e.
57
Nie ma ¿adnej rewolucji, z Maj¹ Kleczewsk¹ rozmawia Magdalena £ukaszewicz, „Dziennik” 2007,
nr 57.
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ZAMIAST HAPPY ENDU
Gdy wydawa³o siê, ¿e dialog miêdzypokoleniowy w polskim teatrze nie jest mo¿liwy, Teatr Dramatyczny zorganizowa³ 23 kwietnia 2007 roku spotkanie z cyklu
„Evviva l’arte” zatytu³owane Jan Klata i Zbigniew Zapasiewicz – Teatr mój widzê
ogromny. Opinie wyra¿ane wtedy przez Zapasiewicza pod adresem m³odych twórców wydaj¹ siê ostro¿niejsze. Mistrz nie potêpia ich w czambu³, ale domaga siê
wiêkszej ró¿norodnoœci. Klata odpowiada³: „My nie próbujemy ustanawiaæ jedynie
s³usznego wzorca teatru, odpowiadaj¹cego ludziom, którzy nie przekroczyli trzydziestego pi¹tego roku ¿ycia. Natomiast rzeczywiœcie mo¿na mówiæ o, jak Pan to
nazywa, ekspansji ‘nowych ludzi’. Grzech tych ‘nowych ludzi’ polega na tym, ¿e robi¹ po prostu przedstawienia dla nowej widowni – podobnej do siebie samych. Dla
takich widzów, którzy wczeœniej do teatru przyjœæ nie chcieli”58. Co ciekawe, w obu
wywiadach Zapasiewicz stwierdza, ¿e jest otwarty na dialog z m³odymi twórcami i chêtnie zagra³by w spektaklu Krzysztofa Warlikowskiego. To fakt donios³y.
Œwiadczy o wch³anianiu buntu przez system. Do niedawna to w³aœnie Warlikowski by³ enfant terrible warszawskiego teatru. Nagle okaza³o siê, ¿e sta³ siê artyst¹ œrodka, docenianym i nagradzanym nawet przez konserwatywn¹ czêœæ krytyki
i œrodowiska teatralnego. Po nim pojawili siê kolejni twórcy, którzy wywo³uj¹ kontrowersje i spory. Pewnie i oni nied³ugo zostan¹ zaakceptowani. Kto bêdzie kolejny? Czego bêd¹ dotyczy³y nastêpne warszawskie dyskusje teatralne?
Obserwuj¹c ten przegl¹d, nietrudno zauwa¿yæ, ¿e w ci¹gu prawie dwudziestu lat
nie by³o wcale debat wiele. Dyskusje nie s¹ widaæ specjalnoœci¹ ¿ycia teatralnego
stolicy. Przewa¿aj¹ awantury. A przecie¿ bez dyskusji i sporów ¿adna dziedzina sztuki nie ma szans na rozwój, bo jak znowu powiada Maria Poprzêcka: „Sztuka wiêdn¹ca (…), a polski teatr, niezale¿nie od indywidualnych osi¹gniêæ artystów, stawa³ siê sztuk¹ wiêdn¹c¹, która coraz mniej kogokolwiek obchodzi³a,
potrzebuje zastrzyku nowej, barbarzyñskiej krwi. To koncepcja, która dotyczy nie
tylko teatru”59.

58
Spór o teatr w Polsce, ze Zbigniewem Zapasiewiczem i Janem Klat¹ rozmawia Rafa³ S³awoñ, „Teatr”
2007, nr 7-8.
59
Starzy z m³odymi czy stare z nowym?, wyd. cyt.
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ZMARLI
LIPIEC – WRZESIEÑ 2007
Janina Zofia Antoniak (25 VIII, w wieku 94 lat) – komendantka plutonu ³¹czniczek i sanitariuszek, ps. „Zosia Jawor”, dowódca plutonu w Zgrupowaniu „Zaremba-Piorun”, wiêzieñ Pawiaka, odznaczona m.in. Medalem Wojska Polskiego, Krzy¿em AK, Warszawskim
Krzy¿em Powstañczym.
Eugeniusz Banaszczyk (19 VII, w wieku 81 lat) – artysta œpiewak, wieloletni solista Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.
Janina Biskupska-Wiêcko (9 VII, w wieku 82 lat) – uczestniczka Powstania Warszawskiego, sanitariuszka AK Zgrupowania „Chrobry II”, adiunkt Kliniki Otolaryngologii
Akademii Medycznej, odznaczona m.in. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Odznak¹ Honorow¹ „Za
Zas³ugi dla Miasta Sto³ecznego Warszawy” oraz „Za Wzorow¹ Pracê w S³u¿bie Zdrowia”.
Witold Bublewski (22 VII, w wieku 103 lat) – uczestnik wojny obronnej 1939 r. oraz Powstania Warszawskiego w Zgrupowaniu „¯ywiciel”, ps. „Rybicki”, cz³onek ruchu oporu
i Szarych Szeregów, odznaczony m.in. Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzy¿em Walecznych, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.
Janina Czerwijowska (9 IX, w wieku 91 lat) – ¿o³nierz AK, uczestniczka Powstania
Warszawskiego, ps. „Cecylia”, sanitariuszka KG AK Oddz. V, artysta malarz, konserwator,
nauczyciel akademicki ASP.
Adolf Derentowicz (17 VII, w wieku 72 lat) – konstruktor budownictwa ogólnego, autor m.in. konstrukcji Biblioteki Narodowej, kompleksu obiektów SGGW, wielu koœcio³ów
i obiektów u¿ytecznoœci publicznej w Warszawie, cz³onek Warszawskiego Klubu Sportowego „Legia”.
Prof. Zdzis³aw Fedorowicz (12 VIII, w wieku 85 lat) – ¿o³nierz AK, pracownik naukowy
i dydaktyczny SGPiS (SGH), dziekan w latach 1957-1960, prorektor ds. nauki Wydzia³u
Finansów w latach 1965-1968 oraz kierownik Katedry Finansów w latach 1968-1978, by³y
wiceprezes NBP, cz³onek Komitetu Ekonomicznego PAN, odznaczony m.in. Krzy¿em Walecznych.
Prof. Barbara Filarska (3 IX, w wieku 85 lat) – ³¹czniczka KG AK, uczestniczka Powstania Warszawskiego, ps. „Bronka”, archeolog, znawczyni kultury antycznej i wczesnochrzeœcijañskiej, wspó³twórca Zbiorów Sztuki Staro¿ytnej Muzeum Narodowego oraz Zak³adu
Archeologii Œródziemnomorskiej PAN.
Ks. Józef Gromek (14 VII, w wieku 74 lat) – kapelan „Solidarnoœci”, budowniczy oraz
wieloletni proboszcz koœcio³a p.w. NMP Królowej Œwiata na Ochocie.
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Cezaria Iljin-Szymañska (17 VII) – uczestniczka Powstania Warszawskiego w Zgrupowaniu „Rados³aw”, ps. „Kaja”, g³ówny projektant w Biurze Odbudowy Stolicy i Miastoprojektach ZOR oraz Stolica Po³udnie, adiunkt w Instytucie Urbanistyki i Architektury oraz
w Instytucie Kszta³towania Œrodowiska, odznaczona m.in. dwukrotnie Krzy¿em Walecznych, Krzy¿em Partyzanckim, Krzy¿em Kampanii Wrzeœniowej, Krzy¿em AK, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym, Srebrn¹ Odznak¹ Odbudowy Stolicy.
Bronis³aw Jacoñ (9 VII) – porucznik, lekarz, harcerz Grup Szturmowych Szarych Szeregów, uczestnik Powstania Warszawskiego, ¿o³nierz Batalionu „Parasol”, ps. „Blady”, odznaczony m.in. Krzy¿em Walecznych, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzy¿em Partyzanckim.
Prof. Kazimierz Maksymilian Jaworski (18 VII, w wieku 64 lat) – Kierownik Katedry
In¿ynierii Produkcji i Zarz¹dzania w Budownictwie Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej PW, prodziekan ds. dydaktycznych w latach 1988-1990, by³y cz³onek Prezydium Komitetu In¿ynierii L¹dowej i Wodnej PAN, specjalista z dziedziny budownictwa, autor podrêczników
i opracowañ naukowych.
Kajetan Kaliciñski (22 VII, w wieku 77 lat) – lekarz pediatra, ¿o³nierz Szarych Szeregów, ³¹cznik Zgrupowania „Rados³aw”, by³y dyrektor szpitali na Dzia³dowskiej i Niek³añskiej, d³ugoletni pracownik szpitala na Bródnie.
Ryszard Kar³owicz (27 VII, w wieku 88 lat) – architekt i urbanista, autor wielu projektów architektonicznych i urbanistycznych, zaanga¿owany w prace Biura Odbudowy Stolicy,
wieloletni wyk³adowca Wydzia³u Architektury PW, w latach 1963-1965 prodziekan Wydzia³u Architektury, odznaczony m.in. Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Janusz Klekowski (19 IX, w wieku 77 lat) – wieloletni wiolonczelista orkiestry Teatru
Wielkiego, wspó³pracownik Biura Interwencyjnego KOR, wspó³za³o¿yciel i pierwszy spiker
podziemnego Radia „Solidarnoœæ”, odznaczony m.in. Orderem Odrodzenia Polski.
Dr Stanis³aw Konarski (30 VII, w wieku 83 lat) – historyk-varsavianista, uczestnik Powstania Warszawskiego, ps. „Zaremba”, bra³ udzia³ w akcji prof. Stanis³awa Lorentza ratowania zbiorów Biblioteki Narodowej, w latach 1967-1991 wicedyrektor Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, wspó³pracownik PSB i autor ponad trzystu ¿yciorysów, autor licznych
publikacji dotycz¹cych historii Warszawy.
Stanis³aw Kostarski (11 VIII, w wieku 87 lat) – podporucznik AK, uczestnik Powstania
Warszawskiego, korespondent paryski „¯ycia Warszawy”, odznaczony m.in. Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em Walecznych, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi,
Warszawskim Krzy¿em Powstañczym, Krzy¿em Partyzanckim, Krzy¿em AK.
Prof. Andrzej Samuel Kostrowicki (9 VIII, w wieku 86 lat) – profesor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, d³ugoletni wspó³pracownik Wydzia³u Geografii i Studiów Regionalnych UW, cz³onek Rady Naukowej Instytutu Geografii Fizycznej, odznaczony m.in. Medalem „Za Zas³ugi dla Wydzia³u Geografii i Studiów Regionalnych
UW”, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Prof. Stefan Koz³owski (17 IX, w wieku 79 lat) – geolog, ekolog, emerytowany pracownik Pañstwowego Instytutu Geologicznego, by³y minister ochrony œrodowiska w latach
1991-1992, doradca prezydenta Lecha Wa³êsy ds. ekologii i ochrony œrodowiska, dziekan
Wydzia³u Ekologii Wy¿szej Szko³y Ekologii i Zarz¹dzania.
Prof. Jerzy Kuberski (20 IX, w wieku 77 lat) – wieloletni przewodnicz¹cy Miêdzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, nauczyciel akademicki, rektor Wy¿szej
Szko³y Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, by³y minister oœwiaty i wychowania.
Jerzy Kumelowski (31 VIII, w wieku 82 lat) – architekt, d³ugoletni pracownik „Miastoprojekt Warszawa”, autor wielu osiedli mieszkaniowych w Warszawie oraz budynków u¿y-
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tecznoœci publicznej, cz³onek Stowarzyszenia Architektów Polskich i Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków, rzeczoznawca dzie³ sztuki.
Halina Michalska-Centkiewicz (1 IX, w wieku 95 lat) – ¿o³nierz AK, artysta malarz,
nauczyciel akademicki Wydzia³u Grafiki ASP, w latach 1955-1959 projektant polichromii
staromiejskich kamienic, w roku 1953 uhonorowana Nagrod¹ Pañstwow¹ II stopnia za polichromiê Starego Miasta, odznaczona m.in. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.
Stanis³aw Olszewski (14 IX) – wieloletni dzia³acz spó³dzielczoœci mieszkaniowej, pierwszy prezes SBM Ursynów, wspó³za³o¿yciel Oddzia³u ¯oliborskiego WSM-PTTK oraz Oddzia³u PTTK na Ursynowie, odznaczony m.in. Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Krzy¿em Komandorskim Orderu Œw. Stanis³awa.
Kazimierz Puczyñski (18 IX, w wieku 99 lat) – uczestnik Powstania Warszawskiego
w Zgrupowaniu „Sosna-Róg”, d³ugoletni dyrektor Przedsiêbiorstwa In¿ynieryjnego w Warszawie, odznaczony m.in. Krzy¿em Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzy¿em AK, Z³ot¹ Odznak¹ „Za Zas³ugi dla Warszawy”.
Prof. Julian Radziewicz (4 VIII, w wieku 70 lat) – d³ugoletni nauczyciel akademicki
Akademii Pedagogiki Specjalnej, prorektor ds. dydaktyki i spraw studenckich w latach
1991-1996, kierownik Zak³adu Pedeutologii, wicedyrektor Instytutu Badañ Edukacyjnych
w latach 1990-1991.
Maria Józefa Rotwand (22 VIII, w wieku 102 lat) – malarka, wspó³za³o¿ycielka Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków, wyk³adowca i konsultant, odznaczona m.in. Medalem Zas³u¿onego Dzia³acza Kultury, Medalem „Za Zas³ugi dla Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków”.
Maria Strzembosz (23 VII) – sanitariuszka II Kompanii Batalionu „Zoœka”, uczestniczka Powstania Warszawskiego, ps. „Jagoda”.
Anna Sudlitz (20 IX) – dziennikarka, wspó³pracownik Programu III Polskiego Radia
oraz podziemnego Radia „Solidarnoœæ”, wspó³autorka wielu audycji dotycz¹cych Getta Warszawskiego i Powstania Warszawskiego.
Wieñczys³aw Walczyñski (31 VII, w wieku 79 lat) – ¿o³nierz AK, uczestnik konspiracji
i Powstania Warszawskiego w III Zgrupowaniu „Konrad” Grupy Bojowej AK „Krybar”, ps.
„Kazimierz”, odznaczony m.in. Krzy¿em AK, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym.
Tadeusz W¹sowski (15 VIII, w wieku 93 lat) – ¿o³nierz ZWZ i AK, uczestnik Powstania
Warszawskiego w Batalionie „Chrobry I”, ps. „Tadzik”, emerytowany d³ugoletni pracownik
NBP, odznaczony m.in. Krzy¿em Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzy¿em Walecznych, Krzy¿em AK, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym, Krzy¿em Partyzanckim.
Ireneusz Wiœniewski (7 VIII) – tancerz, solista i pierwszy solista baletu Teatru Wielkiego w latach 1975-1981, od roku 1999 pedagog Opery Narodowej.
Micha³ Witwicki (10 VII, w wieku 86 lat) – ¿o³nierz AK, ps. „Ludwik”, uczestnik Powstania Warszawskiego w Zgrupowaniu „Chrobry II”, architekt, urbanista, konserwator zabytków, rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odznaczony m.in.
Krzy¿em AK, Krzy¿em Powstania Warszawskiego, Medalem Wojska Polskiego, Z³ot¹ Odznak¹ Opiekuna Zabytków.
Jerzy ¯³obicki (22 VII, w wieku 82 lat) – ¿o³nierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego w Zgrupowaniu „Gurt”, ps. „Witold”, odznaczony m.in. Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym, Krzy¿em AK, Krzy¿em Partyzanckim.
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VARSAVIANA
PRZEWODNIKI I INFORMATORY
Atlas Warszawa moje miasto + 59 miejscowoœci podwarszawskich (praca zbior.;
oprac. kartograficzne zbior.; A. Wêdrychowska i in.), Demart sp. z o.o., Warszawa
2007, 67 s. + 80 s. mapy. ISBN 978-83-7427-212-4
Plan Warszawy i 59 miejscowoœci podwarszawskich po³o¿onych w promieniu
20 km od stolicy w skali 1: 16 000. Uzupe³nieniem materia³ów kartograficznych s¹
informacje ogólne (wa¿niejsze adresy i telefony alarmowe – pogotowia ratunkowego, stra¿y miejskiej i po¿arnej; informacyjne, naczelnych organów administracji
i w³adzy pañstwowej mieszcz¹cych siê w Warszawie, ambasad, szkó³ wy¿szych,
szpitali, kin, teatrów, muzeów, a tak¿e opis tras komunikacyjnych, schematy po³¹czeñ komunikacyjnych w okolicach szpitali; plany stref p³atnego parkowania
i strefy miejskiej taxi; alfabetyczny spis ulic i miejscowoœci.
Jerzy S. Majewski, Tomasz Urzykowski, Przewodnik po powstañczej Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2007, 323 s.; fotografie, plany.
ISBN 978-83-60142-02-8
Przewodnik po Warszawie z okresu Powstania Warszawskiego. Autorzy przypominaj¹ dramatyczne wydarzenia 1944 roku,
miejsca i istniej¹ce do dzisiaj œlady walki, mogi³y, pami¹tki,
pomniki. Trasy prowadz¹ przez poszczególne dzielnice Warszawy, a uzupe³nieniem opisu s¹ fotografie, plany, relacje œwiadków
tamtych wydarzeñ zebrane w latach 2004-2006 oraz kalendarium wojny w Europie.
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Przewodnik po Muzeum Powstania Warszawskiego (tekst G. Jasiñski, P. Ukielski;
wstêp P. Kowal; red. A. Panecka; wspó³praca przy kalendarium A. Kotonowicz,
fot. zbior.), Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2007, 197 s.; fotografie.
ISBN 978-83-60142-35-6
Omówienie ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego (wg dzia³ów: Holl;
Pamiêæ i historia; Sala Ma³ego Powstañca; Monument; Wybuch wojny i okupacji;
Polskie Pañstwo Podziemne; Getto; Akcja „Burza”; Przed Godzin¹ „W”; Godzina
„W”; Drukarnia; Radoœæ Powstañców). Opis najciekawszych i najcenniejszych pami¹tek poprzedzony zosta³ wstêpem P. Kowala, omawiaj¹cym ideê powstania muzeum i uzupe³niony kalendarium jego organizacji.
Guidebook to the Warsaw Rising Museum, tekst G. Jasiñski, P. Ukielski; wstêp P. Kowal; red. A. Panecka; wspó³praca przy kalendarium A. Kotonowicz, fot. zbior.; przek³.
na ang. P. Stoeckle), Muzeum Powstania Warszawskiego,
Warszawa 2007, 198 s.; fotografie. ISBN 978-83-60142-03-5
Wersja angielska Przewodnika po Muzeum Powstania
Warszawskiego.

