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Mira Zimińska-Sygietyńska

Mira Zimin) ska-Sygietyn) ska (Marianna ż d. Burżyn) ska) urodżiła się 22 lutego 1901 r. w 
Płocku.  Miała  żaledwie  po) łtora  roku,  kiedy  po  raż  pierwsży  pojawiła  się  na  scenie 
teatralnej. Rodżice, pracownicy Teatru Miejskiego w Płocku, "wypoż�ycżyli" ją prżybyłej 
na  gos)cinne  występy  ukrain) skiej  trupie  aktorskiej,  kto) ra  potrżebowała  płacżącego 
dżiecka. Domagała się, by nażywano ją Mirą – imieniem księż�nicżki ż jednej ż ulubionych 
książ�ek. Dorastała w teatrże, marżąc o karierże aktorki.

Kiedy  miała  siedem  lat,  żagrała  Stasię  w  "Ich  cżworo"  Gabrieli  Zapolskiej,  potem 
obsadżano  ją  w  innych  dżiecięcych  rolach,  m.in.  w  "Dżiadach"  i  "Weselu".  Jako 
siedemnastolatka dostała oficjalny angaż� . Prżeż rok grywała wyłącżnie w wodewilach i 
komediach.  Prżeniosła się do Radomia.  Tam, w Teatrże Polskim, żauważ�ył ją jeden ż 
włas)cicieli  warsżawskiego  teatrżyku  Qui  Pro  Quo  –  najpopularniejsżego  polskiego 
kabaretu lat międżywojennych. Doskonaliła umiejętnos)ci aktorskie, wokalne i tanecżne. 
Punktem żwrotnym w jej karierże okażała się rewia "Hallo, ciotka!", w kto) rej prowadżiła 
konferansjerkę. Podbiła publicżnos)c) ciętym dowcipem, werwą i wdżiękiem.

Druga  połowa  lat  20.  to  rożwo) j  artystycżny  włas)nie  w  repertuarże  komediowym, 
groteskowym i parodii.  Wylansowała w tym cżasie wiele prżebojo) w, m.in. "Pokoik na 
Hoż�ej",  "Taka mała",  We dwoje"  i  "Nikt,  tylko ty",  kto) re  wysżły spod pio) r  Tuwima i 
Hemara. Potrafiła żrobic) ż nich małe spektakle teatralne. Zadżiwiała wsżechstronnos)cią. 
Z  powodżeniem występowała w filmie i  teatrże dramatycżnym, redagowała kolumnę 
satyrycżną "Duby smalone" w "Kurierże Porannym", słynęła ż cygan) skiego trybu ż�ycia i 
ekstrawagancji, prżyjaż)niła się że skamandrytami, pożowała do aktu Witkacemu. Taka 
wo) wcżas była.



Zapragnęła  jednak  cżegos)  więcej.  Wkro) tce  moż�na  ją  było  oglądac)  na  scenach 
warsżawskich m.in.  w "Moralnos)ci  pani Dulskiej",  "Pannie Malicżewskiej" a takż�e  "W 
małym domku" i "Chorym ż urojenia". Sżybko żyskała użnanie krytyki i publicżnos)ci.

W  filmie  żadebiutowała  jesżcże  w  epoce  kina  niemego.  Jej  specjalnos)cią  były  role 
komediowe, np. "Ada to nie wypada", "Papa się ż�eni", "Manewry miłosne".

Po wojnie chciała wro) cic)  do kabaretu i aktorstwa. Jednak towarżysż jej ż�ycia, miłos)nik 
folkloru  i  kompożytor,  ż  kto) rym  niejednokrotnie  występowała,  Tadeusż  Sygietyn) ski, 
poprosił  ją  o  pomoc  prży  żałoż�eniu  żespołu  ludowego  i  tak  w  1948  roku  powstało 
"Mażowsże".

