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Czwartek

karnet A+BB

9.30 wyjazd do Berlina

14.00 Notizen aus der Küche / 

16.30 Hamburger Bahnhof 

19.30 Sklaven. Einakter von Georges Courteline aus der Hölle 

der bürgerlichen Freiheit / 

karnet B

17.00 The Table / Blind Summit Theatre, 

Wielka Brytania 

Schaubühne am Lehniner Platz

– Museum für Gegenwart – Berlin

Deutsches Theater Berlin

(Teatr Polski) 

„Artysta musi być bezwzględnie szczery. 
To co czuje i jak czuje w pewnej chwili, 
w której w jego umyśle powstaje obraz 
– to musi on wypowiedzieć bez żadnych 
zastrzeżeń, żadnych zboczeń, z całą 
żywiołową bezwzględnością – cynicznie 
i naiwnie, jak mówił Nietzsche.”

Stanisław Ignacy Witkiewicz
Witkacy

Spirit / CAMPO, Belgia

Janusz Janiszewski, Barbara Popiel, Kamila Paradowska, Magdalena Gardas Katarzyna Olczak , Kinga Binkowska
Skład i foto: Dominika Odrowąż



List do redakcji
Redakcja naszej gazety festiwalowej otrzymała list od grupy 
widzów, którzy podpisali się jako „Spragnieni teatru”. Jest to 
właściwie petycja, apel skierowany do twórców występujących 
na Kontrapunkcie. Ponieważ redakcja poniekąd podziela opinie 
przedstawione w liście, pozwolimy sobie ten list zacytować w 
całości.
„Drodzy twórcy teatru! Więcej teatru w teatrze! Prosimy. 
Pragniemy, apelujemy o to, by teatr był teatrem, a nie gazetą, 
reportażem, eksperymentem, performancem, żeby był graniem 
a nie opowiadaniem. Chcemy przeżywać, wzruszać się i bać, 
śmiać się i płakać! Dajcie nam więcej prawdziwego teatru! 
Takiego, który nas uwiedzie, który nas porwie, zachwyci, dajcie 
… dajcie …” . Tu list się urywa, a właściwie staje się niewyraźny, 
litery się rozmywają, są jakby wyblakłe, rozmazane od … łez? 
Chyba ktoś płakał nad kartką …. 

Ta dam!
-  To jest moja sąsiadka. 20 lat mieszka w klatce obok a 
poznałyśmy się dopiero teraz na Kontrapunkcie!
Ta dam!
Czy to nie piękne?

Bądźcie czujni
Pośród kontrapunktowej publiczności jest kilka, a może więcej 
osób spoza Szczecina. 
Przyjezdnych, na ten przykład z rodu Kraka łatwo rozpoznacie, 
zawsze mają przy sobie pawie piórko i cicho nucą… No nucą, 
nie nucą… Może mruczą bardziej pod nosem piosenkę …
 „ Na ulicach cichosza, na chodnikach cichosza, trala la la la la, 
bzzzbzz bzz tra lala.

„Myślałam, że to różnica pokoleń sprawia, że 
oglądane spektakle nie robią na mnie wrażenia”. 
Taką myśl wyraziła moja znajoma trzeciego dnia 
festiwalu. Ale to był trzeci dzień, mogła więc tak 
powiedzieć, bo prawda okazała się być inna, niż 
pierwotne przypuszczenia. Pragnienie teatru 
zdążyło już odcisnąć swoje piętno na wielu 
twarzach, gdy nagle świeży teatralny powiew 
orzeźwił wszystkich. Dezintegracja okazała się 
być pozytywną a tegoroczne kontrapunktowe 
spotkania, cóż, wiadomo już, że i one będą miały 
swój niepowtarzalny styl i charakter. Będą jakieś i 
będą znaczyły. To wielka ulga, bo osobiście nic 
mnie tak nie boli jak poczucie marnowanego 
czasu. Z optymistycznym więc nastawieniem 
chętnie integruję się z kontrapunktową 
publicznością. Nie przeszkadza mi, że jesteśmy 
tak blisko. Już bardzo blisko czegoś niezwykłego.

