
Natasha Parry

Wy bit na an giel ska ak tor ka te a tral na i fil mo wa. Za de biu to wa∏a na sce nie
w Lon dy nie w dwu na stym ro ku ˝ycia. Gra∏a m.in. w dra ma tach Sze kspi ra,
Molie ra, Ano u i lha, Gi rau do ux, Eu ry pi de sa, Io ne sco, So fo kle sa i Sha wa
u bo ku ta kich ak to rów, jak: Mi cha el Red gra ve, Lau ren ce Oli vier, John
Gielgud, Alec Gu i ness, Rex Har ri son czy Orson We lles. Od 1967 r. mie sz -
ka w Pa ry˝u, gdzie wspó∏pra cu je z pro wa dzo nym przez Pe te ra Bro o ka
zespo∏em Cen tre In ter na tio nal de Re cher ches Théâtra les w Théâtre des
Bo uf fes du Nord. Stwo rzy∏a pa mi´tne ro le w wie lu spek ta klach Pe te ra
Bro o ka – Win nie w Szcz´Êli wych dniach Bec ket ta, Ra niew skiej w WiÊ nio wym
sa dzie Czecho wa. WiÊ nio wy sad gra ny by∏ po fran cu sku w Pa ry˝u i po an giel -
sku w Ame ry ce, Ro sji i w Ja po nii. Wcie li∏a si´ w po staç Olgi Knip per w sztu -
ce Ca rol Ro ca mo ry, opar tej na ko re spon den cji Cze cho wa i je go ˝ony Two ja
d∏oƒ w mo jej (Cze cho wa gra∏ w tym spek ta klu Mi chel Pic co li). Na ta sha
Parry ma ro syj skie ko rze nie, jej dzia dek ze stro ny mat ki by∏ zna nym ak to -
rem te a tru Ale ksan dryj skie go w Pe ters bur gu.

Krystyna Janda

Ak tor ka, re˝yser ka, au tor ka ksià˝ek i fe lie to nów. Ab sol went ka Paƒstwo wej
Wy˝szej Szko∏y Te a tral nej w War sza wie. Na sce nie za de biu to wa∏a w 1976 r.
w war szaw skim Te a trze Ate neum rolà Anie li w Âlu bach pa nieƒskich w re˝.
J. Âwi der skie go, i jed no cze Ê nie w Te a trze Ma∏ym rolà Do ria na Graya
w sztu ce Osbor ne’a. Je szcze ja ko stu dent ka wystàpi∏a w le gen dar nym spek -
ta klu te le wi zyj nym Trzy sio stry Cze cho wa w re˝. A. Bar di nie go. Za gra ∏a
Masz´. W fil mie za de biu to wa∏a w Cz∏owie ku z mar mu ru w re˝. A. Waj dy. Za -
gra∏a bli sko 80 ról fil mo wych w Pol sce i zagra nicà, z których naj wi´kszà oka -
za∏a si´ kre a cja w Przes∏ucha niu w re˝. R. Bu gaj skie go, za którà otrzy -
ma∏a na grod´ dla naj lep szej ak tor ki na Fe sti wa lu Fil mo wym w Can nes.
W te a trze wyst´pu je od 30 lat. Przez 11 lat by∏a ak torkà war szaw skie go
Tea tru Ate neum, a póê niej, przez 16 lat, Te a tru Po wszech ne go w War sza -
wie.  Za gra∏a tak˝e wie le ról i wy re˝yse ro wa∏a kilka na Ê cie spek ta kli w Te a -
trze Te le wi zji. Od 2005 r. prowadzi swój prywatny Teatr Polonia. W roku
2006 otrzyma∏a Europejskà Nagrod´ Mediów Médaille Charlemagne.
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Krystyna Zachwatowicz scenografia, kostiumy

