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Marek Probosz (w środku) i artyści Teatru Nasz z Chicago, fot. arch. aktora
Kongres Teatru Polskiego w Chicago odbył się w piękny, słoneczny weekend
10-12 września 2021 roku w Leela Arts Center, w Des Plaines. W piątkowy
wieczór, Kongres otworzył dyrektor Teatru Nasz, Andrzej Krukowski, który
powitał zgromadzonych na sali miłośników teatru. Była to już trzecia
impreza tego typu. Pomysł stworzenia Kongresu wyszedł właśnie od
Krukowskiego w 2019 roku.

Idea Kongresu jest bardzo prosta: teatr ponad podziałami – mówi Aldona
Olchowska, asystentka reżysera Krukowskiego, aktorka i osoba, która ogarnia cały
ogrom rzeczy artystycznych i prozaicznych związanych z działaniem Teatru Nasz.
– Przede wszystkim, chcemy upowszechniać w środowiskach polonijnych wiedzę o
teatrze, kulturze i literaturze polskiej. Chcemy też zaktywizować środowisko
polonijne, inspirując i informując je o dokonaniach polskich teatrów w Chicago.
Chodzi nam również o to, aby stworzyć platformę, która posłuży współpracy
między teatrami i pomoże w promocji ich dokonań w kraju. Jednym słowem – teatr
ponad podziałami – teatr, który jednoczy.
W 2019 roku, na pierwszym Kongresie, w trakcie jednodniowego spotkania, jego
uczestnicy wysłuchali podsumowania teatralnych dokonań minionego roku i
zapowiedzi nadchodzących atrakcji w następnym sezonie. Byli również świadkami
wręczenia nagrody Kongresu właścicielowi kawiarni artystycznej Art Gallery Kafe,
Wiesławowi Gogaczowi, za wieloletnie i konsekwentne promowanie kultury polskiej
w Chicago. Inicjator Kongresu, Krukowski, miał wtedy nadzieję, że z czasem
impreza się rozrośnie. Okazało się, że nie musiał długo czekać. W tym roku, Kongres
trwał już trzy dni. Obok, wcześniej wspomnianych, stałych już punktów programu, w
trakcie weekendu odbyły się też dwa spektakle teatralne, w tym jedna premiera oraz
dwudniowe warsztaty aktorskie. Całkiem niezły dorobek jak na trzyletni staż.
W piątkowy wieczór, na widowni zebrali się ludzie, których pasją jest teatr i którzy
dla teatru poświęcają swój wolny czas. Wśród zgromadzonych znalazła się także pani
Paulina Szafałowicz, przedstawicielka Konsulatu RP w Chicago, kierowniczka
referatu ds. Prawnych i Opieki Konsularnej. Warto tu wspomnieć, że Konsulat od
początku finansowo wspierał i wspiera działalność Kongresu Teatru Polskiego, za co
chicagowskie środowisko teatralne jest mu niezmiernie wdzięczne. Głównym
gościem Kongresu był jednak, również obecny na widowni, przybyły na zaproszenie
Andrzeja Krukowskiego, aktor, reżyser, scenarzysta i wykładowca na prestiżowym
Kalifornijskim Uniwersytecie w Los Angeles, UCLA, Marek Probosz. I to właśnie on
poprowadził warsztaty teatralne dla aktorów.
*
Spektakl „Kwartet dla Czterech Aktorów”

