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Drogi Czytelniku! 

Oddaję w Twoje ręce pienvszy numer 

nowego miesięcznika społecz110-polity

cz110-kulturalnego „ Ojciec polski". 

Postanowiłem wypebiić lukę na polskim 

1ynku i stworzyć pismo p1zeznaczone dla 

wszystkich ojców, ale nie tylko. 

Matki znajdą w nim mnóstwo porad, 

krzyżówek, dzieci zaś liczne kolorowe 

obrazki. Istnieje tyle wydawnictw 

dla rolników, stolarzy, gejów, katolików 

- dlaczego ojcowie nie mają mieć 

swojego? 

Redaktor Naczelny 



Jak powstał pomysł 

na one-man show 

„Ojciec polski" 

Rafała R ała 



RUTKOWSKI: Zapytałem t lko, czy chcesz ię 

napić piwa. 
WALCZAK: Ale potem zmieniłeś zdanie i po
wiedziałeś, że piwo jednak ci ię p doba! 
RUTllOWSKI: Al nie krzycz na mnie. 
WALCZAK: luchaj, bo jak będzie, z tak zmie

niał zdanie, to ja ci tu nic nie wymyśl . 
RUTKOWSKI: le weź ię napij tego piwa. 
Uspokójmy i obaj i po. zukajmy jakie
go ' tematu błi . kiego nam obu. 

Trzy godziny później ... 

WALCZAK: To ci kawe .. . 

ł 
I 

RUTKOWSKI: Zawsze chciałem zrobić show 
o dinozaurach, cała ta ich tragedia ... 
Pewnego dnia się budzisz. a tu meteoryt 
- bach! I koniec. 
WALCZAK: To mógłby być koniec show. 
RUTKOWSKI: Na początku mógłbym wyj ść 

w kostiumie tyranozaura, to by wbiło 

w fo tele widownię . Co ty na to? Potem 
s i ę zmienię w di plodoka, tego z długą 
szyją , pokazywa łem ci, jak potrafiy szyję 
sobie wydłużyć, ty patrz! 
WALCZAK: Super. Słuchaj , chyba muszę 

już lec i eć. 

RUTKOWSKI: Umi em też na ś l adować ryk 

bestii, słuchaj : aaarrghhrrrwrr! O Jezu 
jak późno .. . 
WALCZAK: Postawisz mi te piwa? Dzię ki , 

to na razie. 
RUTKOWSKI: To jak, skrobniesz coś przez 
noc? Dinozaury - fajny temat, co'? 

WALCZAK: Muszę pomyś leć , t rochę mi 

mam. 
SKI: Ja też rano muszę dzieci do 

przedszkola odstawić ... Słuch aj .. . 
WALCZAK: Myśli sz o tym samym co ja·J 
RUTKOWSKI: Wiem o czym zrobimy następ-

show. 
WALCZAK i RUTKOWSKI: Raze m Hu rra ! 

Mamy pomysł na show ' 

30 rnaja ~OOlJ , godz. 2.):00. C:si.: ncja Sma ku. 
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W dawnych czasach ojciec polski nie 
miał na sobie garnituru, nie przymilał się, 
nie opowiadał żartów, polski ojciec był 
wojownikiem. Polował na tury, czcił krwa
wych słowiańskich bogów i pił miód. Nie 
umiał pięknie mówić, nie znał dobrych 
obyczajów, ale wiedział co to boha
terstwo. Potem chrześcijaństwo zawitało 
do kraju naszego rycerskie wprowadza
jąc zwyczaje. Śluby złożywszy panience 
przenajświętszej Bogurodzicy dziewicy, 
ojciec polski broni granic ojczyzny, 
gwałcąc i mordując pogańskie plemię 
wężowe. Ojciec polski w XVII wieku 
został szlachcicem, lubował się w bitce 
i popitce. Ale ponieważ bolała go 
wątroba, postanowił przestać pić i nadał 
sobie konstytucję 3 maja. Niestety, 
wrodzy ojcowie z zagranicy zaskoczyli 
ojca polskiego i podzielili ojczyznę 

między siebie. Ojciec polski pod zabo
rami nie załamał się, ale zaczął pisać 
wiersze nawołujące do wojny: „Rzucam 
gnuśne pióro, czynów mi trzeba w bły
skawicy pędzie, chciałbym znowu działać 
i w czynów zachwycie na nową burzę, na 
nowe rozbicie pchnąć się i zginąć, gdy 
lepiej nie będzie! " Ojciec polski, zach
wycony własnymi wierszami wywołał 

powstania, gdzie zginął kilka razy. A mi
mo to przeżył i doczekał wolnej rzecz
pospolitej. Lecz znów przyszła wojna! 
Ojciec polski poszedł do partyzantki. Za 
komuny ojciec polski działał, chował się 
przed ubecją. Po odzyskaniu wolności 
jest oburzony, że znalazł się na liście 

agentów. Teraz jest 2009, ojciec polski 
wziął kredyt na mieszkanie, samochód 
w leasing. Markowe ciuchy, popularność, 
wakacje na Ibizie. Wszystko się układa, 

jest cudownie. 