Autorka scenografii i kostiumów do blisko 150 przedstawieƒ, m.in. do
Dziadów Mickiewicza, Nie-Boskiej komedii Krasiƒskiego w re˝. K. Swinar -
skiego, Âlubu Gombrowicza, Matki Witkacego w re˝. J. Jarockiego, Jak wam
si´ podoba Szekspira w re˝. K. Skuszanki, Divinas Palabras Valle Inclana
(w Argentynie) i opery Alcina Haendla (we Francji) w re˝. J. Lavelli,
Zbrodni i kary, Biesów i Nastazji wg Idioty Dostojewskiego, Nocy listopadowej
Wys piaƒ skiego w inscenizacji A. Wajdy. Autorka kostiumów do filmów
A. Wajdy: Wesele, Smuga cienia, Biesy oraz Zemsta. Wyk∏adowca scenografii
na wydziale re˝yserii PWST w Warszawie, obecnie w PWST w Krakowie.
Profesor Akademii Sztuk Pi´knych w Krakowie – od 2001 r. kierownik
Katedry Sce nografii. Studiowa∏a histori´ sztuki w Warszawie oraz w Kra -
kowie w Uni  wersytecie Jagielloƒskim. Ukoƒczy∏a studia na wydziale
scenografii w pra cowni Karola Frycza w krakowskiej Akademii Sztuk
Pi´knych. Aktorka teatru Cricot II Tadeusza Kantora oraz „Piwnicy pod
Baranami” Piotra Skrzy neckiego. Wyst´powa∏a w filmach Andrzeja Wajdy:
Cz∏o  wiek z marmuru, Panny z Wilka, Kronika wypadków mi∏osnych, Korczak. Wraz
z Andrzejem Wajdà ufundow∏a Centrum Sztuki i Techniki Japoƒskiej
Manggha w Krakowie.

Zofia Rudnicka choreografia

Tancerka, choreograf. Wyst´powa∏a jako solistka w repertuarze baletowym
w Teatrze Wielkim w Warszawie, gdzie opracowywa∏a te˝ choreografie
do oper i baletów. Projektowa∏a uk∏ad taneczny do widowisk teatralnych,
rozrywkowych i filmów baletowych, m.in. Podró˝y magicznej z muzykà A. Zie -
liƒ skiego. Wspó∏pracowa∏a z teatrami dramatycznymi i muzycznymi. Jest
autorkà choreografii do kilkunastu operetek i musicali, oper i spek takli
baletowych, w tym prapremierowego Nienasycenia wg Witkacego z mu -
zykà T. Staƒko i La Dolce Vita z muzykà N. Roty (oba w Teatrze Wielkim
w Warszawie). Stale wspó∏pracuje z Olgà Lipiƒskà, wyk∏ada kompozycj´
taƒca w Akademii Mu zycznej w Warszawie.

W 2004 r. przygotowa∏a autorski balet Rudolf Valentino do muzyki
K. D´bskiego w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.
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Marta Broczkowska-KEdzierzawska    opracowanie muzyczne

Absolwentka Wydzia∏u Re˝yserii Dêwi´ku Akademii Muzycznej w War sza -
wie. Ma na swoim koncie opracowanie muzyczne kilkuset wydaƒ Polskiej
Kroniki Filmowej oraz filmów dokumentalnych. Wspó∏pracowa∏a z wy -
bitnymi re˝yserami dokumentalnymi, m.in.: L. Perskim, J. Ziarnikiem,
M. Kwiat kowskà, T. Marczyƒskim, A. Trzosem-Rastawieckim. Po roku 1990
zwiàzana z Teatrem Telewizji. Obecnie zajmuje si´ konsultacjami muzy-
cznymi filmów fabularnych, m.in.: Dzieƒ Âwira w re˝. M. Koterskiego, Mój
Nikifor w re˝. K. Krauzego, Wró˝by Kumaka w re˝. R. Gliƒskiego, Komornik
w re˝. F. Falka czy Par´ osób, ma∏y czas w re˝. A. Baraƒskiego.