Po uroczystym otwarciu, zgromadzeni mieli okazję zobaczyć, wystawioną już po raz
16 (!) sztukę “Kwartet dla Czterech Aktorów” Bogusława Schaffera. Tym razem
jednak, zamiast czterech aktorów i jednego muzyka, na scenie pojawiło się
dziewięciu aktorów i dwóch muzyków. Dlaczego? Okazało się, że był to ciekawy i
odważny eksperyment reżysera Krukowskiego. Ponieważ spektakl cieszył się
ogromną popularnością, był wystawiany w trzech różnych kompilacjach. Tego
wieczoru, na scenę wyszli niemal wszyscy aktorzy, którzy uczestniczyli w sztuce w
różnych obsadach. Tego typu eksperyment mógł się łatwo skończyć fiaskiem i
ogólnym chaosem, a jednak tak się nie stało. Szybko dało się zauważyć, że aktorzy
poszli na żywioł, dzieląc się tekstem spontanicznie, improwizując, dopasowując
swoje zachowania i reakcje do rozwoju akcji, a przy tym świetnie się bawiąc. Jak to w
takich przypadkach bywa, im lepiej bawili się aktorzy, tym lepiej bawiła się też
publiczność. Podsumowując ten ostatni spektakl “Kwartetu”, Aldona Olchowska
stwierdza: W sumie czuliśmy się pewnie, bo mieliśmy za sobą wiele odegranych
spektakli, mogliśmy się więc bawić i żonglować swoimi tekstami. Pomysł okazał się
strzałem w dziesiątkę, wszyscy mieli świetną zabawę. I tak upłynął pierwszy dzień, a
raczej wieczór, III Kongresu Teatru Polskiego w Chicago.

Marek Probosz, fot. arch. aktora

Warsztaty aktorskie z Markiem Proboszem
W sobotę rano, o godzinie 10:00, w Leela Art Center rozpoczął się pierwszy dzień
warsztatów z Markiem Proboszem. Ten dzień poświęcony był pracy nad ciałem. Na
scenie aktorzy Teatru Nasz w luźnych strojach, zajmują miejsca na matach do
jogi. Pomiędzy nimi przemieszczał się Marek Probosz ubrany w T-shirt i krótkie
spodenki, zrelaksowany, ale czujny.
Dziś aktorzy pracują nad rozluźnieniem całego ciała i nad rozbudowaniem
świadomości jego posiadania. Jest intensywnie, żadna część ciała nie zostaje
pominięta, od palców u nóg do gałek ocznych. Aktorzy komentują: Wydaje się, że nie
robimy nic wielkiego, nie ma fikołków, skoków, a pocimy się. Marek Probosz, dając

aktorom instrukcje na temat kolejnych ćwiczeń, jest bardzo konkretny i obrazowy, co
pomaga uczestnikom lepiej osiągnąć zamierzony przez prowadzącego cel.
Pranayama, oddychamy głęboko, oczyszczamy się z toksycznej, zastanej energii,
masujemy oddechem wszystkie siedem czakramów, budzimy je łącząc moce ognia i
wody, przywracamy wewnętrzną równowagę ciała-umysłu-ducha.
Aktorzy poddają się jego słowom. Probosz jest też bardzo delikatny jako instruktor.
Podchodzi do każdego z aktorów, chwali, zachęca do większego wysiłku lub
poprawia pozę. Czasami jego uwagi wywołują śmiech, są też jednak momenty, kiedy
sprowokowany w naturalny sposób przez sytuacje, Marek serwuje ćwiczącym mini
wykłady, w których cenne uwagi na temat warsztatu aktora przeplatają się z
anegdotami, płynącymi z jego własnych doświadczeń na scenie lub planie.
Przedmiotem jednego z takich mini wykładów jest niezwykle ważna dla aktora
umiejętność tzw. “wyzerowania się” czyli zapomnienia o sobie jako o konkretnej
osobie. Tylko wtedy na scenie będzie można w pełni wejść w postać, którą się gra –
mówi Marek – tylko wtedy będzie możliwe przeistoczenie się i zadziała magia teatru,
która porwie i zaczaruje widza. Chwila zadumy, chyba każdy z nas ma w pamięci
spektakl, który przyniósł taki magiczny moment, po którym wyszliśmy jakoś dziwnie
odmienieni. Pierwsza połowa sesji dobiega końca.
Po przerwie rozpoczyna się praca nad oddechem. Probosz przedstawia aktorom
postać holenderskiego dziennikarza, Wima Hofa, który od jakiegoś czasu zadziwia
świat swoją nadludzką zdolnością regulowania temperatury swojego ciała i kontroli
nad jego funkcjami.
Aktorzy uczestniczą w ćwiczeniu oddechowym, które Marek prezentuje za Wim
Hofem. Prowadzący prosi wszystkich aby wygodnie położyli się na matach.
Uprzedza, że ćwiczenie będzie miało trzy rundy. Po chwili, aktorzy słyszą instrukcje
Hofa, a Marek dorzuca szybko swoje dodatkowo wyjaśniające wskazówki. Prosi
również aby mieć świadomość swojej wytrzymałości i nigdy nie robić niczego na siłę.
Trzydzieści wdechów i wydechów, następujących bezpośrednio po sobie. Mrowienie,
zawroty głowy są normalną reakcją. Po ostatnim wydechu, aktorzy słyszą, aby
wstrzymać oddech przez minutę i skoncentrować się na odczuciach swojego ciała. I
druga runda. Znów trzydzieści dynamicznych oddechów. I wstrzymanie powietrza
na minutę wraz z koncentracją na odczuciach w ciele. Bądź całkowicie świadomy