Grzegorz So³tysiak, Filmowy przewodnik po Warszawie (konsultacje J. S. Majewski – varsaviana; A. Werner – film), Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa
2007, 269 s.; fotografie. ISBN 978-83-60142-70-7
Autor dokona³ wyboru kilkudziesiêciu filmów polskich,
których akcja toczy siê w Warszawie, a stolica – jej zabytki, budynki, restauracje, kina, parki odgrywaj¹ istotn¹ rolê dla ich fabu³y. Skoncentrowa³ siê przede wszystkim na filmach powojennych, ukazuj¹cych rzeczywistoœæ peerelowsk¹ i przemiany
zachodz¹ce po 1989 roku. Wœród filmów, które opisuj¹ Warszawê znalaz³y siê m.in.: Dekalog, Ósmy dzieñ tygodnia, Niewinni
czarodzieje, Miœ, Cz³owiek z marmuru, Róg Brzeskiej i Capri,
Krzyk, M¹¿ swojej ¿ony, Co mi zrobisz, jak mnie z³apiesz, seriale
Czterdziestolatek, 07 zg³oœ siê, Pi³karski poker, Wojna domowa,
Alternatywy 4 i in. Przewodnik proponuje tak¿e kilka wycieczek – œladem bohaterów filmów Warszawa, Przygody na Mariensztacie i Sprawy do za³atwienia, po Warszawie „kryminalnej” – tropem bohaterów 07 zg³oœ siê, Killera, Przepraszam, czy tu
bij¹ i po Warszawie barejowskiej. Uzupe³nieniem przewodnika jest filmografia, indeks filmów, indeks miejsc i osób.
Warszawa i okolice. Atlas wolnego czasu (praca zbior.; koncepcja i red. T. P³atek),
Demart sp. z o.o., Warszawa 2007, 155 s.; fotografie + 47 s. map + XXXII s.
ISBN 978-83-7427-358-9
Nowy, ilustrowany atlas Warszawy i okolic. Zawiera plan centrum Warszawy
w skali 1: 10 000; plan ca³ego miasta w skali 1: 20 000 i mapê okolic Warszawy
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w skali 1: 75 000. Oprócz planów i map opracowanie podaje informacje (adresy i telefony, godziny otwarcia, zasady wstêpu) o miejscach w Warszawie pozwalaj¹cych
w interesuj¹cy sposób spêdziæ wolny czas. S¹ to informacje na temat kin, teatrów,
imprez cyklicznych, muzeów i galerii, sal koncertowych, tras spacerowych, miejsc
rekreacji, centrów handlowych, gastronomii, propozycje szesnastu ciekawych wycieczek po Warszawie. Uzupe³nieniem s¹ plany z komunikacj¹ dzienn¹ i nocn¹,
strefami parkowania oraz alfabetyczny spis ulic i tematyczny spis obiektów.

ALBUMY. KATALOGI WYSTAW
9/9 Jems Architekci (koncepcja katalogu J. Gromadzka, M. Mi³obêdzki, M. Moskal; wspó³pr. T. Burghardt; fot. zbior.), Muzeum Architektury we Wroc³awiu,
Wroc³aw 2007, 93 s. ISBN 978-83-89262-35-6
Album towarzyszy wystawie Jems Architekci. 9 projektów i 9 realizacji prezentowanej w Muzeum Architektury we Wroc³awiu od 31 maja do 2 wrzeœnia 2007 roku.
W ksi¹¿ce przedstawiono za pomoc¹ szkiców koncepcyjnych, rysunków architektonicznych i fotografii zrealizowane lub bêd¹ce w trakcie realizacji prace funkcjonuj¹cego od 1988 roku w Warszawie biura projektowego JEMS Architekci
(O. Jagie³³o, M. Mi³obêdzki, M. Sadowski, J. Szczepanik-Dzikowski). Wœród warszawskich projektów pracowni JEMS Architekci wysoko ocenione i nagradzane zosta³y: budynek przy ul. Hozjusza, siedziba Agory S.A., siedziba Kredyt Banku przy
ul. Gie³dowej, centrum biurowe Mokotów Business Park, biurowiec Polpharma,
Babka Tower i in.
Agata Passent, Stacja Warszawa (fotografie W. Wieteska), Wydawnictwo Nowy Œwiat, Warszawa 2007, 141 s.;
fotografie. ISBN 978-83-7386-248-7
Zbiór felietonów o tematyce warszawskiej ilustrowany fotografiami wspó³czesnej Warszawy. Zarówno
tekst, jak i fotografie dokumentuj¹ ¿ycie codzienne mieszkañców stolicy. Zamiast wstêpu – wywiad
z A. Passent i W. Wietesk¹.
Wypêdzeni z Warszawy 1944 – losy dzieci. Banished from Warsaw 1944. The
Plight of Children. Vertrieben aus Warschau 1944. Kindersschicksalle (scenariusz
wystawy, dobór materia³u i red. katalogu I. Maliszewska i in.; przek³. na ang.
i niem. zbior.). Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2007, 342 s.; fotografie. ISBN 978-83-88477-62-1
Katalog wystawy zorganizowanej w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy. Wystawa, poprzez dzieje uciekinierów do 15 roku ¿ycia, przypomina dramatyczne losy
ludnoœci cywilnej po upadku Powstania Warszawskiego.
Przedstawiono setki relacji dzieci, które przesz³y deportacjê po 2 paŸdziernika 1944 roku (w wiêkszoœci przypad-
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ków relacje te opublikowano po raz pierwszy). Ich uzupe³nieniem jest materia³
dokumentacyjny: fotografie deportowanych sierot, dzieci-wiêŸniów obozów, fotogramy dokumentów Rady G³ównej Opiekuñczej. Wydanie polsko-niemiecko-angielskie.
Za murem. Jak powstawa³o warszawskie getto. Fotografie z 1940. Behind the wall
How the Warsaw Ghetto was created. Photographs from 1940, (praca zbior.; red.
nauk. M. Sikorska; przek³. na niem. R.E.L. Nawrocki), Archiwum Pañstwowe
m.st. Warszawy; Stowarzyszenie Przyjació³ Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy, Warszawa 2007, 83 s.; fotografie. ISBN 978-83-911735-3-4
Album zawiera 73 fotografie z zasobów Archiwum
Pañstwowego m.st. Warszawy przedstawiaj¹ce ¿ycie spo³ecznoœci ¿ydowskiej w Warszawie do lipca 1940 roku: budowê muru wytyczaj¹cego teren getta, przeprowadzkê ludnoœci ¿ydowskiej i ¿ycie za murami. Unikatowy materia³
dokumentacyjny uzupe³niony zosta³ fotokopiami rozkazów, obwieszczeñ, rozporz¹dzeñ, ulotek w³adz okupacyjnych.