Wybaczcie, że nie wszystkie środowe spektakle 
są zrecenzowane w dzisiejszym wydaniu      
“Małej formy”, ale piszący i składający już 
zapewne stoją (jest 4.00) na parkingu koło  
“Pleciugi” z nadzieją na zajęcie jak najlepszych 
miejsc w autobusie jadącym do Berlina. 
Zaległości rychło nadrobimy.

Z Arturem Pałygą, autorem dramatu  „Pokaż rany” we 
fragmentach wykorzystanego w spektaklu „Truskawkowa 
niedziela” rozmawia Katarzyna Olczak. 
Ma Pan szczęście do spektakli, które wzbudzają kontrowersje. 
Spodziewał się Pan takich reakcji po "Truskawkowej..."?
Od początku było wiadomo, że to bardzo drażliwy temat. 
Zupełnie inaczej opowiadają o tych wydarzeniach Polacy, 
zupełnie inaczej Niemcy. Tych wersji nie da się uzgodnić. Nie 
ma kompromisu, a spór jest wciąż żywy. Niemcy, uznając swoją 
winę za zbrodnie II wojny światowej, chcą, aby uznać, że 3 i 4 
września Polacy mordowali niemieckich mieszkańców 
Bydgoszczy, w tym kobiety i dzieci, w okrutny sposób. Polacy 
mówią, że to była niemiecka dywersja, że niemieccy dywersanci 
wywołali w Bydgoszczy rozruchy na tyłach frontu. Każda z tych 
wersji dla drugiej strony jest bolesnym policzkiem. Sztuka miała 
spróbować uzgodnić nieuzgadnialne.
Ile trwała praca nad tekstem? Jak się Panu pracowało przy 
pisaniu dramatu, który ma dwóch autorów i to z różnych 
krajów?
Pierwsze rozmowy na ten temat odbyły się dwa i pół roku przed 
premierą. Zawsze trudno mi podać, który moment jest 
początkiem pracy nad tekstem, ale można przyjąć w tym 
wypadku, że było nim spotkanie z Katheriną Goericke w 
Bydgoszczy dwa lata przed premierą, bo po tym spotkaniu 
powstały pierwsze notatki. Później wybrałem się w podróż 
przez Niemcy do Wilhelmshaven, zatrzymując się po drodze w 
Berlinie, u Katheriny w mieszkaniu, gdzie nakreśliliśmy sobie, o 
czym to będzie, tzn. jak opowiemy tę historię, jacy będą 
bohaterowie i kto, co pisze. Trudno jest pisać we dwoje, gdy 
każdy ma swój sposób pracy i swój sposób myślenia i pisania. W 
końcu ustaliliśmy, że wiemy już co i jak i teraz każdy pisze swoje. 
Ja prowadzę swoich bohaterów, Katherina swoją Elsę.
 Czy był Pan na obu premierach? Jakie były reakcje Polskiej i 
Niemieckiej publiczności?
Niestety byłem tylko na premierze polskiej. Premiera, jak to 
premiera - wszystko pięknie, ładnie. Dopiero potem usłyszałem, 
że napisałem sztukę proniemiecką. Odezwał się jakiś poseł, 
jakiś radny. Był jakiś protest. Była gorąca dyskusja po jednym ze 
spektakli. Było parę ważnych rozmów po. Ważne, że to się 
stało. Że jest w polskim i niemieckim mieście spektakl, w 
którym Polacy i Niemcy wspólnie próbują odnieść się do tych 
wydarzeń i wspólnie wychodzą potem i wspólnie się kłaniają.
 "Krwawa niedziela" wciąż budzi wiele wątpliwości. Przy 
tworzeniu "Truskawkowej niedzieli" musiał Pan zagłębić się w 
historię Bydgoszczy, zapoznać z materiałami filmowymi, jak 
np. "Sąsiedzi" Ścibora-Rylskiego, czy pozwoliło to 
jednoznacznie ustosunkować się do wydarzeń z 3 września?
Przede wszystkim przebrnąłem przez ogromną księgę 
poświęconą zdarzeniom w Bydgoszczy 3 i 4 września 1939 roku 
wydana przez Instytut Pamięci Narodowej z całą masą relacji 
świadków. Czytałem też teksty prasowe i dyskusje na ten temat. 