tego co odczuwasz, bądź świadomy swojego ciała. I ostatnia runda, wdech, wydech,
wdech, wydech. Na koniec wstrzymanie oddechu, tym razem przez półtorej minuty.
Wreszcie czas na powrót do normalnego oddychania i możność podzielenia się
swoimi wrażeniami po przebytym ćwiczeniu. Aktorka, Gosia Duch, jest pod
wrażeniem swoich reakcji. Po wstępnym uczuciu paniki, opanował mnie spokój i
ogarnęła świadomość bardzo intensywnego bycia ze sobą. Następne ćwiczenie to
liczenie nabranych oddechów w czasie 3 minut. Tym razem pod wrażeniem jest
prowadzący. Grupa wypada świetnie, nabierając średnio tylko 4-5 oddechów. Po sesji
oddechowej, następuje praca nad brzuchem. I tu mamy okazję przekonać się w jak
świetnej formie jest Marek Probosz, kiedy w pewnym momencie, staje na głowie,
robi nożyce i spokojnie wraca do pionowej postawy tym razem z głową na górze.
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Warsztaty aktorskie z Markiem Proboszem, fot. arch. aktora
Po tej sesji aktorom należy się nieco dłuższa przerwa. Tym razem daje się zauważyć,
że lody zostały przełamane. Uczestniczący zdecydowanie nabrali zaufania do Marka.
Wiedzą, że są w dobrych rękach. Śmiech, rozmowy, żarty. I powrót na scenę. Teraz
każdy dostaje krótkie zadania aktorskie – odgrywanie różnych zwierząt: krowy,
komara, dinozaura, czy wieloryba. Po kilku pomocnych wskazówkach, znów mini
wykład profesora Probosza, tym razem o tym jak uruchomienie pamięci ciała i
pamięci emocjonalnej pozwala nam na to, aby nie grać zwierzęcia, ale nim
być. Krótki wykład kończy anegdota, której główną postacią jest Murray Abraham,
zdobywca Oscara w 1984 roku za rolę Salieriego w filmie “Amadeusz” Milosa
Formana. Marek miał okazję współpracować z nim nascenie w spektaklu “12
gniewnych ludzi” w reżyserii Mathew Modina i nie mógł się nadziwić jak wcześnie
przed rozpoczęciem spektaklu Abraham pojawiał się w teatrze, aby przygotować się
do roli. Probosz puentuje anegdotę stwierdzeniem, że ciągłe dążenie do doskonałości
jest marką aktora najwyższej klasy. Taki aktor nie odgrywa postaci, on się nią staje.