HISTORIA WARSZAWY
DO ROKU 1939
Dorota Fox, Kabarety i rewie miêdzywojennej Warszawy. Z prasowego archiwum
Dwudziestolecia, Wydawnictwo Uniwersytetu Œl¹skiego, Katowice 2007, 276 s.
+ 4 s. fotografii (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach,
Nr 2504). ISBN 978 83-226-1621-5, ISSN 0208-6336
Autorka analizuje recenzje z przedstawieñ warszawskich teatrów rewiowych i kabaretowych, zamieszczane na ³amach czasopism – dzienników i tygodników (m.in. A. S³onimskiego,
A. Zagórskiego, W. Grubiñskiego, T. Boya-¯eleñskego). Krytyka teatralna s³u¿y do rekonstrukcji zarówno historii sto³ecznych kabaretów w okresie dwudziestolecia, jak i analizy recepcji przedstawieñ teatralnych. Cennym uzupe³nienie tego Ÿród³a
s¹ wspomnienia twórców, aktorów, literatów, dziennikarzy
zwi¹zanych z warszawskim œrodowiskiem artystycznym (m.in.
M. Hemara, L. Halamy, K. Krukowskiego, K. Wroczyñskiego,
K. Pollaka, T. Wittlina, J. Zaruby).
Artur Miêdzyrzecki, Warszawa Prusa i Gierymskiego. Szkice z dawnej Warszawy (reprint wyd. z 1957 r.), Wydaw. „Arkady”, Warszawa 2007, 119 s. + 178 s.
ilustracji. ISBN 978-83-213-4496-6
Szkice literackie poœwiêcone Warszawie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XIX wieku i jej mieszkañcom. Materia³ ilustracyjny zamieszczony w ksi¹¿ce
jest prób¹ realizacji projektu Stanis³awa Witkiewicza pokazania miasta w pracach
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polskich artystów. Obrazy i rysunki Gierymskiego, Pankiewicza, Podkowiñskiego,
Witkiewicza, Kostrzewskiego, Polattiego, Mas³owskiego, Konopackiego, Wastkowskiego, Wolskiego i in. s¹ znakomit¹ dokumentacj¹ do dziejów Warszawy z czasów
Prusa. Obecne wydanie ksi¹¿ki to reprint przygotowany na obchody 50-lecia dzia³alnoœci Wydawnictwa Arkady.
LATA 1939-1945
Powstanie Warszawskie 1944 w dokumentach z archiwów s³u¿b specjalnych.
Âapøaâckoe Âoccmaíèe 1944 â äoêóìeíòaõ èç àðõèâîâ ñïeöñëóæá (praca zbior.;
komitet red. zbior.; P. Mierecki, W. Christofanow i in.), Instytut Pamiêci Narodowej Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu; Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych i Administracji, Warszawa-Moskwa 2007, 1377 s. + 48 s. fotografii
(Seria: Dokumenty). ISBN 978-83-604-32-8
Dziêki wspó³pracy Biura Udostêpniania i Archiwizacji Dokumentów IPN, polskiego Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Federalnej S³u¿by
Bezpieczeñstwa Federacji Rosyjskiej po raz pierwszy opublikowano unikatowe
Ÿród³a dotycz¹ce Powstania Warszawskiego. W wiêkszoœci s¹ to dokumenty wytworzone przez s³u¿by specjalne Niemiec – przede wszystkim Wehrmacht, rosyjskie
specs³u¿by i Departament Œledczy Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego w latach 1949-1953. Publikacja zawiera 149 dokumentów: meldunki agentów, protoko³y przes³uchañ powstañców (zapisy z przes³uchania na £ubiance L. Okulickiego,
protoko³y z przes³uchañ cz³onków Komendy G³ównej AK: J. Szostaka, J. Rzepeckiego, J. Mazurkiewicza), protoko³y posiedzeñ s¹dowych w procesach przeciwko
zbrodniarzom niemieckim odpowiedzialnym za likwidacjê powstania (P. Geibla,
H. Reinefartha E. von dem Bacha, R. Stahela i L. Fischera, ¿o³nierzy brygady
RONA), opracowanych w jêzyku polskim i rosyjskim, ponad 100 fotografii i ilustracji oraz mapy Warszawy.
Œl¹sk, Pomorze i Wielkopolska wobec Powstania Warszawskiego. Materia³y
z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum w Gliwicach w 60. rocznicê wybuchu Powstania Warszawskiego (praca zbior.; wstêp L. Jodliñski),
Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2006, 190 s. (Seria Monograficzna, Nr 12). ISBN
83-89856-12-3, ISSN 0860-7818
Zapis referatów wyg³oszonych na konferencji zorganizowanej w 2004 roku przez Dzia³ Historii i Dokumentacji
Muzeum w Gliwicach. Referaty L. Miœka, M. Starczewskiego
i A. Chmielarza podjê³y próbê odpowiedzi na pytanie, jak Powstanie Warszawskie i jego upadek wp³ynê³y na sytuacjê wojskow¹, spo³eczn¹ i polityczn¹ na zachodnich i pó³nocnych
ziemiach Polski. Wyst¹pienie Z. WoŸniczki poœwiêcone by³o analizie ocen Powstania Warszawskiego dokonanych z perspektywy lat 1944-1946. Do szerszego kontekstu sytuacji miêdzynarodowej, militarnej i politycznej odwo³uje siê referat
M. M. Drozdowskiego.
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Uniwersalnoœæ polskoœci. Tom I: Tragizm i sens Powstania Warszawskiego (praca
zbior.; red. J. Kuczyñski, J. L. Krakowiak), Wydawnictwo Akademickie Dialog,
Warszawa 2006, 340 s. + 24 s. nlb. fotografii. ISBN 978-83-89899-64-4
Praca zawiera wybór tekstów poœwiêconych Powstaniu Warszawskiemu z anglojêzycznych tomów Dialogue and Universalism (Nr 5/1994, 3-4/2003, 5-6/2004 oraz 7-9/2006). S¹ to przede
wszystkim wspomnienia i refleksje powstañców, m.in. W. Bartoszewskiego, W. Chrzanowskiego, Z. Œcibor-Rylskiego, A. Gieysztora, J. Nowaka-Jeziorañskiego, J. Peltza, J. S. Stawiñskiego,
A. Stelmachowskiego. Dope³nieniem wspomnieñ jest omówienie myœli spo³eczno-filozoficznej tego okresu oraz zapis dyskusji na temat idei – ojczyzny – polskoœci.
Maria Trzciñska, KL Warschau. Obóz Zag³ady w centrum Warszawy, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2007, 374 s.; plany. ISBN 978-83-89862-94-5
Tematem opracowania jest Konzentrationslager Warschau – obóz koncentracyjny w Warszawie. Zdaniem autorki w 1945 roku na terenie pohitlerowskiego, dzia³aj¹cego w latach 1942–1944, obozu zorganizowano obóz pracy NKWD – miejsce eksterminacji i izolacji ¿o³nierzy Armii Krajowej i polskiej inteligencji sprzeciwiaj¹cej
siê sowietyzacji Polski. Ofiary KL Warschau wliczono do strat Powstania Warszawskiego i powstania w getcie, a fakt jego istnienia ukrywano przez ponad 50 lat.
PO ROKU 1945
Zbigniew Drzewiecki, Koœció³ Matki Bo¿ej Wspomo¿ycielki Wiernych w Warszawie na Chomiczówce, Apostolicum, Wydawnictwo Ksiê¿y
Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, Warszawa 2007, 127 s.;
fotografie. ISBN 978-83-7031-568-9
W 1982 roku na terenie Chomiczówki przy ulicy Josepha Conrada utworzono parafiê Koœcio³a rzymskokatolickiego
i rozpoczêto budowê koœcio³a. Autor przypomina dzieje Chomiczówki i jej w³aœcicieli od 1913 roku – braci Chomiczów,
historiê parafii i œwi¹tyni. Najwa¿niejsze wydarzenia z ¿ycia parafii, etapy budowy koœcio³a, jego architekturê i wystrój dokumentuj¹ zamieszczone w ksi¹¿ce fotografie.
Macte animo. W stulecie XI Liceum Ogólnokszta³c¹cego imienia Miko³aja Reja
w Warszawie (praca zbior.; red. prowadz. K. Sa³kiewicz), Komitet ds. Obchodów
Rocznicy Stulecia XI Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Reja w Warszawie,
Warszawa 2006, 184 s.; fotografie. ISBN 83-923796-0-8
Publikacja poœwiêcona historii, tradycji i wspó³czesnej dzia³alnoœci jednego
z bardziej znanych liceów warszawskich. Przygotowana zosta³a w zwi¹zku z obchodami setnej rocznicy za³o¿enia Gimnazjum i Liceum im. Miko³aja Reja. W aneksie
opracowania zamieszczono spisy dyrektorów, nauczycieli, absolwentów szko³y od
1912 roku i laureatów olimpiad ostatnich dziesiêcioleci.
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WSPOMNIENIA. BIOGRAFIE. LITERATURA FAKTU
Jan Twardowski, Autobiografia. Myœli nie tylko o sobie. Tom 2: Czas coraz prêdszy 1959-2006 (oprac. A. Iwanowska), Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006,
482 s.; fotografie. ISBN 978-83-08-03942-7
Ksi¹dz Jan Twardowski w sierpniu 1959 roku zamieszka³ w domu obok klasztoru Sióstr Wizytek przy Krakowskim Przedmieœciu 34 w Warszawie. Autor wspomina spotkania z wielu wybitnymi ludŸmi kultury, m.in. A. Kamieñsk¹, J. Œpiewakiem, G. Wuttke, A. Sandauerem, Z. Ma³ynicz, S. Szenicem, A. i J. Iwaszkiewiczami. T³em wspomnieñ s¹ wydarzenia z historii Warszawy.
Przemys³aw Waingertner, Z powstañczej Warszawy do stalagu. Ze wspomnieñ
Ryszarda S³ugockiego (pos³owie H. Kowalczyk), Centrum Edukacji Europejskiej,
Toruñ 2005, 171 s. ISBN 83-89704-18-8
Ryszard S³ugocki (1925-1973) by³ ¿o³nierzem Armii Krajowej, walczy³ podczas
Powstania Warszawskiego w pu³ku „Baszta” na Górnym Mokotowie. Po kapitulacji
trafi³ do Pruszkowa, potem do obozu przejœciowego w Skierniewicach. By³ wiêŸniem obozów jenieckich w Sandbostel pod Brem¹, Grossbostel i Husum. S³ugocki
prowadzi³ notatki na bie¿¹co od po³owy sierpnia 1944 roku do maja 1945 roku.
Z historyczn¹ dok³adnoœci¹ opisywa³ powstañcze walki, komentowa³ wydarzenia
polityczne. Tekst zapisek uzupe³nia pos³owie krewnej autora – Haliny Kowalczyk
(ukazuj¹ce pamiêtnik z osobistej, rodzinnej perspektywy) oraz indeks osobowy
i nazw geograficznych.
Tadeusz Zaremba, Gawêdy warszawskie, Oficyna Wydawnicza „£oœgraf”, Warszawa 2007, 158 s. ISBN 83-87572-19-5
Zapis audycji wyemitowanych w 2005 roku przez Radio Warszawa-Praga. Gawêdy opisuj¹ ¿ycie codzienne warszawiaków w latach 1939-2005. Narratorem relacji
o kapitulacji Warszawy w 1939 roku jest ma³y ch³opiec, scenki z ¿ycia w czasach
PRL przypomina m³ody cz³owiek, a obserwatorem wydarzeñ z okresu stanu wojennego – jest dojrza³y ju¿ mê¿czyzna.

INNE
Ksiêga prasowa Muzeum Powstania Warszawskiego. Tom III (red. i wybór tekstów D. Gawin, E. Zió³kowska), Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa
2006, 194 s.; ilustracje. ISBN83-60142-80-7
Kolejny, trzeci tom Ksiêgi prasowej zawiera wybór artyku³ów i not opublikowanych na ³amach prasy od paŸdziernika 2004 roku do maja 2006 roku. Tematem wybranych tekstów jest nie tylko dzia³alnoœæ muzealnej placówki, ale tak¿e opracowania z najnowszej historii Polski.
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Micha³ Górski, Problematyka w³asnoœci nieruchomoœci warszawskich w okresie
PRL i przemian ustrojowych, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 2006, 198 s.;
tabele. ISBN 978-83-7441-504-0
Opracowanie stanowi próbê ca³oœciowego ujêcia skomplikowanej kwestii w³asnoœci nieruchomoœci po³o¿onych na obszarze Warszawy w granicach z 1939 roku
i objêtych dzia³aniem dekretu z 26 paŸdziernika 1945 roku o w³asnoœci i u¿ytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy. Autor omawia przyczyny wprowadzenia
dekretu i sytuacjê prawn¹ by³ych w³aœcicieli i ich spadkobierców w okresie PRL.
Analizuje zmiany ustawodawstwa po 1989 roku — kolejne projekty ustaw reprywatyzacyjnych maj¹cych uporz¹dkowaæ stan w³asnoœci nieruchomoœci warszawskich.
Rocznik Statystyczny Warszawy 2006. Statistical Yearbook of Warsaw 2006 (praca zbior.; przewodn. zespo³u red. Z. Koz³owska; red. nacz. B. Czerwiñska-Jêdrusiak), Urz¹d Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2007, 419 s.; tabele; plany, wydanie polsko-angielskie. ISSN 1425-9486
24. edycja Rocznika Statystycznego Warszawy. Publikacja zawiera informacje na
temat stanu spo³eczno-gospodarczego stolicy, opracowane w siedemnastu dzia³ach
tematycznych (m.in.: ludnoœæ, œrodowisko naturalne, bezpieczeñstwo publiczne,
ochrona zdrowia, edukacja, kultura, turystyka, sport, transport, handel, mieszkalnictwo, finanse publiczne, ceny, infrastruktura komunalna, inwestycje, potencja³
ekonomiczny i in.). Dane statystyczne dotycz¹ce Warszawy porównano z polskimi
miastami wojewódzkimi oraz innymi stolicami europejskimi.

KRONIKA

KALENDARZ WARSZAWSKI
STYCZEÑ – MARZEC 2007
Kalendarz warszawski, styczeñ – marzec 2007

STYCZEÑ
1 Tysi¹ce osób bawi³o siê na jedynym
miejskim sylwestrze przed ratuszem na
Bemowie. Pojawili siê mieszkañcy prawie
wszystkich dzielnic Warszawy i okolic.
Rozgrzewa³y ich zespo³y Camel i Fiesta
Loca, przy których tañczyli salsê i sambê.
Kilkadziesi¹t osób przywita³o Nowy Rok
przy ognisku w porcie Czerniakowskim.
Organizatorem imprezy by³ Przemek Pasek, szef fundacji Ja Wis³a. Wszyscy jednak cieszyliby siê, gdyby kolejnego sylwestra zorganizowa³o miasto gdzieœ w centrum Warszawy. Sylwestrowa noc minê³a
spokojnie. Oby³o siê bez ¿adnych powa¿nych wypadków. Mniej ni¿ w ostatnich latach by³o ofiar wybuchów petard.
3 Na przyjêtej przez rz¹d liœcie inwestycji dotowanych przez Uniê Europejsk¹
znalaz³y siê a¿ trzy odcinku metra: miêdzy
Rondem Daszyñskiego a Dworcem Wileñskim, nitka od ronda do Chrzanowa na
Bemowie oraz miêdzy dworcem a stacj¹
Rembieliñska na Bródnie. W sumie Metro
Warszawskie mo¿e liczyæ na ok. 3,6 mld z³
dofinansowania (po³owa kosztów inwestycji). Rz¹d utrzyma³ na liœcie dwa inne wa¿ne projekty. MPWiK mo¿e liczyæ na dofinansowanie budowy nowych kolektorów