Po  s)mierci  Tadeusża  w  1955  roku  prżejęła  obowiążki  dyrektorskie  nad  żespołem. 
"Mażowsże" stało się drugą po kabarecie miłos)cią jej ż�ycia, o cżym wspomina w jednej 
że swych książ�ek. Do kon) ca ż�ycia nie traciła energii, żamiłowania do pracy i humoru. Beż 
resżty oddana Zespołowi,  nie chciała  nawet słysżec)  o  prżejs)ciu  na emeryturę (miała 
2430  dni  nie  wykorżystanego  urlopu.)  Jej  artystycżny  sukces  potwierdżają  licżne 
odżnacżenia i nagrody. Jedną ż ostatnich był Order Orła Białego oraż honorowy tytuł 
"Kobiety Stulecia" nadany po raż pierwsży prżeż Polskie Radio.

Zmarła 26 stycżnia 1997 roku w Warsżawie.

ZH ro) dło: https://www.mażowsże.waw.pl/

Mira Zimińska-Sygetyńska

Wspomnienia z dawnego teatru 
– fragmenty książ�ki Nie żyłam samotnie

Urodżiłam się w teatrże. Nie jestem tego jednak całkiem pewna. Wiem natomiast 
ż pewnos)cią, ż�e bywałam w nim jesżcże prżed urodżeniem. Rodżice moi pracowali w 
teatrże  w  Płocku.  Mama,  jako  młoda  dżiewcżyna,  najpierw  była  bileterką,  po) ż)niej 
dżierż�awiła bufet, następnie prżeż lata całe prowadżiła kontramarkarnię i żarżądżała 
sprawami gospodarcżymi teatru. Tatus)  był masżynistą i dekoratorem. Od kolebki byłam 
więc  żwiążana  ż  teatrem,  sżtuką  i  dyrektorowaniem.  Rodżice  prżynosili  mnie  w 
podusżce  do  teatru  i  kiedy  sami  pracowali,  gdżies)  tam  w  jakims)  kąciku  kładli.  

Artystką żostałam też�  niemal od pocżątku. Ledwie wyskocżyłam ż pieluch,  już�  
miałam debiut scenicżny.  W jakiejs)  sżtuce ukrain) skiej potrżebne było małe dżiecko i 
mama mnie „wypoż�ycżyła”. Miałam w tej sżtuce płakac)  ż głodu, ale mnie się płakac)  nie 
chciało. Od pocżątku byłam uparta. Wymys)lili jednak prżebiegle, jak mnie do tego płacżu 
żmusic)  – po prostu sżcżypali, ż prżeprosżeniem, w pupę. Kiedy mamy żobacżyła siniaki 
od tego sżcżypania, żrobiła awanturę. 

Po) ż)niej  pisali  w ro) ż�nych  Who’s  Who,  ż�e  debiutowałam dopiero w Radomiu w 
Aszantce Perżyn) skiego.  Mam  tu  mo) wic)  prawdę  i  tylko  prawdę.  Mo) wię  więc  –  to 
nieprawda. Debiutowałam kilkanas)cie lat wcżes)niej w pięknym teatrże w Płocku. Prżed 
Aszantką żagrałam jesżcże kilkanas)cie ro) l. A w ogo) le nie mam sżcżęs)cia di biografo) w… 

Postanowiłam dalej doskonalic)  swo) j warsżtat. W tym celu niemal żamiesżkałam 
w teatrże. Były ż tym pewne kłopoty. Moje ambitne żamiary nie żnalażły pocżątkowo 
żrożumienia i poparcia. Mo) wili do mojej mamy: „Pani Burżyn) ska, cżego to dżiecko się 
tutaj pęta?” Mama na to: „A co ja ż nią żrobi? w domu? Ona w domu jest nieżnos)na”. 

https://www.mazowsze.waw.pl/


Potem  już�  żostawili  mnie  w  spokoju.  Musieli  żresżtą,  bo  mamy  się  trochę  bali.  
Mama moja była waż�ną osobą w teatrże. Była bankiem dyrektoro) w. Jes)li kto) remu 

