
MOSKWA ROBERT ,  ROK UKOŃCZENIA SP 48 - 1980 

 

Pierwsze trzy lata nauki spędził w szkole podstawowej przy ul. Cyryla i Metodego. W 

klasie czwartej, wraz z przeprowadzką na Pogodno, stał się uczniem SP Nr 48. Twierdzi, że 

zawsze się spóźniał na lekcje…..bo szkoła była zbyt blisko (mieszkał przy ul. 

Listopadowej).Pani Barbara Młynarczyk, nauczycielka j. polskiego wspominała działalność 

Roberta Moskwy przy redagowaniu szkolnej gazetki „Pięciokropek..”. Już w szkole 

podstawowej zaczął zdobywać pierwsze sceniczne doświadczenia. „Musiałem przygotować 

program artystyczny na apel na zakończenie roku szkolnego”. Później , już w liceum, była 

przygoda z „Zemstą” Fredry i kabaretem szkolnym.” 

Szkołę podstawową ukończył w 1980 roku. Dalszą naukę kontynuował w VI LO, w 

Szczecinie, tu też utwierdził się w przekonaniu, że chce zostać aktorem. Kilka razy próbował 

dostać się do artystycznych uczelni Wrocławia, Krakowa, Warszawy. Niestety bez 

powodzenia. Rozpoczął więc studia na Uniwersytecie Szczecińskim, na filologii polskiej, gdzie 

studiował w latach 1984-87, by jednak znowu wrócić do próby spełniania swojego celu – bycia 

aktorem. Tym razem udało się. W 1991 roku ukończył studia aktorskie w Państwowej Wyższej 

szkole Teatralnej we Wrocławiu. Tu rozpoczął również pracę zawodową. Był współtwórcą i 

przez 15 lat dyrektorem teatru K2. Występował we Francji grając w Teatrze Terre de Scene 

Internationale.  

Filmografia: 

 Kroll (1991) jako Bogunia  
 A woman at war (1991) jako mężczyzna w tramwaju; nie występuje w napisach  
 Życie jak poker (1998-1999) jako recepcjonista  
 M jak miłość (2004-nadal) jako doktor Artur Rogowski  
 Tylko miłość (2007) jako Paweł Nadolski  

Szczególną popularność przyniosła aktorowi rola dr Rogowskiego w serialu „M jak 

miłość” oraz udział w programach rozrywkowych – „Jak oni śpiewają” oraz „Gwiazdy tańczą 

na lodzie”. 
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Stoją od lewej: Dorota, Beata, Bronikowski – Belzebub, Ania, Robert Moskwa –  

Rokita i Barbara Młynarczyk-Sarniak. 

Na dole: Ela i Kasia. 

 


