
Wszystko o kobietach! 

12 marca w pałacyku „Sokół” znów 

spotkaliśmy się z „Teatrem Maska”. Tym 

razem na scenie wystąpiły same kobiety, a 

było ich aż piętnaście! Nie przypadkowo 

odegrały one rolę w spektaklu „Wszystko 

o kobietach”. Jak sam reżyser – Andrzej 

Morawa powiedział, że to takie małe, 

spóźnione życzenia z okazji Dnia Kobiet.  

Chyba na lepszy prezent zgromadzone 

panie na widowni nie mogły liczyć. 

Świetna gra aktorek wywoływała wśród 

widzów salwy śmiechu. Aktorki 

znakomicie wczuwały się w swoje role, 

jedne grały „stare baby” z domu seniora 

walczące o względy tajemniczego 

Henryka, a drugie jako małe dziewczynki 

spierały się, „ któja bajbi jest lepsia i któja 

to w noci nie siusia”. Można było także 

obserwować typowe „plotkary”, które  

miały wiele do powiedzenia za plecami 

swoich koleżanek z pracy. Jednak w tej 

dawce humoru nie zabrakło kobiet, które 

borykały się z trudnymi, rodzinnymi 

problemami, oraz tych które próbowały 

zdominować swoje przyjaciółki. Czy 

podczas przedstawienia dowiedzieliśmy się 

wszystkiego o kobietach? Mimo, że 

aktorki robiły wszystko co mogły by 

ukazać co siedzi w głowach kobiet to 

jednak nie mogły w pełni tego ukazać. 

Bowiem kobiety są zupełnie 

nieprzewidywalne, a mężczyźni i tak nigdy 

do końca nie zrozumieją ich toku myślenia. 

Spektakl oparty na scenariuszu Mirona 

Gavrana, a wyreżyserowanego przez 

Andrzeja Morawę, zgromadził liczną 

widownię. Sala pękała w szwach, a żeby 

każdy miał gdzie usiąść donoszono 

dodatkowe krzesła.  

W spektaklu udział wzięły: Barbara 

Mioduszewska, Kinga Jakubek, Anna 

Krzemień, Mariola Śladowska, Marcelina 

Jędrzejewska, Kasia Farbaniec, Magda 

Lupa, Ola Sroka, Agata Modrzejowska, 

Kamila Kowalówka, Joanna Kędzierska, 

Zuzanna Hoinkis, Katarzyna Dziobek, 

Agnieszka Dziudziek i Barbara Bylica. 

Jeśli jeszcze kiedyś będę miała okazję 

obejrzeć ponownie „Wszystko o 

kobietach” na pewno to zrobię, bo 

uwierzcie mi, że warto! Tymczasem teatr 

„Maska” zapowiedział kolejną sztukę jaką 

będzie „Łysa śpiewaczka” według Eugène 

Ionesco. Przedstawienie odbędzie się w 

kwietniu, jednak już teraz zachęcam 

wszystkich do przyjścia.  
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