œciekowych i przebudowy zak³adu uzdatniania wody nad Zalewem Zegrzyñskim.
Euro mo¿e te¿ dostaæ system gospodarki
odpadami ca³ej aglomeracji warszawskiej,
m.in. z rozbudow¹ spalarni œmieci na Targówku. Za unijne pieni¹dze maj¹ powstaæ
tak¿e nowe drogi, dziêki którym o wiele ³atwiej wydostaniemy siê ze stolicy
w weekendy czy wakacje. Skorzysta kolej:
do 2009 r. powstanie po³¹czenie z lotniskiem Okêcie, a w 2014 r. ma siê definitywnie skoñczyæ remont linii Warszawa-£ódŸ.
4 Wa¿¹ siê losy centrum kultury planowanego przez miasto w zabytkowej fabryce
wódek „Koneser” przy Z¹bkowskiej. Fabrykê kupi³ w ubieg³ym roku Narodowy Fundusz Inwestycyjny „Piast”, który
zagwarantowa³ dotychczasowemu w³aœcicielowi – Warszawskiej Wytwórni Wódek
„Koneser” trzyletnie u¿ytkowanie budynków od strony Z¹bkowskiej. Tocz¹ siê negocjacje o wieczyste u¿ytkowanie tych najcenniejszych w ca³ym kompleksie obiektów. Bez nich idea miasteczka kultury z teatrami, kawiarniami i klubami traci sens.
Nie oznacza to jednak, ¿e na terenie „Konesera” nie bêdzie dzia³alnoœci kulturalnej. „Piast” zagwarantowa³ instytucjom
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kultury, które ju¿ tam dzia³aj¹, m.in. galerii Luksfera i Teatrowi Wytwórnia, ¿e mog¹ pozostaæ. Priorytetem Piasta jest budowa mieszkañ, otoczka kulturalna ma byæ
magnesem przyci¹gaj¹cym nabywców
mieszkañ. „Tak jest na ca³ym œwiecie. Tworzenie kultury ma pozostaæ wartoœci¹ tego
miejsca i nadal przes¹dzaæ o jego charakterze” – mówi Rados³aw Œwi¹tkowski, cz³onek zarz¹du NFI Piast. Jednak ca³y teren
fabryki wpisany jest do rejestru zabytków,
dlatego inwestor nie mo¿e wybudowaæ tu
wszystkiego. Ka¿da inwestycja musi uzyskaæ zgodê sto³ecznego konserwatora zabytków.
5 Radni i ratusz ostatecznie skompletowali 18 burmistrzów warszawskich
dzielnic. Niemal wszyscy to doœwiadczeni samorz¹dowcy. Wœród nich wielu trzydziestolatków (najm³odszy skoñczy³ 29 lat).
Tylko dwóch nie ma poparcia PO. Jedynym burmistrzem z PiS jest Micha³ W¹sowicz, burmistrz W³och. Na Pradze Pó³noc
jest dwuw³adza. Na ¯oliborzu burmistrza
zamiast radnych wskaza³a prezydent Warszawy.
6 Podczas prac remontowych na Krakowskim Przedmieœciu koparki ods³oni³y fragmenty imponuj¹cych barokowych
schodów prowadz¹cych na podest przed
wejœciem do koœcio³a œw. Krzy¿a. Powsta³y
w latach 1755-1756 wed³ug projektu znakomitego architekta Jakuba Fontany, projektanta fasady œwi¹tyni. Ozdobione kamiennymi wazonami schody i podest
wygl¹da³y jak przed wejœciem do pa³acu.
Uszkodzone podczas insurekcji warszawskiej, przebudowa³ w 1818 r. Chrystian
Piotr Aigner. Schodom nada³ prost¹ formê, która przetrwa³a do dziœ. Znaleziska
omal nie przeoczono, poniewa¿ roboty
prowadzono bez sta³ego nadzoru archeologa.

8 Rekordowe kwoty ze sprzeda¿y
dwóch miejskich dzia³ek na tyle poprawi³y
bud¿et miasta, ¿e byæ mo¿e ratusz zrezygnuje z planowanych jeszcze kilka miesiêcy
temu ponad 600 mln z³ kredytu. Zak³adano, ¿e do kasy miasta wp³ynie 250 mln z³,
tymczasem czêœæ zajezdni autobusowej
przy ul. Inflanckiej zosta³a sprzedana za
ponad 390 mln, a teren zajezdni przy ul.
Che³mskiej za ok. 370 mln. Dziêki rezygnacji z kredytu zad³u¿enie Warszawy spad³oby do poziomu 29 proc. bud¿etu.
9 Warszawskie Tramwaje chc¹ u³atwiæ
pasa¿erom przesiadki przy Dworcu Wileñskim. Linie w stronê Starówki odje¿d¿aj¹
tam z dwóch ró¿nych przystanków. Podobnie jest w innych kierunkach. Dlatego
spó³ka chce przebudowaæ przystanki, a jeden z nich mia³by stan¹æ w miejscu pomnika Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni,
czyli – jak go nazywaj¹ warszawiacy – pomnika „czterech œpi¹cych”. Ju¿ raz œpi¹cy
byli zagro¿eni. W 1992 r. mieli znikn¹æ z powodów ideologicznych. Wówczas
obroni³ ich autor rzeŸby, Stefan Momot.
Dr in¿. Andrzej Brzeziñski, wspó³autor
koncepcji zmian komunikacyjnych przy
Dworcu Wileñskim zastrzega, ¿e na temat
usuniêcia pomnika powinni wypowiedzieæ siê jeszcze i historycy, i sami warszawiacy.
10 Staromiejskie piwnice czeka gruntowny remont. Po modernizacji maj¹
stworzyæ sieæ po³¹czonych placówek kulturalnych. W nieczynnej kot³owni przy
ul. Brzozowej 11/13/15 najprawdopodobniej powstanie Centrum Interpretacji Zabytku, w Centrum Edukacji Kulturalnej
przy Jezuickiej 4 powstan¹ m.in.: nowe
pracownie plastyczne i fotograficzne oraz
sala projekcyjna, w domu kultury przy
ul. Rynek 2 – sala multimedialna i klubowa, a w budynku Starej Prochowni – ka-
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wiarnia literacka i nowe pomieszczenia dla
Teatru Kazamaty. Uporz¹dkowane zostan¹ równie¿ podziemia Muzeum Historycznego, gdzie zostanie umieszczona ekspozycja pokazuj¹ca historiê Warszawy od
czasów najdawniejszych do momentu uzyskania sto³ecznoœci. Znajd¹ siê tam tak¿e
zbiory archeologiczne, przechowywane
obecnie w magazynach Zamku Królewskiego. Koszt rewitalizacji œredniowiecznych piwnic wyniesie 32 mln z³. Po³owê
tych pieniêdzy przeka¿e miasto, reszta ma
pochodziæ z dotacji unijnych i tzw. Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Pierwsze piwnice powinny byæ udostêpnione
dla zwiedzaj¹cych na pocz¹tku 2008 r.
11 Wbrew obietnicom sk³adanym
przez Kazimierza Marcinkiewicza podczas kampanii wyborczej ratusz nie do³o¿y
240 mln z³ do budowy Narodowego Centrum Sportowego na Stadionie Dziesiêciolecia. Eksperci Regionalnej Izby Obrachunkowej orzekli, ¿e miasto nie mo¿e dotowaæ inwestycji rz¹dowych wznoszonych
na gruntach skarbu pañstwa, a wiêc nie nale¿¹cych do samorz¹du. Radni Platformy,
Lewicy i Demokratów przyjêli ten werdykt z ulg¹. Uwa¿aj¹, ¿e nale¿y siê skupiæ
na budowie stadionu Legii. Z kolei samorz¹dowcy z PiS twierdz¹, ¿e w postêpowaniu ratusza brak jest logiki, radni bowiem
zgodzili siê, by Warszawa zg³osi³a siê
do organizacji mistrzostw w pi³ce no¿nej
w 2012 r. ¯eby tak siê sta³o, stolica Polski
musi mieæ stadion z prawdziwego zdarzenia.
Warszawa ma nowego skarbnika. Zosta³ nim Miros³aw Czekaj, który przez
12 lat odpowiada³ za finanse Szczecina.
Ostatnio kierowa³ jedn¹ ze spó³ek BG¯.
Radni wybrali te¿ nowego sekretarza miasta – Adama Leszkiewicza, by³ego dyrektora generalnego w ma³opolskim urzêdzie
marsza³kowskim.

12 Pole Mokotowskie ma szansê staæ
siê warszawskim Parkiem Centralnym.
Wszystko zale¿y jednak od tego, czy nowi
radni uchwal¹ zaakceptowany przez poprzedni¹ ekipiê projekt miejscowego plany zagospodarowania. G³ówne za³o¿enia
planu, opracowanego przez zespó³ Dawos,
to powiêkszenie obszaru parku o teren
bazy MPO na ty³ach Biblioteki Narodowej, ograniczenie inwestycji – tylko obiekty sportowe (korty, tereny do jazdy konnej), rekreacyjne, us³ugowe (kawiarnie)
i kulturalne (amfiteatr przy centralnym
stawie), dosadzenie drzew i krzewów. Osi¹
parku bêdzie g³ówna aleja, która ci¹gnie
siê od ronda Jazdy Polskiej do al. ¯wirki
i Wigury. W poprzek tnie j¹ al. Niepodleg³oœci, dlatego trzeba nad ni¹ przerzuciæ
k³adkê. K³adka ma te¿ po³¹czyæ Bibliotekê
Narodow¹ i stacjê paliw Orlen, na miejscu
której urz¹dzono by kawiarniê.
14 Wystêp œpiewaczki Iwony Sobotki
i orkiestry Sinfonia Varsovia pod dyrekcj¹
Jerzego Maksymiuka zainaugurowa³ Rok
Karola Szymanowskiego. Na wieczorze
w Studiu Koncertowym Polskiego Radia
zaprezentowane zosta³y dzie³a powsta³e jako plon podró¿y kompozytora na Bliski
Wschód i jego fascynacji kultur¹ œródziemnomorsk¹.
Po raz piêtnasty zagra³a Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. Na ulicach Warszawy kwestowa³o 1,5 tys. osób. Do puszek wpada³y z³otówki, dolary, euro, a nawet z³ote pierœcionki. Wieczorem kilka tysiêcy osób przysz³o na pl. Defilad na pokaz
fajerwerków, czyli tradycyjne orkiestrowe
„Œwiate³ko do nieba”.
16 Instytut Weterynaryjny przy Grochowskiej, jeden z najcenniejszych zabytków Grochowa, nie mo¿e znaleŸæ nabywcy.
Cena wywo³awcza to 15 mln z³. Instytut
Weterynaryjny powsta³ w latach 1899-
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-1900. Na pocz¹tku lat 50. XX w. zosta³
przejêty przez SGGW. Podejmowane przez
uczelniê próby sprzedania, a nawet wynajêcia obiektów koñczy³y siê fiaskiem. Nabywców odstrasza fakt, ¿e historycznego budynku nie mo¿na zburzyæ, a plan zagospodarowania przestrzennego narzuca
w tym miejscu funkcjê edukacyjno-naukow¹.
17 62. rocznica zakoñczenia walk
o Warszawê. Uroczystoœci rozpoczê³y siê
o godz. 12 przed Grobem Nieznanego
¯o³nierza. Po uroczystej zmianie wart
w asyœcie kompanii honorowej Wojska
Polskiego przedstawiciele najwy¿szych
w³adz pañstwowych, wojska, korpusu dyplomatycznego, w³adz samorz¹dowych Warszawy oraz organizacji kombatanckich
z³o¿yli na p³ycie Grobu wieñce i wi¹zanki
kwiatów. O godz. 13.30 kwiaty zosta³y z³o¿one pod pomnikiem-mauzoleum ¿o³nierzy radzieckich przy ul. ¯wirki i Wigury, gdzie spoczywaj¹ polegli podczas walk
o Warszawê ¿o³nierze Armii Czerwonej.
18 Rz¹d wpisa³ na listê inwestycji, które mog¹ dostaæ pieni¹dze z Unii Europejskiej, trzy du¿e warszawskie projekty
z programu „Innowacyjna Gospodarka”.
Na euro ma szanse Politechnika Warszawska, która planuje warte 100 mln euro Centrum Zaawansowanych Materia³ów i Technologii. Na liœcie jest te¿ Akademia Medyczna ze swoim Centrum Badañ Przedklinicznych i Technologii oraz popierany
przez miasto Warszawski Park Technologiczny.
Do u¿ytku oddane zosta³y odnowione
czytelnie w wyremontowanej kamienicy
Kierbedziów przy Koszykowej. Remont
gmachu obejmowa³ odczyszczenie wczesnomodernistycznej elewacji z 1914 r. oraz
przebudowê wnêtrz. Na pierwszym piêtrze
powsta³a czytelnia g³ówna oraz bibliolo-