Słowo wstępne

Kontra Prztyk

Modelka jest osobą z kręgu osób zaangażowanych 
w Ruch Ratowania Teatru. Podpieranie teatralnych 
filarów jest próbą podtrzymania tego, co według 
wielu, chyli się ku upadkowi.
Zgrabną sylwetkę prawie jak kropka nad „i” zamyka 
czarny kapelusz. Czarny kapelusz na głowie jest 
symbolem łatwości integrowania się ze 
społeczeństwem ogarniętym szaleństwem 
apostazji w myśl hasła „Ty mi apostazją, jak 
Ci kapeluszem”.

„ Hihihihi. No coś w tym jest. Coś w tym jest!”
(Wrażenia po spektaklu „ Truskawkowa Niedziela”).

Teatralny 

Fashion 
Week

Wrażeniówka 
teatralna

. Osobiście skłaniam się do wersji, że gdzieś w 
chaosie miasta, w którym już nie ma policji, są 
otwarte więzienia i idzie na nas pancerna nawała 
z Rzeszy, padły jakieś strzały, co wywołało 
reakcję przerażonych ludzi. A ta reakcja, jak to w 
panice, kompletnie wymknęła się spod 
czyjejkolwiek kontroli.

„ Truskawkowa niedziela”, reż. Grażyna Kania, na 
podstawie tekstów Katharine Gericke          
„Podróż Elsy. Chwila na wieczność” i Artura 
Pałygi „Pokaż rany”, Teatr Polski im. Hieronima 
Konieczki, Bydgoszcz

Spór o niedzielę

Truskawkowa niedziela / Teatr Polski im. Hieronima Konieczki, Bydgoszcz
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Truskawkowy dialog
- Jesteś Polką?
- Nie.
- Jesteś!
- Nein.
- To czemu mówisz tak dobrze 
po polsku! Jesteś Polką!
- Nein, nein, nein! Jestem Niemką!
- Gdzie są truskawki? 
- Jakie truskawki? 
- Miały być truskawki! Jesteś Polką, bo nie wiesz, że podają tu 
truskawki. Gdybyś była Niemką, wiedziałabyś, że dają truskawki.
- Ale ja nic nie wiem o żadnych truskawkach, chociaż jestem 
Niemką.
- Ale ty o tym nie wiesz po polsku, czy po niemiecku?
- Nie wiem.
- A widzisz, czyli jesteś Polką! Sama o tym nawet nie wiesz. vj
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„Niewierni”. Teatr Łaźnia Nowa
Premiera: 08 listopada 2012 

Reżyseria: Piotr Ratajczak
Scenariusz: Piotr Rowicki

Scenografia: Grupa Mixer
Opracowanie muzyczne: Piotr Ratajczak

Obsada: Przemysław Chojęta, Dariusz Fodczuk, Izabela Gwizdak, 
Joanna Król, Barbara Kurzaj, Paweł Pabisiak, Tomasz Pisarek

