
Ca a ekipa Scene tu  po szcz liwej 
premierze. W rodku Wojciech 
ugowski, re yser, drugi z lewej 

autor, Sebastian Równy (Barbara 
Ko )

Przeczytaj wi cej

Najnowsza premiera w 
Powszechnym
29-04-2011

Co graj  w teatrze? Sprawd  na 
co warto si  wybra
14-04-2011

O zbrodni, m cze stwie, 
rozpaczy i bólu... Mocny recital w 
Teatrze Powszechnym
10-04-2011

Oklaski dla Teatru Proscenium! 
Udany Koncert Papieski
5-04-2011

Grupa "Opatrzno ” z Radomia i 
jej kolejna wzruszaj ca premiera
4-04-2011

I co z tob  zrobi , Marysiu? – mama 
Olga Durlik i Marysia Weronika 
Be ankowska. (Barbara Ko )

Koledzy Marysi: Piotr Kobylski, Maciek 
Kosiec i Kuba Salek nie widz  niczego 
poza ekranem TV. (Barbara Ko )

Cioteczki te  maj  sformatowane 
mózgi: Ania Szafra ska, Marysia 
Szerling i Nicola Be czyk. (Barbara 
Ko )

Przedstawienie bardzo pochwali  go
wieczoru ksi dz biskup Henryk 
Tomasik. Kwiaty wr czyli mu Ania 
Szafra ska i Kuba Sa ek. (Barbara 
Ko )

Autor, Sebastian Równy i re yser, 
Wojciech ugowski chc  jeszcze ze 
sob  wspó pracowa . (Barbara Ko )

Udana premiera Teatru SCENE w "Katoliku”
Wra liwa, subtelna nastolatka na tle kochanej 
rodzinki: toksycznej mamusi, uleg ego tatusia, 
"m drych” cioteczek. Temat nie nowy, ale podany 
w sposób lekko komediowy acz daj cy do 
my lenia…To w a nie sztuka ”Straszna Marysia” 
pokazana w poniedzia ek przez teatr SCENE 
Katolickiego Liceum Ogólnokszta c cego.

Tym razem Wojciech ugowski, opiekun teatru i re yser, 
zrezygnowa  z cudzej literatury a zwróci  si  ku w asnej. Ma 
przecie  pod r k  Sebastiana Równego, nie tytko szkolnego 
acinnika ale i dziennikarza i felietonist  lokalnych pism a nawet 
dramaturga, bior cego ze swoje sztuki nagrody. 

Nakaza  mu wi c napisanie "krótkiego czego ” nadaj cego si  w 
sam raz dla teatru SCENE. 

I Sebastian napisa  to "co ” b d ce zgrabnym, niewielkim lecz 
czytelnym obrazkiem naszej rzeczywisto ci. A aktorzy SCENE 
bardzo sugestywnie ten obrazek pokazali. 

Na scenie prym wiedzie mamusia- Olga Durlik. Jest wprawdzie 
komiczna w swej g upocie i zak amaniu do cna ale swoim 
zachowaniem celnie podkre la ujemne cechy wspó czesnej matki 
nastolatki.  

Tatu  – Aleksander Dudek, jest w ogóle skre lony. B d cy do cna 
pod pantoflem swojej oneczki na córk  zupe nie nie ma wp ywu. 

Sympatyczne cioteczki Marysi: Ania Szafra ska, Marysia Szerling i 
Nicola Be czyk s  tak ograniczone, e adna odmienno  od 
stereotypów nie dotrze do ich sformatowanego mózgu.  

Podobnie koledzy Marysi, którym zabetonowa a mózg telewizja. 
Karykaturalnie pokazuj  ten beton Piotr Kobylski, Maciek Kosiec i 
Kuba Salek. 

Jak ma wi c broni  si  przed tym g upim ale lekkim i przyjemnym, 
zapatrzonym w telewizyjne reklamy i seriale, wiecie, wra liwa 
nastolatka Marysia? 

Weronika Ba enkowska podkre la romantyczne cechy swej postaci. 
Marysia pisze wiersze, Marysia wnikliwie przypatruje si  przyrodzie. 
Marysia chce y  we w asnym, nastoletnim, romantycznym wiecie.

Jak si  jednak okazuje, nie jest to mo liwe. Wszelkie odst pstwo
od normy jest niedopuszczalne.  
Tak. K ania si  Gombrowcz , panie Sebastianie.  

Oczywi cie panu uk oni  si wiadomie. Mo e dzi ki wielkiemu patronowi i pana zr cznej miniaturce o 
strasznych mieszczanach jaki  rodzic przejrzy na oczy.

Barbara Ko

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110413/KULTURARAD04/64298002