giczna. Na poddaszu ulokowano czytelnie
fotograficzn¹ i kartograficzn¹. W budynku
urz¹dzono równie¿ du¿¹ salê konferencyjn¹ oraz przestronny hol z przeznaczeniem
na galeriê. Jeszcze w tym roku ma siê zacz¹æ generalna modernizacja biblioteki,
obejmuj¹ca m.in. wyburzanie czêœci istniej¹cych budynków, budowê nowego
obiektu, przykrycie podwórzy szklanym
dachem.
19 Prêdkoœæ wiatru przed œwitem dochodzi³a w Warszawie do 110 km na godz.
Takiej wichury nie by³o od kilku lat. Na
Okêciu wstrzymano loty, drzewa zatarasowa³y linie kolejowe, tramwajowe i drogi.
Do po³udnia stra¿ po¿arna wyje¿d¿a³a ponad 350 razy do wyrwanych z korzeniami drzew, zniszczonych dachów, parkanów. 100 zg³oszeñ przyjê³a stra¿ miejska,
217 STOEN. Huragan nazwany „Cyrylem” lub „Kiry³em” opanowa³ wczeœniej
Angliê i przetoczy³ siê przez Niemcy.
21 „Muzyka dworów europejskich” –
to tytu³ nowego cyklu spotkañ muzycznych na Zamku Królewskim Na seriê z³o¿y siê piêæ koncertów prezentuj¹cych muzykê dworsk¹ Francji, Polski, Anglii, Niemiec i Rosji. Dwukrotnie wyst¹pi barokowy zespó³ Arte dei Suonatori, uznawany
obecnie za najlepszy w Polsce zespó³ graj¹cy muzykê dawn¹ na instrumentach historycznych lub ich kopiach.
22 Prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, spóŸni³a siê, sk³adaj¹c
oœwiadczenie o dzia³alnoœci gospodarczej
swojego mê¿a. Wraz z w³asnym zeznaniem
maj¹tkowym przes³a³a je do urzêdu wojewódzkiego 28 grudnia. A zgodnie z ordynacj¹ wyborcz¹ powinna to zrobiæ najpóŸniej miesi¹c od II tury wyborów, czyli od
26 listopada. Przepisy w tej sprawie s¹ doœæ
zagmatwane, ale ordynacja przewiduje za
to z pozoru drobne spóŸnienie surow¹ karê
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– utratê warszawskiej prezydentury. Dzia³acze PiS szykuj¹ ju¿ plan prowadz¹cy do
„detronizacji” obecnej prezydent. Ta jednak zapowiada, ¿e siê nie podda i odwo³a
siê od takiej decyzji do s¹du.
Po 99 latach Warszawa po raz drugi zosta³a gospodarzem ³y¿wiarskich mistrzostw Europy. Przez tydzieñ na Torwarze
rywalizowaæ bêdzie 154 ³y¿wiarek i ³y¿wiarzy z ca³ego œwiata, w tym 19 par. Spore
szanse na medal ma para Dorota i Mariusz
Siudkowie. Bilety na fina³y i wieczorne
programy zosta³y wykupione jeszcze przed
Bo¿ym Narodzeniem.
144. rocznicê wybuchu powstania styczniowego uczcili na Cytadeli kombatanci
AK, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP i warszawiacy. Z³o¿yli wieñce pod
krzy¿em, miejscem stracenia gen. Romualda Traugutta i czterech innych cz³onków
Rz¹du Tymczasowego.
23 W wieku 74 lat, po powa¿nej chorobie, zmar³ œwiatowej s³awy dziennikarz,
mistrz reporta¿u, Ryszard Kapuœciñski.
Zas³yn¹³ jako najbardziej znany polski
pisarz-podró¿nik i reporta¿ysta. Pracowa³ w „Polityce”, „Kulturze”, a tak¿e jako
korespondent Polskiej Agencji Prasowej
w Afryce, Ameryce £aciñskiej i Azji. Wyda³ setki artyku³ów prasowych i 27 ksi¹¿ek, które t³umaczone by³y na wiele jêzyków.
W Filharmonii Narodowej w Warszawie
wyst¹pi zespó³ Hesperion XXI prowadzony przez mistrza muzyki dawnej, popularyzatora violi da Gamba, Jordi Savalla.
Koncert nosi³ tytu³ „Folia i romanesca”,
a w programie znalaz³y siê m.in. kompozycje Diega Ortiza, Alonsa Mudarry, Johna Playforda, Francisco Correa de Arauxo,
Antonia Martina y Colla.

24 Warszawa prze¿y³a pierwszy atak zimy. Miasto od rana sparali¿owa³y korki.
Drogówka odnotowa³a dwa razy wiêcej
st³uczek ni¿ œrednio w ci¹gu doby. T³oczno
by³o na urazówkach, gdzie przyjmowano
pacjentów ze z³amaniami r¹k i nóg. OpóŸnienia mia³y te¿ samoloty.
Kilkuset studentów i pracowników
Wojskowej Akademii Technicznej protestowa³o przed sejmem przeciwko nowemu
projektowi reformy wojskowego szkolnictwa wy¿szego, która przewiduje zmianê
nazwy i statusu uczelni. Minister obrony
chce, ¿eby do koñca 2008 r. wszystkie
uczelnie wojskowe po³¹czy³y siê w jeden
Uniwersytet Obrony Narodowej z siedzib¹
w Warszawie. MON t³umaczy to finansami. Ministerstwo chce tak¿e ograniczyæ
liczbê studentów na nowym uniwersytecie
do 3 tys., w tym 600 cywilnych. Obecnie
w WAT uczy siê 4135 cywilów. To 98 proc.
wszystkich studiuj¹cych
26 Wiosn¹ maj¹ rozpocz¹æ siê prace remontowe i adaptacyjne w piwnicach zabytkowego bastionu pa³acu Ostrogskich
na Tamce. Bêdzie to pierwszy etap rewitalizacji barokowej budowli oraz modernizacji mieszcz¹cego siê w pa³acu Muzeum
Chopina. Obecnie trwa konserwacja zbudowanego z piaskowca tarasu budynku
oraz jego obiektów, m.in. zabytkowej fontanny. Zmodernizowane muzeum tworzy³oby wraz z Akademi¹ Muzyczn¹ na Okólniku oraz s¹siaduj¹cym z pa³acem Ostrogskich Centrum Chopinowskim, którego
budowa mo¿e ruszyæ w marcu, cenny kompleks budynków zwi¹zanych z Fryderykiem Chopinem.
28 Ponad 100 osób zgromadzi³o siê pod
pomnikiem Bohaterów Getta, aby uczciæ
62. Miêdzynarodowy Dzieñ Pamiêci o Holocauœcie, który w tym roku poœwiêcono
Irenie Sendlerowej. Sendlerowa ocali³a,
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wywo¿¹c z getta, 2,5 tys. ¿ydowskich dzieci. Do zebranych przemawia³a z telebimu.
Przez ca³y weekend o Holocauœcie przypomina³ zabytkowy tramwaj z gwiazd¹ Dawida, który ca³kiem pusty jeŸdzi³ po ulicach
Warszawy.
29 Teatr Powszechny na Pradze, jeden
z najpopularniejszych teatrów w Warszawie i jeden z najchêtniej odwiedzanych teatrów w ca³ej Polsce, prze¿ywa powa¿ny
kryzys. Spieraj¹ siê, prezentuj¹cy dwie ró¿ne wizje teatru, dyrektorzy: artystyczny,
Remigiusz Brzyk (na stanowisku od 4 miesiêcy) i naczelny Krzysztof Rudziñski
(w Powszechnym od 20 lat). Teatr ma
900 tys. d³ugu, a ponadto œwiat³o dzienne
ujrza³ wulgarny regulamin teatru autorstwa kierownika literackiego Roberta Bolesty. Jacek Weksler, dyrektor Biura Teatru

i Muzyki Urzêdu m.st. Warszawy, zadeklarowa³ pomoc w doraŸnym funkcjonowaniu Powszechnego, ale na razie nie zamierza podejmowaæ ¿adnych decyzji personalnych.
30 Po siedmiu latach nieobecnoœci na
kulturalnej mapie Warszawy i jazzowej
mapie Europy na pocz¹tku maja w Z³otych
Tarasach wróci do gry kultowy Jazz Klub
Akwarium. Szef Klubu, Mariusz Adamiak, zapowiada kameraln¹ atmosferê
(niespe³na 200 miejsc), codzienne koncerty, wystêpy gwiazd w pi¹tki i soboty, najbardziej artystyczny wystrój w Warszawie,
dobr¹ kuchniê. „Akwarium” razem z czterema s¹siednimi lokalami bêdzie ³¹czyæ
ogromny dziedziniec, tzw. plaza, która pomieœci nawet 2 tys. ludzi. Bêdzie mo¿na na
niej organizowaæ 12 koncertów rocznie.

LUTY
1 Hostel Oki Doki przy pl. D¹browskiego znalaz³ siê w dziesi¹tce najlepszych
na œwiecie hosteli. Nagroda, z³ocisty pos¹¿ek Hoscara, wrêczona zosta³a podczas
dorocznego zjazdu organizowanego w Dublinie przez portal rezerwacyjny Hostelworld. Wyboru dokonali goœcie hostelowi.
Oki Doki to hostel artystyczny. Ka¿dy pokój jest inny, ma w³asn¹ nazwê i jest zaprojektowany przez artystê. Wœród goœci przewa¿aj¹ Brytyjczycy. Coraz wiêcej jest przybyszów z Dalekiego Wschodu.
2 Wiceprezydent Andrzej Jakubiak,
zapowiedzia³, ¿e miasto zajmie siê warszawskimi targowiskami. Sprawdzi, jaki
jest ich stan prawny, czy s¹ roszczenia, jaki
jest plan miejscowy. Tam, gdzie miasto planuje utrzymanie targowisk, obiecuje kupcom 5-, 10-letnie umowy dzier¿awne oraz
pieni¹dze na modernizacjê bazarów. Ratusz bêdzie stawiaæ pewne warunki, np. jak
takie obiekty maj¹ wygl¹daæ. Wiceprezydent chce tak¿e rozwi¹zaæ k³opoty z han-

dlem ulicznym. Lekiem na uliczne stragany oblegaj¹ce centrum stolicy maj¹ byæ bazary lotne, które funkcjonowa³yby na rogach ulic, w bocznych uliczkach, np. od
6 rano do 8.30.
Pa³ac Kultury i Nauki zosta³ wpisany
do rejestru zabytków. Konserwator wojewódzki uzna³, ¿e obiekt „posiada wartoœæ
historyczn¹, artystyczn¹ i zwi¹zan¹ z nimi
wartoœæ naukow¹, co oznacza, ¿e jego zachowanie le¿y w interesie spo³ecznym”.
Decyzja konserwatora oznacza, ¿e ca³y socrealistyczny wie¿owiec – jego architekturê, wystrój wnêtrz i sta³e wyposa¿enie objêto œcis³¹ ochron¹ konserwatorsk¹. Odt¹d
bez zgody s³u¿b konserwatorskich nie
bêdzie mo¿na przeprowadzaæ w budynku
wiêkszych zmian.
4 Ponad 300 osób, g³ównie architekci,
obroñcy zabytków i okoliczni mieszkañcy,
wziê³o udzia³ w happeningu zorganizowanym w obronie zagro¿onej rozbiórk¹ hali
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przy ul. Koszykowej. Spotkanie by³o reakcj¹ na plany w³aœciciela hali – firmy Quinlan Pivate Golub – który zamierza rozebraæ oryginaln¹ stalow¹ konstrukcjê budynku i zburzyæ znaczn¹ czêœæ murowanych œcian, a potem zbudowaæ w tym miejscu podziemny gara¿ i odtworzyæ bry³ê hali, ale ju¿ z konstrukcj¹ ¿elbetow¹. Organizatorzy zebrali 369 podpisów pod listem
do prezydenta i Rady Warszawy o ratunek
dla hali.
5 Zarz¹d Warszawy zadecydowa³ o zniszczeniu piwnic ods³oniêtych podczas
prac archeologicznych na placu Saskim.
Rzecznik ratusza, Andrzej Andryszczyk,
powiedzia³, ¿e za ocalenie podziemi trzeba
by³oby zap³aciæ od 30 do 70 mln z³. W stosunku do kosztów zbudowania ca³ego pa³acu Saskiego jest to kwota gigantyczna.
„Odnalezione elementy nie s¹ a¿ tak wartoœciowe, ¿eby ratusz mno¿y³ koszty tej inwestycji” – mówi³ rzecznik. Najciekawsze
znaleziska maj¹ trafiæ do Muzeum Historycznego. Byæ mo¿e niektóre detale da siê
wmurowaæ w œciany odtworzonego pa³acu. Archeolodzy, badacze i mi³oœnicy zabytków s¹ zaskoczeni t¹ decyzj¹ i zapowiadaj¹ publiczn¹ dyskusjê na ten temat.
6 T³umy ludzi przyby³y, ¿eby obejrzeæ
nowe centrum handlowe Z³ote Tarasy
obok Dworca Centralnego. Budowa gigantycznego kompleksu handlowo-rozrywkowego trwa³a cztery lata, inwestycja poch³onê³a pó³ miliarda euro. Obiekt przykryty jest kosmicznymi szklanymi kopu³ami.
Na powierzchni 63, 5 tys. m2 znalaz³o siê
ponad 200 sklepów, wœród nich wiele nowych marek, nieobecnych dot¹d w Polsce
czy w Warszawie, a tak¿e kawiarnie, bary,
restauracje oraz multiplex.
8 Jacek Weksler, dyrektor miejskiego
Biura Teatru i Muzyki, z³o¿y³ dymisjê. Na
stanowisku by³ przez niespe³na szeœæ mie-

siêcy, ale ze swoim zespo³em przygotowa³
kilka wa¿nych projektów. Jednym z jego
planów by³o stworzenie w Teatrze Na Woli nowoczesnej sceny impresaryjnej, która sprowadza³aby wa¿ne przedstawienia
z Polski i ze œwiata, a nawet organizowa³a
Warszawskie Spotkania Teatralne. Uda³o
mu siê tak¿e opracowaæ dwa alternatywne projekty dla Teatru Nowego: powsta³o
opracowanie rozbudowy budynku przy
Pu³awskiej, znaleziono te¿ inn¹ lokalizacjê
na Mokotowie. Komentuj¹c swoj¹ decyzjê,
Weksler powiedzia³ m.in.: „Dzisiaj s¹ inne
priorytety dotycz¹ce kultury i niepewna jest perspektywa realizacji tych projektów”.
9 Kapela Czerniakowska nagrywa
pierwsz¹ od 17 lat p³ytê. Ostatnim cz³onkiem oryginalnego sk³adu Kapeli jest band¿olista i wokalista Sylwester Kozera, reszta to m³odzi, pe³ni zapa³u muzycy. Na
p³ycie znajd¹ siê klasyczne hity warszawskiej ulicy oraz trzy premierowe piosenki.
11 Przy ul. œw. Andrzeja Boboli na Mokotowie powstanie ogród zimowy palm
daktylowych. Egzotyczne roœliny pojawi³y
siê w tym miejscu 80 lat temu, kiedy to oddano do u¿ytku palmiarniê bêd¹c¹ czêœci¹
Zak³adu Hodowli Roœlin nr 1. W czasie
wojny palmiarnia ocala³a. Przez lata produkowano w niej roœliny, którymi obsadzano ca³¹ Warszawê. Palmy rozros³y siê
tak bardzo, ¿e przebi³y dach budynku.
Ekspertyzy wykaza³y, ¿e nie op³aca siê
podwy¿szaæ dachu, lepiej wybudowaæ now¹ palmiarniê. Niemal ca³kowicie przeszklony budynek zaprojektowa³ Jerzy
Szczepanik-Dzikowski z pracowni JEMS
Architekci.
12 Z Warszawy mo¿na ju¿ tanio polecieæ do blisko 30 miast w Europie. Wieczorem z Okêcia do Dublina po raz pierwszy wystartowa³ samolot irlandzkiego
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Ryanaira, najwiêkszej taniej linii w Europie. Wkrótce do tras z Warszawy, obs³ugiwanych przez tanich przewoŸników, ma
do³¹czyæ kilkanaœcie nastêpnych, np. linia
Wizz Air do Belfastu, na Korfu i do Burgas
w Bu³garii. Dziesiêæ nowych po³¹czeñ
z Warszawy ma uruchomiæ jeszcze w tym
roku Norwegian.
Lada moment rozpocznie siê rozbiórka biurowca zak³adów Waryñskiego pomiêdzy ulicami Kolejow¹, Przyokopow¹
i Sienn¹. Na siedmiohektarowej dzia³ce
hiszpañska firma Pro Urba wybuduje osiedle cztero-, oœmiokondygnacyjnych domów, ³¹cznie a¿ 1,3 tys. mieszkañ. Tereny
Bumaru to kolejne poprzemys³owe obszary w stolicy, które zamieniaj¹ siê w osiedla
mieszkaniowe. Najwiêkszym takim rejonem jest ¯oliborz Przemys³owy, gdzie zabudowa mieszkaniowa powstanie na terenach ZREMB-u i FSO. Tysi¹ce mieszkañ powstanie te¿ na S³u¿ewcu Przemys³owym.
13 Zarz¹d Warszawy przyj¹³ zmiany
w bud¿ecie miasta, uwzglêdniaj¹c ponad
100 wniosków opiewaj¹cych na ok.
80 mln z³. Po³owa tej kwoty bêdzie pochodziæ z nadwy¿ek z lat poprzednich, 15 mln
ze wzrostu dochodów miasta, a reszta z obni¿enia rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki. Najwiêcej otrzymaj¹ dyrektorzy szpitali i przychodni – ok. 30 mln z³,
g³ównie na remonty. W³adze miasta do³o¿¹
dodatkowe 3, 8 mln z³ na odbudowê pa³acu
Saskiego i ok. 430 tys. z³ na modernizacjê
ronda Starzyñskiego. Dodatkowych pieniêdzy mog¹ siê te¿ spodziewaæ w³adze
warszawskich dzielnic. Targówek dostanie o 2, 7 mln z³ wiêcej na budowê mieszkañ komunalnych, a Ursynów ponad
2 mln z³ na modernizacjê miejskiej p³ywalni przy ul. Wilczy Dó³. Poprawki bud¿etu musi jeszcze zaakceptowaæ Rada Warszawy.