Janusz Janiszewski

Wyleczeni z kościoła – czyli „Niewierni” 
Teatru Łaźnia Nowa

„Niewierni” Teatru Łaźnia Nowa to spektakl o Polsce, choć głównym tematem jest apostazja. Ale może właśnie 
dlatego, bo jakiż inny z narodów Europy zmaga się z takimi dylematami moralnymi i któryż bardziej cierpi pod 
brzemieniem tradycji narodowo-katolickiej! Ach wyzwolić się, uciec, zerwać kajdany niewoli – to pragnienie wielu, 
ale tylko nieliczni decydują się na definitywne opuszczenie kościoła i uwolnienie ostateczne. Wyleczyć się z 
kościoła! Stać się wolnym, czystym i niepokalanym – jak drwiąco o sobie mówi jedna z buntowniczek. „Niewierni” 
dają świadectwo porzucenia wiary i odejścia z „instytucji” – zdają nam relację z walki o własną, osobistą wolność. 
A czynią to wszystko w sposób lekki, żywiołowy, dowcipny a zarazem mądry, co w dzisiejszym teatrze (i nie tylko) 
rzadko idzie ze sobą w parze. 
Twórcom: scenarzyście (rewelacyjna partytura), reżyserowi (prostota i klarowność) i aktorom (naturalność i 
lekkość) udało się stworzyć dzieło błyskotliwe, właściwie komediowe – najeżone jednak takimi problemami, że 
powstać by mogło z niego kilka innych ładnych dramatów. Tematy tam poruszane znane są naszemu społeczeństwu 
nie od dziś, jednak w ostatnich latach stają się tematami wiodącymi. Czy można się wyleczyć z religii? Jakie są 
motywy porzucenia kościoła? Czy można w ogóle pozbyć się tego „solitera”, który wciąż nie daje ci spokoju, mimo 
że już od dawna nie chodzisz do kościoła i nie modlisz się. Odpowiedzi na te wcale niełatwe pytania stają się proste 
po obejrzeniu spektaklu Piotra Ratajczaka. I choć motywacje są różne, postawy i poglądy kontrowersyjne, niektóre 
wypowiedzi wręcz obraźliwe – spektakl nikogo nie obraża, ale też nie poucza, a jedynie głośno podkreśla, mocno 
akcentuje i poddaje pod dyskusję kwestie dotyczące większej części naszego społeczeństwa. 
Twórcy „Niewiernych” stworzyli teatralną publicystkę, formę przypominającą reportaż sceniczny (jest taka forma?). 
Najważniejsza jest w niej szczerość i bezpośredniość, i prawda – o nas samych. Relacje ateuszy porażają prawdą! 
Poza tym ci bojownicy apostazji tryskają radością, ci „odszczepieńcy” stają się moralnymi autorytetami, ci 
„wykolejeńcy kościoła” stają się pozytywnymi bohaterami, wzorami do naśladowania dla innych. O tempora, o 
mores! Boże, widzisz to i nie grzmisz! Oj, marny los czeka system, który doczekał się takiej opozycji, takich 
bojowników wolności! Oni pociągną za sobą zastępy kolejnych.
Zaraz po spektaklu słyszałem pytania w rozmowie widzów – A dlaczego ten spektakl jest poza konkursem? Może 
zakazali…?
Ja wiem dlaczego, bo Ratajczak jest naszym „ziomalem”, to Szczecinianin, a poza tym jest członkiem Komisji 
Artystycznej Kontrapunktu! Piotrek, opuść jak najszybciej komisję, przestań być członkiem, zostań apostatą 
Kontrapunktu, bo inaczej nigdy nie zdobędziesz nagrody! Chyba że w niebie.

Niewierni / Teatr Łaźnia Nowa, Kraków
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Komentarze dnia

Dziś zamiast podsumowania na serio – trzy anegdoty 
korespondujące z trzema zobaczonymi dziś na festiwalu 
spektaklami. 

„Spirit”
Po spektaklu, w czasie którego upiłam nieco wódki z podawanej 
na widowni butelki (część przedstawienia), podeszłam do 
artystów w celu kupienia od nich koszulki. Podziękowałam, 
jednocześnie zadając pytanie, czy był to może spektakl na temat 
idylli. Artystka odpowiedziała: „chyba chciałaś zobaczyć coś 
innego”. Chyba tak, poza tym zmyliło mnie tryskające w centrum 
sceny źródełko. 