Sesję kończy specyficzna medytacja, oparta na przywoływaniu pamięci
emocjonalnej. Aktorzy znów leżą na matach, tym razem jednak Marek spokojnym,
wyciszonym głosem, czyta im 50 pytań, na które obecni mają sobie w myślach
odpowiedzieć. I to ostatni punkt pierwszego dnia warsztatów. Nie ma osoby, która
żałuje, że się pojawiła. Żałować powinni ci, którzy nie mogli brać w nich udziału.
*
Spektakl „Kobiety po przejściach”
Sobotnim wieczorem ma miejsce premiera sztuki “Kobiety po przejściach” w
wykonaniu Edyty Łuckoś, Eweliny Zielińskiej i Joanny Parżych – aktorek, nowo
powstałego teatru Ad Hoc. Sztuka reżyserowana przez Julittę MroczkowskąBrecher, reżyserkę i założycielkę teatru, to komedia obyczajowa o współczesnych
kobietach, których życiowe wybory postawiły w niełatwych sytuacjach i zmusiły do
zmierzenia się z konsekwencjami tych wyborów. Sala wypełniona po brzegi,
widownia reaguje żywiołowo i doskonale się bawi. Julitta Mroczkowska reaguje z
ostrożnym optymizmem – Może to tylko ‘beginner’s luck’? A może jednak nie. Może
chicagowska Polonia spragniona jest teatru i sztuk, które bawią i uczą. Pisząc
artykuł nieco później, dowiaduję się, że spektakl grany był jeszcze kilkakrotnie i za
każdym razem bilety zostały wyprzedane. Brawo Teatr Ad Hoc! Co za debiut!
Życzymy powodzenia i czekamy na nowe sztuki.
*
Warsztatów aktorskich z Markiem Proboszem ciąg dalszy
Niedziela rano, 10:00, drugi dzień warsztatów. Tym razem aktorzy staną przed
kamerą. Ich zadaniem będzie odegranie scen z kilku znanych filmów, wybranych na
tę okazję przez Marka Probosza. Sesję rozpoczyna krótki wykład Profesora na temat
potrzeby naturalności i prawdy przed kamerą, która jest bezlitosna i wyłapie każdy
fałsz. Oko kamery to 24 klatki prawdy na sekundę – mówi Marek i dorzuca żartem –
wczoraj miały miejsce bóle porodowe, a dziś nastąpi poród. Wszyscy czekamy w
lekkim napięciu na to co nastąpi dalej.
Aktorzy dostali teksty wcześniej, mieli więc szansę, aby się z nimi zapoznać,