14 Zarz¹d Oczyszczania Miasta zorganizowa³ dokarmianie zwierzyny w warszawskich parkach i lasach. W parkach dokarmiane s¹ g³ównie ptaki, dla których codziennie pracownicy ZOM wysypuj¹ ok.
20 kg ziarna. W lasach dla mniejszych ptaków wywieszono prawie 3 tys. tzw. podkarmiaczek – pojemników wype³nionych niesolonym t³uszczem wymieszanym z ziarnem. Na polach wystawiono budki dla ba¿antów. W lasach na M³ocinach, Bielanach, Bemowie, Bia³o³êce, Bródnie i Kabatach stanê³y paœniki, do których zagl¹daj¹ przewa¿nie sarny i jelenie. Jak szacuje ZOM, w warszawskich lasach mieszka
80 dzików, 180 saren, 100 lisów, cztery ³osie.
15 Minister budownictwa Andrzej
Aumillier przyzna³ racjê spadkobiercom
Edwarda Raczyñskiego w sporze z Akademi¹ Sztuk Piêknych o barokowy pa³ac
Czapskich przy Krakowskim Przedmieœciu. Rodzina dawnego w³aœciciela mo¿e
teraz bez przeszkód domagaæ siê zwrotu
odebranego po wojnie dekretem Bieruta
gruntu z pa³acem. ASP zapowiada walkê
w s¹dzie administracyjnym. „Zobowi¹zuje nas do tego nasza 60-letnia obecnoœæ
w tym miejscu” – powiedzia³ rektor uczelni, prof. Wiktor Jêdrzejec.
Od dziœ, a potem w ka¿dy weekend,
metro warszawskie kursuje do póŸnej nocy. W nocy z pi¹tku na sobotê i z soboty na
niedzielê bêdzie kursowaæ co pó³ godziny.
Ostatni kurs z pl. Wilsona planowano na
godz. 2.45, a z Kabat na 2.30. Nie bêdzie
tylko kursów poci¹gów wahad³owych miêdzy pl. Wilsona a stacj¹ Marymont. Koszt
przedsiêwziêcia to ok. 9,2 tys. z³ za jedn¹
noc. Na razie metro bêdzie jeŸdziæ d³u¿ej
przez pó³ roku. Jeœli kursy nocne bêd¹ popularne, to wed³ug zapowiedzi Leszka Ruty, szefa Zarz¹du Transportu Miejskiego,
zostan¹ na sta³e.
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16 Zabytkowa fabryka Norblina
przy ul. ¯elaznej ma nowego w³aœciciela.
67,5 mln z³ zap³aci³a za ni¹ firma Alm
Dom, która postawi tu najprawdopodobniej osiedle mieszkaniowe. Zabytkowe budynki wraz z dwuhektarow¹ dzia³k¹ zajmuj¹ Muzeum Techniki, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy oraz Teatr Scena
Prezentacje. Instytucje te nie zamierzaj¹ siê wyprowadziæ. Wyst¹pi³y do s¹du
o uw³aszczenie na tej nieruchomoœci. Zdaniem Jerzego Jasiuka, dyrektora Muzeum
Techniki, przetarg powinien byæ wstrzymany, ale sêdzia, który go prowadzi³, nie
wyrazi³ na to zgody. Nowy w³aœciciel Norblina zaproponowa³ spotkanie, aby porozmawiaæ o przysz³oœci dzia³aj¹cych tu instytucji kulturalnych. Historyczne budynki
fabryki s¹ wpisane do rejestru zabytków.
Nie wolno ich rozebraæ, ani przebudowaæ
bez zgody konserwatora.
18 W konkursie na projekt Muzuem
Sztuki Nowoczesnej zwyciê¿y³ Szwajcar
Christian Kerez z Zurychu, wspó³autor
czarnego gmachu muzealnego w stolicy
Lichtensteinu. Projektuj¹c pofalowany
gmach dla Warszawy, architekt inspirowa³
siê blaszan¹ hal¹ Kupieckich Domów Towarowych. Wielu ogl¹daj¹cych makietê
nie kry³o rozczarowania, prost¹ wrêcz
nudn¹ bry³¹ budynku. Przewodnicz¹cy jury konkursowego, Micha³ Borowski, przekonywa³ jednak, ¿e projekt za piêæ lat bêdzie awangardowy, a hala wystawowa –
przypominaj¹ca fabryczn¹ – daje najlepsze
mo¿liwoœci do eksponowania sztuki nowoczesnej.
Koncert œwiatowej s³awy japoñskiej
skrzypaczki Midori uœwietni³ 70-lecie radiowej „Dwójki”. W Studiu Koncertowym
Polskiego Radia artystka i jej sta³y muzyczny partner Robert McDonald zaprezentowali utwory Beethovena, Schumanna, Ravela, Hindemitha i Webera.

19 Z okazji obchodzonego na ca³ym
œwiecie Roku Karola Szymanowskiego
w Bibliotece Uniwersyteckiej pokazane
zosta³y dwa najnowsze nabytki zakupione
na aukcji w Londynie: rêkopis fortepianowej wersji IV Symfonii „Koncertujacej” sporz¹dzony przez dyrygenta Grzegorza Fitelberga, z poprawkami Szymanowskiego,
i fortepianowa kopia II Koncertu skrzypcowego. Otwarto te¿ wystawê planszow¹ ukazuj¹c¹ ¿ycie i twórczoœæ kompozytora. Biblioteka Uniwersytecka posiada najwiêkszy
zbiór pami¹tek po Szymanowskim.
21 XIV Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Stanis³awa Staszica ju¿ po raz czwarty zwyciê¿y³o w rankingu warszawskich ogólniaków. Jego uczniowie bardzo dobrze zdaj¹
maturê, dostaj¹ siê na najlepsze uczelnie,
zdobywaj¹ laury w olimpiadach. W tym roku po raz pierwszy miasto wrêczy³o nagrody po 5 tys. z³. Dosta³o j¹ Liceum im. Schumanna za awans z 90. miejsca na 53. oraz liceum „K¹t” za pracê z m³odzie¿¹, która nie
znalaz³a miejsca w innych szko³ach.
Uniwersytet Warszawski chce stworzyæ
wielki têtni¹cy ¿yciem kampus uniwersytecki pomiêdzy ul. ¯wirki i Wigury
i ul. Banacha, Pasteura i Miecznikowa.
Stoj¹ tam ju¿ budynki kilku wydzia³ów,
akademiki i klub studencki Proxima. W³adze uczelni chc¹, aby cztery nowe budynki
– wydzia³ów fizyki oraz nauk biologiczno-chemicznych, a tak¿e centrum kultury studiów i gmach dla nauk nie potrzebuj¹cych laboratoriów – wspó³gra³y z tymi
istniej¹cymi. Dlatego og³osi³y konkurs
na opracowanie koncepcji ca³ego zespo³u
budynków uniwersyteckich na Ochocie.
Szacunkowy koszt budowy to ponad
320 mln z³. Uczelnia stara siê o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Kampus ma
byæ gotowy do 2013 r.
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Rozpocz¹³ siê VI Miêdzynarodowy
Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutos³awskiego, w którym weŸmie udzia³
41 uczestników z ca³ego œwiata, wœród nich
dziewiêciu Polaków. Zainaugurowa³ go
koncert zespo³u szeœciu wiolonczel Cello
Octet Conjunto Iberico pod dyrekcj¹ Eliasa Arizcurena z udzia³em Eleny Gragery
(mezzosopran) na Zamku Królewskim.
Miêdzynarodowemu jury przewodniczy
Kazimierz Kord. To jedyny miêdzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy w Polsce.
22 Radni Warszawy przyjêli bud¿et
miasta na 2007 rok. Ratusz wyda ok. 9,5
mld z³, a do jego kasy wp³ynie ok. 9 mld z³.
Deficyt siêgnie 777 mln z³, bo prócz brakuj¹cego 0,5 mld z³ ratusz sp³aca odsetki od
wczeœniej zaci¹gniêtych d³ugów. Miasto
chce prze³amaæ inwestycyjn¹ zapaœæ i na
ten cel przeznacza 2 mln z³. Najwiêcej –
430 mln – pójdzie na dokoñczenie budowy
I linii metra, ok. 70 na dokoñczenie Trasy
Siekierkowskiej. Zarezerwowano te¿
50 mln z³ na rozpoczêcie budowy II linii
metra. Jak co roku najwiêcej pieniêdzy poch³onie transport, czyli drogi i komunikacja miejska (prawie 3 mld z³). A¿ 2 mld pójdzie na oœwiatê, a 700 mln z³ na utrzymanie administracji, 636 mln na pomoc spo³eczn¹.
W szkolnym teatrze Collegium Nobilium przy Miodowej ods³oniêta zosta³a p³askorzeŸba przedstawiaj¹ca Tadeusza
£omnickiego oraz poœwiêcona mu tablica
Dziœ mija 15. rocznica œmierci aktora, wyk³adowcy i rektora Akademii Teatralnej.
Uczelnia z tej okazji przygotowa³a specjalny cykl spotkañ pt. „Dni £omnickiego”.
23 Wojewódzki konserwator zabytków
rozpocz¹³ wpisywanie podziemi pa³acu Saskiego do rejestru zabytków. „O tym, co
dok³adnie zostanie, znajdzie siê w rejestrze, zadecydujemy w toku postêpowania.

Teraz wszczêliœmy procedurê wpisu ca³oœci” – powiedzia³ Maciej Czeredys, zastêpca wojewódzkiego konserwatora. Decyzja
o umieszczeniu piwnic w rejestrze zapadnie najwczeœniej za dwa miesi¹ce. Na
wprowadzenie zmian w inwestycji i zachowanie piwnic nie jest jeszcze za póŸno, poniewa¿ jeszcze nie powsta³y projekty techniczne pa³acu Saskiego. Nie wiadomo te¿,
kto bêdzie u¿ytkownikiem gmachu.
24 W 176. rocznicê bitwy pod Olszynk¹ Grochowsk¹ warszawiacy obejrzeli
w parku Skaryszewskim jej inscenizacjê
z udzia³em kilkuset wolontariuszy z Polski
i zagranicy. W czasie trwaj¹cej 1,5-godziny
bitwy najwiêksz¹ atrakcj¹ by³y pojedynki
artyleryjskie i wybuchy granatów, odegrano tak¿e osiem szturmów piechoty. Na zakoñczenie odby³a sie defilada wszystkich
oddzia³ów bior¹cych udzia³ w bitwie.
26 Z sonda¿u przeprowadzonego wœród
mieszkañców 21 najwiêkszych miast Polski wynika, ¿e warszawiacy s¹ nie lubiani
i Ÿle s¹ oceniani przez resztê kraju, a na dodatek sami siebie oceniaj¹ szczególnie surowo i nieprzychylnie. Warszawiacy najbardziej kochaj¹ krakowiaków. Chêtniej
ni¿ z krajanami bawiliby siê z nimi, rozmawiali o sztuce i kulturze. Krakowiacy
otrzymali wysokie noty tak¿e u innych,
a ponadto siebie samych ceni¹ tak¿e wysoko i zdecydowanie najlepiej czuj¹ siê we
w³asnym gronie.
27 Leszek Mo¿d¿er, znakomity pianista improwizator, wyst¹pi³ na festiwalu Chopiniada w Akademii Muzycznej.
W koncercie zatytu³owanym „ChopinJazz” przedstawi³ wybrane utwory Chopina – mazurki, nokturny, preludia i etiudy – we w³asnym na wpó³improwizowanym ujêciu, imponuj¹cym zmiennoœci¹
nastrojów.
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„Magia z³ota. Sztuka i symbol. Od staro¿ytnoœci do XX wieku” – to tytu³ wystawy, któr¹ mo¿na ogl¹daæ w Muzeum Narodowym. Zgromadzono na niej bi¿uteriê –
pierœcionki, bransolety, kolczyki, naszyjniki, wisiorki, zapinki, naczynia liturgiczne, dekoracyjne, insygnia koronacyjne,
a tak¿e obrazy, rysunki i grafikê, ilustruj¹ce mity zwi¹zane ze z³otem, ukazuj¹ce z³ote obiekty i bi¿uteriê. Wystawa
podkreœla znaczenie, jakie od wieków
przypisywano z³otu, uto¿samiaj¹c je z pieniêdzmi, bogactwem i w³adz¹.