ż nich brakowało pieniędży na wystawienie Nowej sżtuki, żgłasżał się do mojej mamy. 
Sama  widżiałam,  jak  pan  Dyrektor  Cżarnecki  klękał  prżed  mamą  i  mo) wił:  „Pani 
Burżyn) ska, litos)ci, niech pani poż�ycży”. Wtedy mama poż�ycżyła pieniądże i mo) wiła, ż�e 
będżie sobie ż kasy odbierała, ale potem pan dyrektor sam żabrał całą kasę. I uciekł. I 
mama goniła Pana Cżarneckiego. W kon) cu żawsże sama wydostawała pieniądże, a na 
następną  premierę  żnowu  poż�ycżała.  Tak  więc  już�  wtedy  pożnawałam  kłopoty 
dyrektorowania.

Od pocżątku byłam też�  żachłanna i nieskromna. Chciałam byc)  aktorką dobrą i 
wsżechstronną, kto) ra doskonale wsżystko umie: tan) cży i s)piewa, gra komedie i tragedie. 
Dlatego żgodnie ż porżekadłem „Cżym skorupka…” żacżęłam sposobic) się wcżes)nie (…). 

…Do Płocka ciągle ktos)  prżyjeż�dż�ał na gos)cinne występy. Chodżiłam żawsże na 
pro) by.  Niekiedy musiałam się  „wkupic)”  jakimis)  prżysługami.  Zawsże  żresżtą  lubiłam 
wys)wiadcżac) prżysługi. 

Mo) wili: „Mała, idż)  do Vincentego, dowiedż się, jak idą bilety”. Bardżo nie lubiłam, 
kiedy do mnie mo) wili  „mała”,  ale cżego) ż�  się  nie robi dla sżtuki – ż�eby dostac)  się  na 
pro) bę! Biegłam więc, kłaniałam się panu Vincentemu – był to włas)ciciel cukierni, bardżo 
prżystojny (mnie się wtedy podobał), starsży pan – i mo) wiłam: „Pytają się artys)ci, jak idą 
bilety”. (Pan Vincenti prowadżił bowiem w swojej cukierni prżedsprżedaż� .) – „Powiedż, 
ż�e bilety idą bardżo dobrże. A tu dla ciebie, Mania, ciastecżko”. Tak więc mi się to nawet 
kalkulowało (…).

Niekiedy  powierżano  mi  też�  misje  specjalne.  W  Płocku  było  wtedy  mało 
telefono) w, a rożmaici ludżie że sobą romansowali. Mo) wili więc: „Mania, oddaj list temu 
panu”. Prżyjechał kiedys)  do nas Dygas, żnany s)piewak. I wtedy ja musiałam żanies)c)  list 
od pewnej pani dżiedżicżki do Pana Dygasa, a potem po kryjomu wsunąc)  pewnej Pani 
list od pana Dygasa. Okażało się, ż�e ta Pani potem żostała ż�oną Pana Dygasa. A ja byłam, 
jak ten gołąbek pocżtowy. 

Cżego się nie robiło dla sżtuki, a racżej dla ludżi sżtuki i ocżywis)cie dla siebie, 
ż�eby się dostac) na pro) bę (…). 

SH licżny był nasż teatr. Sala nie była duż�a, ale poża parterem były jesżcże piętro i 
galeria, rażem chyba 800 miejsc. Na dole było 10 lo) ż� , a na piętrże dwanas)cie, ż tyłu żas)  
loż�a gubernatorska, cała obita aksamitem. Pierwsża loż�a była Pana doktora Maciesży, 
druga  frontowa,  Pana  rejenta  Brudnickiego.  Zresżtą,  całe  sżacowne  obywatelstwo 
gubernialnego miasta Płocka miało swoje loż�e. 

Kurtyna była prżepiękna. Była na niej jakas)  bogini sżtuki, mo) wili,  ż�e ja bardżo 
rdżo dobry malarż namalował. Jedno mnie martwiło. Zrobili w niej dwie dżiurki, prżeż 
kto) re aktorży żawsże patrżyli, cży publicżnos)c) już�  prżysżła.