Edward KLosiNski Êwiat∏o

Au tor zdj´ç do po nad 60 fil mów fa bu lar nych. D∏ugo let ni wspó∏pra cow nik
An drze ja Waj dy (m.in. Brze zi na, Zie mia obie ca na, Cz∏owiek z ˝ela za, Bez znie czu -
le nia), Fe li ksa Fal ka (Wo dzi rej, Szan sa) oraz Krzy szto fa Za nus sie go (Ilu mi na -
cja, Bar wy ochron ne, Spi ra la). Wspó∏pra co wa∏ z Krzy szto fem Kie Ê low skim
przy De ka lo gu i zre a li zo wa∏ je go Bia∏y. Pra cował du˝o w Eu ro pie, g∏ów nie
w Niem czech i Au strii (przy fil mach Axe la Cor tiego, Ber nhar da Wic kiego,
Lar sa Von Trie ra, Ja na Shüttego). Uwa˝any za jed ne go z naj wy bit niej szych
pol skich ope ra to rów. Jest lau re a tem fe sti wa li pol skich i za gra nicz nych,
m.in. w: Ma dry cie, Mon te Car lo, Mo na chium, Pa na mie. WÊ ród je go ostat -
nich re a li za cji znaj dujà si´ m.in.: Po go da na ju tro w re˝. J. Stuh ra, Vin ci w re˝.
J. Ma chul skie go, Per so na non gra ta w re˝. K. Za nus sie go czy Wszy scy je ste Ê my
Chry stu sa mi w re˝. M. Ko ter skie go. Jest te˝ au to rem zdj´ç do wie lu spek takli
Te a tru Te le wi zji m.in. do No cy Li sto pa do wej w re˝. A. Waj dy. Za zdj´cia do
Zazdro Ê ci Esther Vil lar otrzy ma∏ na grod´ na fe sti wa lu Te a tru Te le wi zji.
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Carmen Salvatierra Capdevila praca nad ruchem

Absolwentka Ecole Internationale de Théâtre Jacques Lecoq w Pary˝u.
Cz∏onkini Stowarzyszenia Profesjonalnych Aktorów i Re˝yserów w Ka ta -
lonii (AADPC) oraz Stowarzyszenia Poszukiwaƒ i Eksperymentów Tea tral -
nych (AIET) zwiàzanego z Uniwersytetem w Barcelonie, gdzie przez lata
prowadzi∏a zaj´cia teatralne ze studentami. Asystentka Moniki Pagneux.
W ostatnich latach zdecydowa∏a poÊwi´ciç si´ studium przygotowania aktor -
skiego, opierajàc si´ na pracach Jacquesa Lecoqa. Bazuje na ruchu jako na
nieod∏àcznym elemencie nowoczesnego, ˝ywego teatru, dà˝àc do zaakcen-
towania jego zwiàzku z prze strzenià, improwizacji.

Ernest Bryll polskie teksty piosenek

Ukoƒczy∏ wydzia∏ Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Autor
licznych tomików poezji (m.in.: Wigilii wariata, Twarzy nie ods∏oni´tej, Sadzy
czy Nie prosz´ o wielkie znaki), sztuk scenicznych, oratoriów, musicali i pro-
gramów telewizyjnych (m.in.: Rzeczy Listopadowej, Na szkle malowane, Do Êwiad -
czyƒskiego, Dybuka czy Tristana). T∏umacz z j´zyka irlandzkiego, czeskiego,
jidysh. Jego pierwszy tomik wierszy ukaza∏ si´ w 1958 r. Przez wiele lat by∏
krytykiem filmowym. Pracowa∏ jako kierownik literacki Teatru Telewizji
oraz jako kierownik literacki kilku zespo∏ów filmowych (Kamera, Silesia,
Oko). Autor audycji telewizyjnych dotyczàcych kultury. Wyk∏ada∏ m.in. na
Uniwersytecie Âlàskim (wydzia∏ filmu) oraz na uniwersytecie Sunny Uni -
versity, Albany, USA. W latach 1991–1995 pe∏ni∏ funkcj´ Ambasadora RP
w Republice Irlandii. Otrzyma∏ m.in. nagrod´ im. W. Broniewskiego w dzie -
dzinie poezji, Nagrod´ Narodowego Funduszu Kultury, Order Irlandzkiego
Rodu Królewskiego O’Conor.
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Agata Buzek

Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie. Ucz´szcza∏a
wczeÊniej do szko∏y baletowej oraz do studium aktorskiego
Doroty Pomyka∏y w Ka to wicach. W Teatrze Telewizji wystà -
pi∏a m.in. w Perle w re˝. P. Mikuckiego, E. E. w re˝. M. Zmarz-
-Koczanowicz, Nas trojgu w re˝. M. Koterskiego czy w Mojej
córeczce w re˝. A. Baraƒskiego. Do wa˝niejszych jej ról teatral-
nych nale˝à: Mela w MoralnoÊci pani Dulskiej w re˝. T. Zygad∏y,
m∏oda D’Holbach w Libertynie w re˝. W. Adamczyka, Sonia
w Swidrygaj∏owie w re˝. A. Domalika, Carolle w Sallingerze
w re˝. M. Sieczkowskiego czy Solveig w Peer Gyncie w re˝.
M. Piasecznego. SpoÊród filmów z jej udzia∏em nale˝y wy mie -
niç: Kochaj i rób, co chcesz w re˝. R. Gliƒskiego, Wrota Europy

w re˝. J. Wójcika, Valérie w re˝. B. Möller, Libre Circulation w re˝. J.-M. Mout -
outa, Zemsta w re˝. A. Wajdy czy Nightwatching w re˝. P. Greenawaya. Wspó∏ -
za∏o˝ycielka grupy artystycznej Przestrzeƒ Wymiany Dzia∏aƒ ARTERIA.

Karolina Gruszka

Absolwentka Akademii Teatralnej w War    szawie. W wieku
11 lat wystàpi∏a w filmie Chopin na zamku w re˝. K. Za nus sie go.
Jej kolejne filmy to: PrzedwioÊnie w re˝. F. Bajona, Bo˝a pod szewka
w re˝. I. Cywiƒskiej i Daleko od okna w re˝. J.J. Kol skiego. Jest
laureatkà nagrody za pierwszopla nowà rol´ kobiecà w filmie
Kochankowie z Marony w re˝. I. Cywiƒskiej, na Festi wa lu Pol -
skich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wa˝ niej sze ro le teatral -
ne: królowa Izabela w Ry szar dzie II w re˝. A. Sewe ry na, Luiza
de la Valli¯re we W∏adzy w re˝. J. Englerta czy Marianna
w Tartuffe w re˝. J. Lassalle’a. W Tea trze Tele wizji wy stàpi∏a
m.in. w: Dziadach w re˝. J. En gler ta, Perle w re˝. P. Mi kuckiego,
Beztlenowcach w re˝. ¸. Bar czyka czy w Âmiechu w ciem noÊci
w re˝. F. Bajona. Od 2003 roku w zespole Teatru Narodowego.
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Joanna Kasperek-Artman