28 Biuro Kultury miasta sfinansuje projekt ³awek-kamyków wyprodukowanych przez Fundacjê Nowej Kultury „Bêc
Zmiana”, która od kilku lat zajmuje siê
o¿ywianiem miejskiej przestrzeni z pomoc¹ m³odych architektów i projektantów.
£awki zaprojktowa³ student wydzia³u
wzornictwa warszawskiej ASP Micha³
Kwasieborski. Bêd¹ ob³e, ró¿nej wielkoœci, wykonane z tworzywa sztucznego. Zostan¹ umieszczone przy Ma³ych Stawach
na Polu Mokotowskim.

MARZEC
1 Od dziœ warszawskie pogotowie ratunkowe oprócz karetek specjalistycznych, w których jeŸdzi lekarz, bêdzie wysy³aæ do chorych dwie karetki z samymi ratownikami i pielêgniarkami ratownictwa
medycznego. Do sierpnia takich karetek
ma byæ w Warszawie osiem. O tym, czy do
chorego pojedzie ambulans z lekarzem,
czy bez, zadecyduje dyspozytor na podstawie krótkiego wywiadu przeprowadzonego z dzwoni¹c¹ osoba. Zmiany te maj¹
ograniczyæ liczbê nieuzasadnionych wezwañ. Zdaniem Artura Kameckiego, dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
„Meditrans”, a¿ 70 proc. wezwañ dotyczy
wysokiej gor¹czki, bólu brzucha albo g³owy, czyli dolegliwoœci, z którymi chorzy
powinni zg³osiæ siê do lekarza pierwszego
kontaktu w przychodni.
W Centrum Expo XXI przy ul. Pr¹dzyñskiego rozpocz¹³ siê dwudniowy VII Miêdzynarodowy Salon Edukacyjny „Perspektywy 2007”. Uczniowie mog¹ poznaæ
ofertê ponad 120 szkó³ ponadgimnazjalnych, a maturzyœci ponad 100 uczelni krajowych i zagranicznych. Podczas debaty
„Warszawa – europejskim miastem edukacji” z udzia³em rektorów, w³adz miasta, nauczycieli pojawi³ siê pomys³ wspó³pracy

uczelni ze szko³ami ponadgimnazjalnymi, by ju¿ licealiœci mogli czerpaæ z wiedzy akademickiej. Mówiono o koniecznoœci zadbania o bezpieczeñstwo miasta, rozwijaniu oferty kulturalno-rozrywkowej
i rozwoju komunikacji, bo tylko w ten sposób Warszawa przyci¹gnie studentów z zagranicy. W stolicy uczy siê obecnie zaledwie 2 tys. cudzoziemców.
3 W plebiscycie „Gazety Wyborczej”
na wspó³czesne ikony Warszawy zwycie¿y³o Muzeum Powstania Warszawskiego,
które odwiedzi³o ju¿ ponad milion osób,
drugie miejsce zaj¹³ Pa³ac Kultury i Nauki,
a trzecie – ku zaskoczeniu organizatorów –
hotel poselski. Byæ mo¿e przyczyni³o siê
do tego nag³oœnienie tzw. afery taœmowej.
(To w³aœnie tu Renata Beger nagra³a rozmowy z min. Adamem Lipiñskim i Wojciechem Mojzesowiczem).
5 Z raportu o siedmiu najwiêkszych
polskich miastach (Warszawa, £ódŸ, Katowice, Wroc³aw, Gdañsk, Kraków i Poznañ) wynika, ¿e warszawiacy s¹ najlepiej w kraju wykszta³ceni. Odsetek ludnoœci z wy¿szym wykszta³ceniem wynosi
25 proc., podczas gdy œrednia dla pozosta³ych miast to niespe³na 20 proc. Najwy¿szy
w kraju jest równie¿ w stolicy odsetek osób
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prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ –
11,4 proc. Najni¿sza jest stopa bezrobocia
(4, 7 proc), ale te¿ najwolniej w ostatnich
latach rosn¹ p³ace. Wysoki rezultat, choæ
o dwa punkty lepsze s¹ Katowice, ma Warszawa pod wzglêdem aktywnoœci spo³ecznej. Œwiadczy o tym przeciêtna frekwencja
w wyborach parlamentarnych, prezydenckich i samorz¹dowych w latach 2005-2006 – a¿ 57 proc. W porównaniu z innymi wielkim miastami s³absz¹ stron¹ Warszawy jest tylko struktura demograficzna
ludnoœci. Na dwie osoby w wieku produkcyjnym przypada wiêcej ni¿ jedna osoba
m³odsza lub starsza. Co pi¹ty mieszkaniec
to osoba w wieku poprodukcyjnym. Lepiej
jest pod wzglêdem urodzeñ – na 1 tys. mieszkañców przypada dziewiêcioro dzieci
(œrednia 7 miast wynosi 8, 6).

pijskie ko³a przedmiotowe oraz zacieœnienie wspó³pracy ze szko³ami wy¿szymi. Dla
wszystkich uczniów ratusz zwiêksza do
trzech godziny zajêcia pozalekcyjne.
W otwartych do godz. 20. przedszkolach
ma byæ wyeliminowana segregacja (teraz
tylko czêœæ dzieci chodzi na dodatkowe
p³atne zajêcia). Przewiduje siê te¿ zmiany
w zarz¹dzaniu placówkami oœwiatowymi. Przygotowywany jest projekt uchwa³y
umo¿liwiaj¹cej przed³u¿enie kadencji najlepszym dyrektorom.

6 Wojewoda mazowiecki Jacek Sasin
og³osi³ decyzjê o wygaœniêciu mandatu
Hanny Gronkiewicz-Waltz w warszawskim ratuszu, poniewa¿ nie z³o¿y³a w terminie, tj. do 27 grudnia, oœwiadczeñ maj¹tkowych swojego mê¿a. Pani prezydent
oœwiadczy³a, ¿e odwo³a siê od tej decyzji do
s¹du, a do czasu wyroku w tej sprawie jest
pe³noprawnym prezydentem.

9 W miejscu zlikwidowanej zajezdni
przy Inflanckiej firma Budimex Nieruchomoœci zbuduje wielkie osiedle o monumentalnej architekturze. Bêdzie ono nosiæ
nazwê Apartamenty Murano. To nawi¹zanie do barokowego pa³acu Józefa Bellottiego, który sta³ w tym rejonie w XVII w. Autorami projektu s¹ architekci z krakowskiej pracowni DDJM. Bêdzie to zwarty
kwarta³ skrywaj¹cy wewn¹trz zielony dziedziniec o powierzchni oko³o hektara. Budynki bêd¹ mieæ od 7 do 12 piêter, a w naro¿niku ulic Pokornej i Stawki wyroœnie
17-piêtrowa wie¿a wysoka na 60 m. Czêœæ
budynków z wie¿¹ nawi¹¿e do tradycji
Bauhausu, od strony zaœ przed³u¿enia
ul. Inflanckiej budynki maj¹ siê kojarzyæ
z MDM przy pl. Konstytucji. Parter budynków przetnie na ukos ogólnodostêpny
pasa¿ handlowy. Osiedle ma byæ gotowe
w 2010 r. Ceny mieszkañ maj¹ oscylowaæ
wokó³ 14 tys. za m2.

7 Rz¹dz¹ca w Warszawie koalicja
PO-LiD postanowi³a zaskar¿yæ decyzjê
wojewody o wygaœniêciu mandatu prezydenta Warszawy. Teraz sprawa wa¿noœci
mandatu prezydent Warszawy trafi do wojewódzkiego s¹du administracyjnego. Jeœli
s¹d przyzna racjê politykom PiS, premier
Jaros³aw Kaczyñski do rz¹dzenia miastem
wyznaczy swojego komisarza. A ten przeprowadzi wybory.
8 „Warszawa – miastem edukacji” –
pod takim tytu³em ratusz og³osi³ plan dzia³ania w oœwiacie do koñca 2007 r. Przewiduje on m.in.: indywidualny tok nauczania i opiekê autorsk¹ dla wybitnych, olim-

Ponad 30 mln z³ wp³ynê³o w tym roku
na konto XV Fina³u Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy. Pieni¹dze zostan¹
przeznaczone na zakup sprzêtu dla dzieci
oddzia³ów chirurgii urazowej i naukê
udzielania pierwszej pomocy.

10 W Domu Spotkañ z Histori¹ przy
Karowej 20 otwarto wystawê stu fotografii
Warszawy z lat 1945-1947, pochodz¹cych
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z archiwum Polskiej Agencji Prasowej. Po
ekspozycji oprowadza³ znany varsavianista i podró¿nik, Olgierd Budrewicz, któremu uda³o siê rozszyfrowaæ niektóre sfotografowane osoby. m.in. Leopolda Tyrmanda komentuj¹cego mecz tenisowy miedzy
Polsk¹ a Wielk¹ Brytani¹.
W Muzeum Plakatu w Wilanowie
otworzy³ swoj¹ wystawê „Logika i mg³a”
Dan Reisinger, uznawany za jednego z najlepszych œwiatowych designerów. Stworzy³ dot¹d mnóstwo plakatów – spo³ecznych, politycznych, kulturowych oraz
oko³o 150 logotypów i systemów wizualnych najwa¿niejszych izraelskich firm.
W jego dorobku znajduj¹ siê równie¿ kalendarze, projekty opakowañ, grafiki i obrazy.
12 Mine³o sto dni Hanny Gronkiewicz-Waltz w ratuszu. Pani prezydent
obiecywa³a rz¹dy sprawne i nowoczesne,
tymczasem nie mo¿e siê pochwaliæ wielkimi sukcesami. Skoncentrowa³a siê na walce o wa¿noœæ swojego mandatu. Nie dosz³o
do przyspieszenia kluczowych dla miasta
inwestycji. Warszawiacy wci¹¿ czekaj¹ na
rozpoczêcie budowy mostu Pó³nocnego,
uruchomienie oczyszczalni Czajka na Bia³o³êce, dokoñczenie remontu Krakowskiego Przedmieœcia. Urzêdnicy z ratusza
zrzucaj¹ odpowiedzialnoœæ na poprzedników, którzy Ÿle przygotowali przetargi
i projekty prac. Wœród osi¹gniêæ pani prezydent mo¿na wymieniæ wprowadzenie
wspólnego biletu na kolej i komunikacjê
miejsk¹, wprowadzenie nocnych kursów
metra i otwarcie wyci¹gu narciarskiego na
Górce Szczêœliwickiej.
Liderzy klubów PO i LiD w Radzie
Warszawy podpisali porozumienie programowe. Radni obu klubów zamierzaj¹ unikaæ politycznych sporów i rozliczeñ. Zamierzaj¹ „patrzeæ w przysz³oœæ” i „kreowaæ

rzeczywistoœæ”. PO i LiD rz¹dz¹ Warszaw¹
od wyborów. PO obsadzi³a wiêkszoœæ kluczowych stanowisk. LiD nadzoruje dziedziny, na których mu zale¿y – oœwiatê, pomoc spo³eczn¹ i sport. Od sto³ecznego porozumienia dystansuj¹ siê krajowi liderzy
obu partii, za to PIS ostro je zaatakowa³,
uzna³ je za odrodzenie „uk³adu warszawskiego”.
Kilkaset osób – rodzina, przyjaciele,
muzycy i fani z ca³ej Polskie – po¿egnali
na Pow¹zkach Tadeusza Nalepê, najwiêkszego polskiego bluesmana. Muzyk zmar³
4 marca po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie.
13 Rozpoczê³y siê targi nieruchomoœci
w Cannes, na których nie podpisuje siê
kontraktów, ale kreuje wizerunek miasta.
Najciekawszym gruntem, który poka¿¹
sto³eczni urzêdnicy, bêdzie siedmiohektarowa dzia³ka na ¯oliborzu w s¹siedztwie
Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Plan
zagospodarowania dopuszcza tam kameraln¹ zabudowê mieszkaniowo-us³ugow¹.
Ponadto zaprezentowane zostan¹ dzia³ki
na Mokotowie w rejonie Dworca Po³udniowego oraz tereny pod zabudowê plombow¹ na Saskiej Kêpie i Pradze Po³udnie. W ofercie znalaz³a siê te¿ pochodz¹ca
z koñca XIX w. kamienica przy Z³otej 83,
która ma ju¿ przygotowane wytyczne konserwatorskie.
14 III Trybuna³ Konstytucyjny uzna³,
¿e przepisy, na których opierali siê PiS-owscy urzêdnicy, uniewa¿niaj¹c mandat
Hanny Gronkiewicz-Waltz, wprowadzaj¹
karê nieproporcjonaln¹ do winy, nie precyzuj¹ te¿, czy czas na z³o¿enie oœwiadczenia maj¹tkowego liczy siê od dnia wyborów, czy mo¿e od og³oszenia ich oficjalnych wyników. Pani prezydent triumfuje. PiS mimo niekorzystnego werdyktu
nie zamierza rezygnowaæ z walki o Warszawê.
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Ratusz przeznaczy³ 18 mln z³ na odbudowê zrujnowanego Fortu Sokolnickiego na ¯oliborzu. W³adze dzielnicy chc¹
w nim urz¹dziæ Centrum Sztuki, miejsce
uniwersalne, w którym sztuka bêdzie jednoczeœnie pokazywana i tworzona. Do dyskusji nad przysz³ym Centrum oprócz artystów i projektantów, zaproszeni zostan¹
mieszkañcy ¯oliborza.
W parku na Polu Mokotowskim rozpoczê³y siê pierwsze od 30 lat prace porz¹dkowe, które obejm¹: odnawianie alejek,
wytyczanie nowych, modernizowanie fontanny, instalowanie systemu nawadniaj¹cego, malowanie ³awek. Remont, który
poch³onie prawie 4, 5 mln z³, dotyczy tylko
œródmiejskiej czêœæ parku. Zarz¹d Oczyszczania Miasta zapewnia, ¿e gdy tylko
znajdzie pieni¹dze, zabierze siê te¿ za trzykrotnie wiêksz¹ czêœæ po ochockiej stronie
al. Niepodleg³oœci.
15 O tym, jak zagospodarowaæ zachodni¹ œcianê ulicy Marsza³kowskiej, dyskutowali w Domu Spotkañ z Histori¹ architekci, varsavianiœci, mi³oœnicy architektury. Panel zapocz¹tkowa³ cykl spotkañ Forum Obywatelskiego Piêkna. Architektura dla Warszawy. Mieszkañcy mog¹ dyskutowaæ tam z w³adzami miasta o planach
i pos³uchaæ o przesz³oœci stolicy.
16 W Zachêcie prezentowane s¹ prace
Józefa Czapskiego, pochodz¹ce z kolekcji
jego przyjaciela Richarda Aeschlimanna, szwajcarskiego rysownika, marszanda
i w³aœciciela galerii. Na wystawie zgromadzono 80 p³ócien oraz 30 rysunków i gwaszy z póŸnego okresu twórczoœci malarza,
przede wszystkim z lat 70. i 80. Dzie³a z kolekcji Aeschlimanna uzupe³niono pracami
z innych zbiorów, równie¿ polskimi. Na
wystawie zaprezentowano równie¿ 14 zeszytów, w których Czapski prowadzi³