przemyśleć je i przeanalizować. Są to fragmenty scenariuszy filmów: “Requiem dla
Snu”, “Philadelphia” i “Birdman” oraz scenka z życia pt. ”Covid”. W powietrzu
można wyczuć adrenalinę. Aktorzy mają dwa podejścia. Pierwsze, to odegranie ich
wizji przydzielonej im sceny. Po tej próbie, Marek udziela im kilku uwag, budując
nastrój, kierując uwagę aktorów na kluczowe momenty odgrywanej sceny. Drugie
podejście jest nakręcane „z ręki” przez Probosza. Na końcu, aktorzy zobaczą efekty
swojej pracy na dużym ekranie. I znów uwaga Marka, która zostaje w pamięci. –
Esencją filmu – mówi – jest złapanie wyjątkowości chwili, zaufanie reżyserowi i
całkowite poddanie się zaistniałej sytuacji. Krzysztof Kieślowski zawsze powtarzał, że
jego zadaniem jest nie wiedzieć. Tylko wtedy można uchwycić prawdę sytuacji. Teraz
aktorzy mogą się rozejść, dostają trochę czasu, aby się wyciszyć, wyzerować. Scena
na jakiś czas zostaje pusta.
Wreszcie czas na akcję. W roli klapsera, dobrze znana w polonijnym środowisku
Agata Paleczny, aktorka, założycielka i dyrektorka Warsztatów Teatralnych Little
Stars. Trudno opisać tu wszystkie odegrane sceny. Ograniczę się więc do tej, która
zrobiła na mnie największe wrażenie i najbardziej zapadła mi w pamięci. Scena
pochodzi z filmu “Filadelfia”, w którym główną rolę zagrał Tom Hanks, a jego
filmowego partnera, Antonio Banderas. Na deskach teatru Leela Art Center, te role
przypadły Małgorzacie Duch i Lillianie Totten. Na prośbę reżysera, Małgosia
wprowadza nas w sytuację. – To moment kiedy bliscy sobie ludzie przyznają się
wreszcie przed sobą, że jedno z nich ma do czynienia ze śmiertelną chorobą i
niebawem ta druga osoba zostanie sama. To moment kiedy pęka iluzja.
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Warsztaty aktorskie z Markiem Proboszem, fot. arch. aktora
Zaczynamy! Klaps! Cisza na planie. Jak przemienić się z energicznej osoby w postać
wyczerpaną walką ze śmiertelną chorobą? Jak odegrać rozpacz i strach przed utratą
kogoś, kto jest dla nas kluczowym punktem naszego życia? Po pierwszym podejściu,
Marek udziela dziewczynom kilku swoich uwag. Zwraca się też bardzo bezpośrednio
do aktorek, odwołując się do ich osobistych przeżyć i stawia im poprzeczkę nieco
wyżej. Gramy jeszcze raz, klaps, cisza na planie. Akcja rozwija się, następuje
końcowa scena, w której postacie przestają udawać przed sobą, że się nie boją, że
mają wszystko pod kontrolą. Na scenie łóżko, pościel i dwie siedzące na niej,
przyklejone do siebie w rozpaczliwym uścisku kobiety, wyrzucające z siebie, pośród
łkań, długo dławione słowa. Wśród obserwujących zapada kompletna cisza. Nagle
wszystko znika, scena, rekwizyty i obie znajome aktorki, zostaje tylko ludzki
dramat. Klaps, koniec ujęcia… To był ten krótki magiczny moment, o którym
wcześniej mówił prowadzący warsztaty Marek Probosz.
Po tych trudnych i wyczerpujących zadaniach, krótka przerwa w czasie, której
przygotowywany jest duży ekran. Aktorzy rozluźnieni, uśmiechy na twarzach,

wymieniają uwagi na temat swoich przeżyć. Do grupy dołącza Mistrz. Nagle pada
stwierdzenie z ust jednej z uczestniczek. – Marek, na początku byłeś dla nas aktorem
z plakatu. Teraz jesteś nam szalenie bliski. Wczoraj po naszych zajęciach nie mogłam
zasnąć. Opowiadałam mężowi o tym co przeżyłam. Byłam pełna energii i czułam, że
coś się we mnie zmieniło, coś się otworzyło. Do głosu Gosi Duch dołączają głosy
innych. – Czujemy się inaczej, te zajęcia bardzo dużo nam dały, otworzyły nas
bardziej na siebie i innych. Marek z uśmiechem podsuwa – Czyli ziarna trafiły na
podatny grunt.
Dyskusję przerywają głosy ze sceny, że ekran i projekcja są gotowe. Aktorzy wracają,
tym razem na widownię. Wszyscy razem będą oglądać efekty swojej pracy.
Po projekcji Marek Probosz dziękuje wszystkim za ich otwartość i gotowość do
podjęcia wysiłku. Kończy słowami – Nie mówię żegnajcie, ale do zobaczenia. Jak
każdy reżyser powiem – zagrajmy to jeszcze raz. Brawa. Wspaniała przygoda z
niezwykłym człowiekiem. Warsztaty zamyka Andrzej Krukowski, dzięki któremu
wydarzenia ostatnich dni miały miejsce. Dziękuje wszystkim uczestnikom oraz
osobom dzięki którym te zajęcia mogły się odbyć. Jeszcze tylko zbiorowe zdjęcie i
pierwsze warsztaty teatralne Kongresu przechodzą do historii. Wszyscy zebrani
mają wielką nadzieję, że to dopiero początek tej przygody.