 „Truskawkowa niedziela”
W związku z tym, że Szczecin leży blisko Niemiec co jakiś czas 
wymyślane są różne projekty mające na celu integrować 
środowiska i ludzi mieszkających po dwóch stronach granicy. 
Dotyczy to oczywiście również teatru. Teatr Współczesny w 
Szczecinie łączy się ze sceną w Schwedt, takich projektów było 
już kilka. Dwa lata temu zostało zorganizowane kolejne 
spotkanie, aby dyrektorzy teatrów mogli się poznać (choć znają 
się już od dawna). Gdyby ktoś jeszcze raz wpadł na to, abyśmy 
się integrowali od dziś mam cytat z „Truskawkowej niedzieli” – 
„Chcą nas jednać, a przecież my się wcale nie pokłóciliśmy”.

„Niewierni” 
Siostra mojej koleżanki jest niewierząca i generalnie nie czuje 
potrzeby, aby jej dziecko chodziło na religię. Mieszka jednak w 
Radomiu. Kiedy zwierzyła się siostrze (dziś mieszkającej w 
Szczecinie) ze swojego problemu, ta gorąco ją namawiała, żeby 
czyniła zgodnie z własnymi przekonaniami. Co jednak usłyszała 
moja szczecińska koleżanka od swojej siostry? „Anka, to nie jest 
Szczecin, ja muszę puścić dziecko na religię”. 

Uff. Dobrze, że mieszkamy w Szczecinie. Bo tu jest możliwy 
kontrapunkt (przez małe i duże K).

Marzena Kuraś
Dzisiejszy dzień zaczął się od belgijskiego 
spektaklu „Spirit”, który był czystą 
amatorszczyzną. Następnie – dosyć ważne, 
rozliczeniowe przedstawienie „Truskawkowa 
niedziela”, pokazujące, że trudno tego typu 
rozliczenia historyczne przeprowadzać, 
zachowując poprawność polityczną. Ostatni 
spektakl był dosyć chodliwy, aktualny, to 
bardziej publicystyka, nieźle pokazana na 
scenie, ale poruszająca problemy kościoła i 
wiary w sposób powierzchowny i bliski 
ludowej, prostej religijności.

Agnieszka Koecher-Hensel
„Spirit” – o duchu bez duchowości, o sztuce 
teatru bez tych sztuk, infantylnie 
nieprofesjonalny. „Truskawkowa niedziela” i 
„Niewierni” to część rozmowy o sprawach 
istotnych w Polsce, na pograniczu teatru 
faktu. Dobrze, że w polskim teatrze zaczyna 
się mówić o ważnych rzeczach, o tych małych 
narracjach wpisanych w historię bez 
hipokryzji.

Nina Kiraly
„Spirit” był spektaklem bardzo amatorskim; 
aktorzy mają pewne predyspozycje, ale są one 
nieadekwatne do tego, co zapowiedziano. 
„Truskawkowa niedziela” to spektakl bardzo 
istotny, lecz nieco przydługi; dialogi powinny 
zostać precyzyjnie opracowane, inaczej 
historie się rozmywają. „Niewierni” to 
utrzymany w dobrej tradycji i formie teatr 
dokumentalny, z poczuciem autoironii i 
dystansu do wydarzeń, bardzo pięknie 
zagrany. Każdy z monologów był tu 
wydarzeniem, słuchało się ich w napięciu, 
miało się pełny ogląd problemu.
Zebrała Barbara Popiel

Notatki z bloga
Trzy anegdoty trzeciego dnia

Zebrała Barbara Popiel

Truskawkowa niedziela / Teatr Polski im. Hieronima Konieczki, Bydgoszcz

Kamila Paradowska
www.blog.wspolczesny.szczecin.pl


