
Monika Szomko – aktorka teatralna, filmowa, dubbingowa oraz lektorka, ur. 19.07.1990 roku w 
Bytomiu, absolwentka Lart Studio (2010) w Krakowie oraz Szkoły Aktorskiej Teatru Śląskiego 
(2013), w styczniu 2014 roku zdała egzamin eksternistyczny dla aktorów dramatu przed Komisją 
Egzaminacyjną ZASP w Warszawie; należy do ZASP oraz do ZZAP; związana głównie z teatrami 
na Śląsku – m.in. z Teatrem Śląskim im. S. Wyspiańskiego w Katowicach (m.in. „Komedia 
teatralna” reż. G. Kempinsky, „Przygody Sindbada Żeglarza” reż. J. Kilian), Teatrem Bez Sceny 
Andrzeja Dopierały („Ciemno. Jasno. Cień.” reż. A. Dopierała), Teatrem Rawa („Zima pod stołem” 
reż. E. Kubiak), Teatrem Czwarta Scena (spektakl w konwencji commedii dell’arte „Na bulwarach 
Rawy“), ale również z Teatrem im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim („Stilon – najlepszy ze 
światów“ reż. J. Głomb) czy Teatrem Nie Teraz z Tarnowa („Wyklęci” reż. T.A.Żak); sześciokrotnie 
gościła na Krakowskim Salonie Poezji i Muzyki Anny Dymnej w Operze Śląskiej; brała udział w 
różnych projektach (np. projekt Fundacji Teatralnej w Katowicach - spektakl „Wakacje w Holandii” 
reż. A. Chechelska, inne - spektakl „Dextral“ w reż. K. Pawłowskiej z Teatru Porywacze Ciał z 
Poznania, „Hamlet“ W. Szekspira w reż. Dariusza Wiktorowicza mający premierę w Teatrze 
Groteska w Krakowie) i warsztatach teatralnych, w tym także międzynarodowych (np. „Gdyby to 
była moja ulica” w Rennes, we Francji, organizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw 
Kulturalnych Sztuka Nowa z Warszawy); w grudniu 2015 roku zrealizowała swój autorski projekt – 
recital piosenki poetyckiej i aktorskiej p.t. „Dobry we mnie diabeł“ (reż. Jerzy Głybin) w Teatrze 
Bez Sceny w Katowicach, następnie premiera prasowa tegoż tytułu odbyła się w maju 2016 roku w 
Teatrze Korez w Katowicach, recital ten gra z powodzeniem na terenie całej Polski do dzisiaj; w 
listopadzie 2016 roku zadebiutowała w konkursie literackim - XX Turnieju Jednego Wiersza im. 
Stanisława Horaka w Bytomiu, na którym otrzymała pierwszą nagrodę – Statuetkę Bytomskiego 
Pióra. Zagrała epizody aktorskie w takich serialach jak „M jak miłość“, „Klan“, „Na 
Wspólnej“,”Ziuk. Młody Piłsudski”, filmie dokumentalno-fabularnym w reż. Wojciecha 
Królikowskiego p.t. „Mój Niemandsland“ oraz filmie Lecha Majewskiego „Brigitte Bardot 
Cudowna”. Od 2017 również aktorka dubbingowa (np. serial animowany p.t. „Dziki Świat Braci 
Kratt“ dla stacji Polsat Jim Jam czy film „Miłość pisana Braillem”). Pod koniec 2018 roku wzięła 
udział w VII Warsztacie Poezji Czynnej im. E. Stachury, który zakończył się koncertem poetyckim 
p.t.”Cała Jaskrawość” wyreżyserowanym przez śp. Romana Kołakowskiego. Prowadzi różne 
warsztaty teatralne m.in. dla Fundacji Inicjatywa z Bytomia, współpracowała ze Szkołą Aktorską 
Teatru Śląskiego jako asystentka dr hab. Jerzego Głybina przy przedmiocie „Mówienie wierszem“ 
oraz mgr Anną Kadulską przy przedmiocie „Piosenka aktorska”. Pod koniec 2019 roku debiutowała 
w Teatrze Polskiego Radia w słuchowisku p.t. „Uwierz w Mikołaja” w reż. Dobrosławy Bałazy. W 
2020 roku rozpoczęła pracę jako lektorka - nagrała audiobooki powieści Joanny M. Chmielewskiej 
„Poduszka w różowe słonie” oraz „Mąż zastępczy” oraz nawiązała współpracę z Fundacją Słowo i 
Kropka, dołączając do grona lektorów projektu „Nasze czytanie” - przeczytała fragment „Lalki” B. 
Prusa. 