Marek Probosz i Andrzej Krukowski, dyrektor Teatru Nasz, fot. arch. aktora
Ostatni etap Kongresu
Sesja, która rozpoczęła się w niedzielę po południu, kończy tegoroczny
Kongres. Zbieramy się na widowni o 17:00. Na scenę wychodzą trzy osoby bardzo
dobrze znane w polonijnym środowisku kulturalnym – Julitta Mroczkowska, Bogdan
Łańko i kompozytorka Agata Paleczny. Ze sceny dobiega piosenka skomponowana
przez Agatę Paleczny ze słowami Piotra Kukuły.
Bo w nas jest moc,
Bo w nas jest siła,
I duch teatru między nami kręci się.

To wiara w Polski Teatr nas złączyła
To wiatr historii w skrzydła nasze mocno dmie.
Jednym zdaniem aktorzy wyśpiewują misję Kongresu, tym razem w wersji
artystycznej.
Nadchodzi czas aby podziękować wszystkim tym, którzy wspierali i wspierają
finansowo polską działalność teatralną na terenie Chicago czyli sponsorom. To dzięki
szczodrości polskich biznesów oraz mediów teatr polonijny w Chicago może się tak
prężnie rozwijać. W tym roku, tradycyjną już nagrodę za wspieranie kultury polskiej i
ambasadorowanie artystom polskim za granicą odebrał Tomasz Startek, właściciel
firmy Star-Tech Glass.
Słuchając informacji na temat wszystkich dokonań teatralnych jakie miały miejsce
wśród chicagowskiej Polonii w minionym sezonie, odczytanych przez Andrzeja
Krukowskiego, odnosi się wrażenie, że teatr w Chicago był sposobem na przetrwanie
wszelkich niewygód i ograniczeń związanych z pandemią. Dokonań jest naprawdę
sporo. W końcu czas na zapowiedzi nadchodzących atrakcji w nowym sezonie.
Miłośnicy teatru zacierają ręce. Będzie się działo! Polonijne życie kulturalne w
Chicago kwitnie, a twórcom nie brakuje zapału i pomysłów.

Marek Probosz jako Kordian, fot. arch. aktora
Ponieważ jednym z posłannictw Kongresu jest upowszechnianie polskiej kultury i
literatury, a rok 2021 jest Rokiem Norwidowskim, znacząc dwusetną rocznicę
urodzin Poety, impreza nie mogła obyć się bez poświęcenia uwagi temu twórcy. Rok
Norwidowski został upamiętniony przez Marka Probosza, który ekspresyjnie odczytał
wykład profesora i reżysera Kazimierza Brauna, pt. “Norwid wczoraj i dziś„.
Nieco później, widownia ma jeszcze jedną okazję aby zobaczyć i posłuchać Marka
Probosza, tym razem jako Kordiana w monologu rozgrywającym się na szczycie Mont
Blanc, Juliusza Słowackiego.
Pod koniec wieczoru, następuje prezentacja filmu pt. “Najlepszego”, który jest
ciekawą kompilacją nagranego w 2005 roku spektaklu teatru telewizji “Emigranci”
Stanisława Mrożka, w reżyserii śp. Ewy Milde oraz dopisanego i dokręconego w
2020 roku przez Mitcha Bochnaka dalszego ciągu tej historii. Interesujące

spojrzenie na pokręcone losy polskich emigrantów. W rolach głównych wystąpili
Bogdan Łańko i Stanisław Wojciech Malec, który na tę premierową projekcję
“Najlepszego” przyleciał specjalnie po 15 latach z Polski. Po spektaklu czas na
rozmowy aktorów z publicznością.
Wreszcie, późnym wieczorem, ten pełen wrażeń weekend dobiega końca. III Kongres
Teatru Polskiego w Chicago przechodzi do historii.

Kazimierz Braun „Norwid wczoraj i dziś”:
Cyprian Norwid – wczoraj i dziś. Część 1.

Cyprian Norwid – wczoraj i dziś. Część 2.

*
Rozmowy z Markiem Proboszem:
Oświęcim to była igraszka

Rotmistrz Witold Pilecki na Broadway’u