„Dziennik” (pozostawi³ po sobie 260 tomów).
17 Ponad tysi¹c osób zjawi³o siê na
VII Warszawskich Spotkaniach Komiksowych, najwa¿niejszej obok £ódzkiego Festiwalu Komiksu imprezie komiksowej
w Polsce. W kinie Ochota i Oœrodku Kultury Ochota mo¿na by³o spotkaæ siê z popularnymi autorami, obejrzeæ prezentacje
gier komputerowych, filmów wideo, kupiæ
komiksy. Gwiazdami tegorocznych Spotkañ byli Neil Gaiman, scenarzysta komiksowy i filmowy, autor bestsellerowych powieœci oraz Barbara Seidler, scenarzystka
ukazuj¹cej siê w latach 70. i 80. historycznej serii „Legendy Polskie” i „Kapitana
¯bika”.
19 Pierwsi goœcie zamieszkali w piêciogwiazdkowym hotelu Hilton przy ul. Grzybowskiej. Budynek sk³ada siê z dwóch czêœci – przeszklonego postumentu, w którym
ulokowano m.in. 14 sal konferencyjnych,
basen, spa i kasyno, oraz z ob³o¿onej
pó³przezroczystymi panelami, wysokiej
wie¿y, w której znajduje siê 314 pokoi dla
goœci, w tym dziesiêæ luksusowych apartamentów i jeden prezydencki. We wnêtrzu
hotelu du¿o jest ciemnego drewna i jasnych terakot. Hotel stoi w samym centrum
poprzemys³owej Woli. Z okien widaæ rozpadaj¹ce siê budynki, bloki, gruzy burzonych zak³adów. Ale ju¿ wkrótce bêdzie to
centrum têtni¹cego ¿yciem miasta. Uroczyste otwarcie nast¹pi prawdopodobnie
w kwietniu.
W Teatrze Studio odby³ siê jubileuszowy wieczór Józefa Szajny. Wybitny malarz,
pedagog, scenograf i re¿yser teatralny
skoñczy³ 85 lat, obchodzi jubileusz 60. lecia pracy artystycznej. W tym roku mija
równie¿ 35 lat od chwili, kiedy stworzy³
Centrum Sztuki „Studio”.
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21 Na Torwarze rozpoczê³a siê najwiêksza jeŸdziecka impreza roku – zawody
Sygnity Toyota World Cup. Startuje w niej
83 zawodników i 200 koni z 12 krajów Europy. Fina³ Pucharu Œwiata Europy Centralnej odbywa siê w Warszawie ju¿ po raz
czwarty. Zawody s¹ ostatni¹ kwalifikacj¹
do fina³u PŒ w Las Vegas. Rozgrywane s¹
w trzech konkurencjach: skokach przez
przeszkody, powo¿eniu i uje¿d¿aniu. Zawodom sportowym towarzysz¹ imprezy
artystyczne: pokaz taneczno-baletowy na
koniach i pokaz mody jeŸdzieckiej.
Restauratorzy i w³aœciciele sklepów
z Krakowskiego Przedmieœcia ¿¹daj¹ od
miasta obni¿enia czynszów. Ci¹gn¹ca siê
od miesiêcy modernizacja ulicy pozbawi³a
ich klientów, w zwi¹zku z tym obroty spad³y o ponad po³owê. Ten etap remontu mia³
siê zakoñczyæ w styczniu, teraz mówi siê
o koñcu kwietnia lub pocz¹tku maja. Najprawdopodobniej nie ma ju¿ szans na zorganizowanie przez restauratorów letnich
ogródków.
22 Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji podjê³o decyzjê o og³oszeniu po raz trzeci przetargu na rozbudowê
oczyszczalni œcieków Czajka w Bia³o³êce,
ale na ³agodniejszych zasadach. Jeœli pozwolenie na budowê nie zostanie wydane
na czas, to wykonawca nie zostanie obci¹¿ony za to odpowiedzialnoœci¹. Miasto
z³agodzi te¿ kary za ewentualne opóŸnienie inwestycji. Mo¿liwe s¹ równie¿ korekty projektu, np. zmniejszenie niektórych
obiektów, a tym samym obni¿enie kosztów. Ratusz liczy na to, ¿e z³agodzone warunki przetargu przyci¹gn¹ do niego wiêcej oferentów. Licz¹ na firmy spoza UE.
Czajka powinna byæ gotowa do koñca 2010 r.
Ju¿ niebawem jedyna warszawska hipopotamica, 50-letnia Aniela, zamieszka
w nowym budynku. Na miejscu starego,

pochodz¹cego z lat 30. XX w., pawilonu
stanie nowy, w którym znajdzie siê kilka
sypialni. Wokó³ bêdzie pla¿a otoczona tropikalnymi roœlinami, dwa baseny. Trwaj¹
w³aœnie rozmowy z wykonawcami, którzy
stanêli do przetargu. Budowa nowego budynku potrwa dwa lata, a po zakoñczeniu,
dyrekcja zoo zamierza œci¹gn¹æ do ogrodu
m³ode hipopotamy.
23 Blisko tysi¹c harcerek i harcerzy
z ca³ej Polski wziê³o udzia³ w 37. Rajdzie
Arsena³. Impreza odbywa³a siê w rocznicê
s³ynnej akcji Grup Szturmowych Szarych
Szeregów o kryptonimie „Meksyk”, kiedy
to odbitych zosta³o 21 wiêŸniów przewo¿onych przez gestapo, wœród nich Janek Bytnar „Rudy” i Aleksy Dawidowicz „Alek”.
Podczas trzydniowego rajdu zaplanowano m.in. grê uliczn¹, kurs ratownictwa,
mszê œw., przemarsz przed Grób Nieznanego ¯o³nierza.
24 Koncert „Jazzsinfonica” z udzia³em
gwiazd jazzu, m.in. Urszuli Dudziak, Ewy
Bem i Gra¿yny Auguœcik, w Operze Narodowej rozpocz¹³ XI Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, jeden z najwiêkszych w Polsce festiwali muzycznych.
Dla melomanów to dwa tygodnie ze wspania³¹ muzyk¹ i artystycznymi indywidualnoœciami. Wydarzeniem bêdzie koncert
Polskiej Orkiestry Kameralnej i ekscentrycznego skrzypka Nigela Kennedy’ego.
Wyst¹pi nestor pianistyki, Brazylijczyk
Nelson Freire, jedna z najlepszych orkiestr
kameralnych na œwiecie – Basel Chamber
Orchestra, któr¹ poprowadzi s³ynny pionier muzyki dawnej, angielski dyrygent
Christopher Hogwood. Jedn¹ z najwspanialszych propozycji tegorocznego festiwalu jest IX Symfonia Gustava Mahlera,
któr¹ rzadko mo¿na us³yszeæ w Warszawie.
Festiwal uczci te¿ Rok Karola Szymanowskiego wykonaniem III Symfonii „Pieœñ nocy” oraz koncertem kameralnym.
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25 Tysi¹ce warszawiaków tañczy³o
na koncercie „Solidarni z Bia³orusi¹” na
pl. Zamkowym. W tym dniu przypada bia³oruskie œwiêto niepodleg³oœci, zakazane
od kilku lat przez £ukaszenkê. Uczestnicy
wymachiwali flagami niepodleg³ej Bia³orusi i krzyczeli „nie” do pokazywanego na
telebimie dyktatora. Wyst¹pi³ bia³oruski
zespó³ rockowy B. N. i polskie gwiazdy, m.in. Kasia Nosowska, Kayah, Sidney
Polak.
26 Zabytkowy gmach z koñca XIX w.
zaprojektowany przez Stefana Szyllera
u zbiegu Z³otej i Zgody ma siê zamieniæ
w nowoczesny biurowiec. W³aœnie dobiega
koñca budowa dwupoziomowego gara¿u
pod budynkiem. Przy okazji pog³êbiono
stare piwnice, w których bêd¹ mog³y dzia³aæ np. restauracje. Ozdob¹ bêdzie zachowany ogromny sejf wyprodukowany
na pocz¹tku XX w. przez fabrykê Cegielskiego (przed wojn¹ dzia³a³a tu Kasa Po¿yczkowa Przemys³owców Warszawskich). Na ty³ach gmachu ma powstaæ nowoczesny szeœciopiêtrowy budynek. Obydwa bêd¹ po³¹czone elipsoidalnym atrium
przykrytym szklanym dachem.
28 Piêæ tysiêcy osób przesz³o z pl. Trzech
Krzy¿y pod Sejm i kancelariê premiera
w „Marszu ¯ycia”, domagaj¹c siê ochrony
¿ycia ludzkiego od poczêcia do naturalnej
œmierci i zmian w konstytucji. W tym samym czasie na pl. Konstytucji zebra³o siê
oko³o tysi¹ca obroñców kobiet i konstytucji. Dzieñ wczeœniej uczestnicy kontrdemonstracji zbierali podpisy pod apelem
przeciwko zmianom w konstytucji, który
trafi³ do rak parlamentarzystów. Podpisali
go m.in. Wis³awa Szymborska, Magdalena
Abakanowicz i Wilhelm Sasnal.
Prof. Norman Davis odebra³ doktorat
honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzjê o nadaniu tego tytu³u podj¹³

jednog³oœnie Senat uczelni w grudniu
ubieg³ego roku. Prof. Andrzej Wyczañski,
jeden z recenzentów dorobku prof. Davisa,
podkreœli³, ¿e w swych dzia³ach stara siê on
byæ „nie tylko nowoczesnym uczonym, ale
d¹¿y tak¿e do zakwestionowania i eliminacji s³aboœci i b³êdów dotychczasowej nauki
historycznej”.
Ostatni raz spotkali siê stali bywalcy s³ynnego baru Poziomka na rogu Krakowskiego Przedmieœcia i Miodowej.
„W Rzymie, Londynie i Pary¿u czci siê
miejsca, które pamietaj¹ zamierzch³e czasy. A u nas?” – wzdycha³ jeden z goœci. Kamienicê, w której dot¹d mieœci³a siê Poziomka, odzyska³ spadkobierca dawnych
w³aœcicieli. Ma inne plany zwi¹zane z tym
lokalem.
29 Miasto i spó³ka MarcPol podpisa³y
umowê, zgodnie z któr¹ hala MarcPolu bêdzie staæ legalnie na pl. Defilad do koñca
2008 r., a 2 stycznia nastêpnego roku zacznie siê jej rozbiórka. Jeœli spó³ka nie zacznie prac w terminie, miasto jest upowa¿nione do rozbiórki blaszaka na jej koszt
i ryzyko. Spó³ka bêdzie p³aciæ czynsz za
dzier¿awê gruntu w wysokoœci 102, 5 tys.
miesiêcznie (plus VAT) i sp³aci ok. 900 tys.
zaleg³oœci w op³atach za grunt i podatku.
W Kinie Muranów rozpocz¹³ siê I Przegl¹d Filmów Wietnamskich „Kino w piêciu smakach”. W programie znalaz³y siê
komedie, dramaty, horror, animacje dla
dzieci. Tylko kilka z nich powsta³o w Wietnamie, wiêkszoœæ nakrêcili Wietnamczycy,
którzy musieli wyemigrowaæ ze swojego
kraju. Zaplanowano te¿ spotkania z twórcami oraz pokaz dokumentu Anny Gajewskiej „Warszawiacy” – o Wietnamczykach
mieszkaj¹cych w Warszawie.
W Fabryce Trzciny przy Otwockiej wyst¹pi³a najs³ynniejsza skrzypaczka jazzu
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Regina Carter. Program oscylowa³ miêdzy
balladami, nastrojow¹ boss¹ a modern
swingiem. Swobodnie balansuj¹ca miedzy
stylami muzyka podoba³a siê zarówno fanom jazzu, jak i muzyki klasycznej.
30 Rozpoczê³y siê uroczystoœci z okazji
drugiej rocznicy œmierci Jana Paw³a II.
W programie m.in. koncerty Pokolenia
JP II pod has³em „Mocni moc¹ mi³oœci”,

które wed³ug organizatorów maj¹ przybli¿yæ szerokiemu gronu odbiorców zagadnienia zawarte w nauczaniu Jana Paw³a II,
spektakl w Teatrze Na Woli, gdzie Andrzej
Seweryn w towarzystwie Orkiestry Krakowskiej Opery Kameralnej bêdzie recytowa³ Tryptyk rzymski.
Aleksandra So³tan-Lipska