Za mojej pamięci jesżcże paliły się w nasżym teatrże lampy naftowe. Opusżcżało 
się  duż�y  kandelabr,  żapalało się  lampy i  podnosiło do go) ry.  SHwiecił  nawet jasno,  ale 
kopcił. Potem żałoż�yli lampy gażowe. To już�  był luksus (…). 

ZH ro) dło: 
Mira Zimińska-Sygetyńska Nie żyłam samotnie
Opracował i prżypisami opatrżył Miecżysław Sroka
Wydawnictwa Artystycżne i Filmowe, Warsżawa 1985



Lena  Szatkowska – dziennikarka,  polonistka,  recenzentka  teatralna.  Ukończyła  filologię 
polską na Uniwersytetcie Mikołaja Kopernika w Toruniu i studium podyplomowe na Wydziale 
Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książek:  Z czwartego rzędu (1990),  Gdzie 
nasz  złoty  sierpień? (1997),  Szara  legenda (2010,  Nagroda  Stowarzyszenia  Dziennikarzy 
Polskich),  Z  widowni,  zza  kulis  (2014).  Współautorka  publikacji  o  ludziach  płockiej 
Solidarności  –  17  miesięcy.  Narodziny  wolności  (1980-81).  Redaktorka  jubileuszowego 
wydawnictwa „Tygodnika Płockiego“ Stary Rynek 27 (2002).
W  2018  roku  otrzymała  medal  Laude  Probus.  Jest  wiceprezesem  Płockiego  Towarzystwa 
Przyjaciół Teatru. Lubi molo w Orłowie i w Płocku. Kolekcjonuje książki i filmy.

Marta Alicja Szatkowska-Kunavar – absolwentka płockiej „Jagiellonki”. Studiowała filozofię i 
wiedzę  o  kulturze.  Ukończyła  filologię  polską  na  Uniwersytecie  Kardynała  Stefana 
Wyszyńskiego.  Na  Wydziale  Filozoficznym  Uniwersytetu  w  Lublanie  zdobyła  certyfikat 
potwierdzający znajomość języka słoweńskiego.
Po  studiach  związana  z  warszawską  agencją  reklamową  i  telewizją  „Tele-Top”  w  Płocku. 
Współpracuje  z  „Tygodnikiem  Płockim”.  Pisze  m.in.  reportaże  z  podróży  po  Europie. 
Zainteresowania: polska literatura emigracyjna, opera, fotografia, design i folklor. Po babci – 
emancypantka, po dziadku – miłośniczka zwierząt. Mieszka z mężem w Słowenii.

Karol Suszka – obywatel czeskim narodowości polskiej. Absolwent aktorstwa w Państwowej 
Wyższej Szkole Teatralnej i reżyserii w Akademie Múzických Umění w Pradze. Od 2000 do 
2018 roku dyrektor naczelny Teatru w Czeskim Cieszynie, z którą związany był niemal od 
samego początku swojej artystycznej drogi, od roku 1959 roku. Obecnie na etacie reżysera w 
tym  samym  teatrze.  Reżyserował  wielokrotnie  w Teatrze  im.  Szaniawskiego  w Płocku, 
Teatrze  im.  Adama  Mickiewicza  w Częstochowie,  Teatrze  Zagłębia  w Sosnowcu,  Teatrze 
Polskim w Bielsku – Białej, Teatrze Nowym w Łódź. W płockim teatrze reżyserował sztuki: Jak  
się kochają w niższych sferach (1992). Kiedy ranne wstają zorze. Wesele raz jeszcze (1993), 
Ania z Zielonego Wzgórza (1994, 2013),  Śpiąca Królewna (1997),  Proszę, zrób mi  dziecko 
(1998), Trzy białe strzały (1998), Tango (1999), Królewna Śnieżka (2002), Tajemniczy ogród 
(2003), Każdy kocha Opalę (2007), Pierścień i Róża, czyli historia Lulejki i Bulby (2008).


