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Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku 

Początki teatru: twórcą teatru jest Rajmund Rembieliński, (m.in. prefekt departamentu 

płockiego w latach 1808-1813), który to w 1812 zrujnowany budynek kościoła Świętej Trójcy 

zamienia w teatr. Właśnie dzięki Rembielińskiemu Płock, jako jedno z pierwszych miast w Polsce 

posiadał swój teatr. Zawitali do niego m.in. Wojciech Bogusławski z Teatrem Narodowym; grali 

tacy aktorzy, jak: Ludwik Solski, Wincenty Rapacki, Mira Zimińska i Gabriela Zapolska.  

Dalsze losy teatru: niestety, podczas II wojny światowej budynek teatru został zniszczony przez 

niemieckie władze okupacyjne. W 1972 roku ówczesny dyrektor Teatru Ziemi Mazowieckiej – 

Andrzej Sewruk, podjął próbę utworzenia w Płocku filii, która w zmyśle miała stać się zalążkiem 

teatru płockiego. Oficjalne otwarcie Teatru Dramatycznego, nastąpiło 12 stycznia 1975 roku. W 

1980 roku teatrowi nadano imię Jerzego Szaniawskiego, dramaturga i pisarza żyjącego w latach 

1886-1970. W latach 2006-2007 przeprowadzono modernizację budynku teatru, za którą to w 

2007 otrzymał on wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2007. 

 

 

 

 

 Amatorski Teatr Stajnia 

Czym się wyróżnia: Założony w 2007 roku przez Antoninę Annę Pałasińską teatr, ma formę 

zupełnie inną od większości teatrów. Jest to bowiem grupa amatorów i entuzjastów, którzy z 

niezwykłą pasją i poświęceniem przyjeżdżają nad Świder żeby tu właśnie dla otwockiej 

publiczności przygotowywać spektakle. Teatr to grupa amatorów i entuzjastów, którzy z 

niezwykłą pasją i poświęceniem przyjeżdżają nad Świder żeby tu właśnie dla otwockiej 

publiczności przygotowywać spektakle. Teatr jest pasją artystów. Każdy spektakl Teatru Stajnia 

kończy się wieloma godzinami spędzonymi razem z publicznością  przy ognisku i muzyce. Artyści-

amatorzy dbają o w pełni profesjonalne przygotowanie inscenizacji. Sami budują scenografię, 

przygotowują rekwizyty, szyją kostiumy. Wszystko to tworzą własnym sumptem ze środków 

zebranych wśród członków zespołu. Każda premiera gromadzi kilkuset widzów żywo 

zainteresowanych artystycznymi dokonaniami zespołu. Występy amatorskiej grupy są istotnym 

wkładem w rozwój i krzewienie kultury. 

 

źródło: www.teatrstajnia.e-blogi.pl/,  

https://www.facebook.com/239811367460/photos/a.10154135159837461/10155630429752461/?type=3
https://www.facebook.com/239811367460/photos/a.10154135159837461/10155629533197461/?type=3
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Teatr Tańca Caro Dance 

Początki teatru: Założycielką tej istniejącej od 1999 grupy tanecznej jest Iwona Maria Orzełowska. 
Teatr Tańca Caro jest jednym z kilku instytucjonalnych teatrów tańca w Polsce - po Poznaniu, 
Bytomiu i Kielcach. Siedlecki teatr tańca od początku swojego istnienia wykształcił wielu 
wspaniałych tancerzy, dając początek scenicznej tradycji teatru tańca oraz kształtując środowisko 
zawodowych tancerzy w Siedlcach. Teatr zadebiutował  spektaklem Grawitacje, którego premiera 
odbyła się w grudniu 1997 roku na deskach Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. 
 

http://www.ckis.siedlce.pl/npics/dsc0453.jpg
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Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego 

Początki teatru: Jest to jedyny zawodowy teatr w Radomiu, działający od 1976 roku. Teatr 

powszechny jest teatrem repertuarowym, który odwiedza ok. 70 tysięcy widzów rocznie.  

Festiwal Gombrowiczowski: Miejsce to najbardziej słynie z Międzynarodowego Festiwalu 

Gombrowiczowskiego organizowanego na deskach teatru od 1993. Jest to festiwal poświęcony 

twórczości jednego autora i jedyny promujący polską literaturę za granicą. Dzięki festiwalowi, w 

Radomiu gościły m.in. zespoły z Argentyny, Rosji, USA, Szwecji, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, 

Belgii, Węgier, Ukrainy, Słowacji i Litwy. Imprezę wspiera Rita Gombrowicz- wdowa po pisarzu. 

Festiwal ma formę konkursu ocenianego przez międzynarodowe jury. 

  

 

 

 

Artystyczna oferta: Teatr Powszechny oferuje bardzo 

szeroki wachlarz – są w niej sztuki prapremierowe i 

spektakle autorskie, utwory klasyczne realizowane 

tradycyjnie i w formie bardziej nowoczesnej, efektowne 

musicale, kameralne sztuki współczesne, tytuły adresowane 

do młodego widza oraz pozycje dedykowane widzom 

poszukującym w teatrze rozrywki. 

 