Kącik poetycki 

*** 

Ojciec polski - pot i zmęczenie 

Zrobię ci herbaty tatusiu 

Ojciec polski - na twarzy strudzenie 

Włączę ci mecz na polsacie 

Odpocznij ojcze polski 

Odłóż bagnet zdejmij mundur 

Załóż fartuch i pozmywaj 

Tyle garnków się nazbierało 

Przez wieki 

W zlewie zapchanym moimi łzami 

(Autor - Wiesław z Otwocka} 
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Ojciec polski 
One-man sho" 
Rafała Rutkowskiego 

Tekst: Micha! Walcz;1k 
Występuje: 

Rafał Rutkm• ki 
Opracowanil' scenografii 
i kosliumów: 
Małgorzata Domariska 
Produkcja: Magdalena 
Godlcw»ka -RutkO"'»ka 
i Magdalena Klosir\ska 
Premiera: 
24 paźdz iernika 2009, 

Teatr Polon ia 

T EATR POLONIA 

FUNDACJA 
KRYSTYN JA DY NA 
RZ -CZ KULTU RY 

Preze; Fundacji : 
Krystyna Janda 
Dyrektor Teatru : 
Roman Osadnik 
Organizacja Tcatnr : 
Sylwia Rydlewska 
PR i kontakty z med iami: 
Marta Bartkowska 
O rganizacj<1 imprez 
i promocj<1: 
Dariusz Pabjańczyk 
Impresariat: 
Katan.yna Błachiewicz 
Kasa biletowa: 
Piotr Bajcar, 
Krcysztof Lipiec, 
Marcin Możdżyński 
Kierownik techniczny: 
Małgon.ata Domańska 

O świetlenie i akustyka: 
Piotr Pawlik, Piotr 
Buźniak, Michał Cacko, 
Tatiana Czabańska-Cacko , 

Adam Czaplicki, Rafał 
Piotrowski, Agnieszka 
Szczepanowska, Paweł 
Szymczyk. Waldemar 
Zatorski 
Multimedia : 
Piotr Buiniak, 

Karolina Noiń s ka 

Obsługa sceny: 
Piotr Bajcar, Jan Cudak. 
Rafał Rossa, Tomasz 
Ciach, Kamil Gontarz, 
Dan ie! Wyczesany 
FtyLjcrki/ 
ch;iraktc i.norki: 
Anna Czerwińska, 
Katarzyna Marciniak. 
Izabe lla Sa rba 
G:mkrnhianc: 
Wład)'Sława 1hjnis, 
Wiesława Kamińska, 

Barbara Godlewska 
Prowadz~ nie spektakli: 
Marta Bartkowska, 
Ewa Baryłkiewicz, 
Elżbieta Czerwińska, 

Magdalena Kłosińska, 
Ewa Ratkowska, 
Rarał Rossa, 
Sylwia Rydlewska 

\\ww.1cat rpolonia .pl 
ul. Ma r'-Lałkow ka 56 
00-545 WaKz.awa 

T Ei\TR MONTOWNIA 

Dyrektor artJstyczny: 
Rafa ł Rutkowski 
Produkcja: 
Magdalena Godlcwska
Rutkow>ka 
;\ktorzy: 
Adam Krawczuk. 
Marcin Perchuć, 
Rara! Rutkowski, 
Maciej WierLbicki 
Kierownik biura: 
Jolanta Bielasta 

Redakcja programu: 
Jolanta Bic lasta 
Tekst: Micha ł Walczak 
Opracowanie graficzne: 
Piotr Garlicki 
Foto: Jacek Porcmba 

biuro ci tcatrmontownia.pl 
v..ww.1ea rrmon1ownia.pl 
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FUNDACJA KRYSTYNY JANDY NA RZECZ KULTURY 

Garnitury szyjemy na 

partner strategiczny 
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Radio361' \=AM 
Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu mios1a siolecznego Warszawy 

Partner premiery: Im 