Przez la ta zwiàza na z grupà te a tralnà To wa rzy stwo Wier sza lin,
gdzie za de biu to wa∏a rolà Vi via ny w Mer li nie wg T. S∏obo dzian ka.
W Ogól no pol skim Kon kur sie na Wy sta wie nie Pol skiej Sztu ki
Wspó∏ cze s nej dwu krot nie na gro dzo na za g∏ównà rol´ ˝eƒskà
(Cy ga ni chy w Pa sji Zab∏udow skiej i K∏oski w Pra wie ku). Za rol´
M∏odej w Klàtwie no mi no wa na do g∏ów nej na gro dy na fe sti wa lu
w Edyn  bur gu. Inne wa˝ne jej role te a tral ne to: Ma ri-Ga i la
w S∏owach Bo˝ych w re˝. P. To ma szu ka, Lea w Dy bu ku w re˝.
M. Gre egs, Ko stu cha w Me dy ku (To wa rzy stwo Wier sza lin) czy
Dziew czy na w Tur laj gro szku wg T. S∏obo dzian ka. Jest lau re atkà
na gro dy g∏ów  nej na Prze glà dzie Pio sen ki Ak tor skiej we Wroc -
∏a wiu, a jej re ci tal Zo Ê ka Wa riat ka okrzyk ni´to wy da rze niem
ar ty sty cz nym. Bra∏a udzia∏ w au tor skich spek ta klach Pio tra Cie pla ka (Na ro -
dzi ny Je zu sa na Dwor cu Cen tral nym, Ho tel pod Anio∏em, Hi sto ria Ja ku ba, Hi sto ria
o Mi∏osier nej, czy li te sta ment psa). W swo im do rob ku ma rów nie˝ udzia∏ w pro -
jek tach mi´dzy na ro do wych, np. Ho tel Eu ro pa.

Krystyna KoLodziejczyk-Szyszko

Absolwentka łódzkiej PWSFTViT. Zadebiutowała w Teatrze Powszechnym
w Łodzi. Do 1964 r. pracowała w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Kosza -
li nie. W latach 1964-67 aktorka Teatru Polskiego w Bydgoszczy, gdzie zasły -
n´ ła jako Gobette w Pani Prezesowej P. Vebera. Grała tak˝e
Cecylk´ w Moim bracie niepoprawnym O. Wilde’a. W Koszalinie
zagrała póêniej m.in. Donn´ Dian´ w Zielonym Gilu M. de Tirso
oraz Dorot´ w Kra ko wiacy i górale Bogusławskiego. Wyst´powała
te˝ w Teatrze Dramatycznym w Poznaniu (zagrała m.in.
w Kordianie), Teatrze Studio w Warszawie (Sen F. Dostojew skie -
go, Powrót Odysa S. Wys piaƒskiego, Ferdydurke W. Gombrowicza,
Balladyna J. Słowackiego – w re˝. A. Hanuszkiewicza). Stwo -
rzyła wiele ról filmowych i telewizyjnych. Wystàpiła m.in.
w: Cafe Pod Minogà w re˝. B. Broka, Historii współczesnej
W. Jakubowskiej, Wianie J. Łomnickiego, Ja gor´! J. Majew -
skiego, Zmiennikach S. Barei, Daleko od szosy Z. Chmielewskiego,
4 pancernych i psie. K. Nał´ckiego. Została nagrodzona za rol´
Donny Diany w spektaklu Zielony Gil w 1968 r. W 1970 r. zdo -
była Koszaliƒskà Nagrod´ Kulturalnà za osiàgni´cia w upow -
szechnianiu kultury.
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Maria Klejdysz

Ukoƒczy∏a Paƒstwowà Wy˝szà Szko∏´ Teatralnà w Krakowie.
Wyst´powa∏a na deskach Teatru im. J. S∏owackiego w Kra -
kowie, Teatru Dramatycznego, Teatru Polskiego w Warszawie
oraz Teatru Narodowego. Do jej naj wa˝ niej szych ról teatral-
nych nale˝à: Panna m∏oda w Weselu w re˝. B. Dàbrowskiego,
Maria w Ma∏ym domku Rittnera, Hanka w MoralnoÊci pani
Dulskiej w re˝. R. Za wis towskiego, M∏oda w Klàtwie w re˝.
J. Grudy, Uli ta w Lesie w re˝. K. Chamca, Wandzia Grubych
rybach Ba ∏uc kiego, Widmo matki w Ma∏ym dworku Witkacego,
Ksantypa w Jaskini filozofów Herberta, Jadwiga w Zmartwych -
wstaniu w re˝. B. Por´by, Muti w Marlenie w re˝. M. Umer oraz
ostatnio – Herta w Na szczytach panuje cisza Bernharda w re˝.

K. Lupy. Bra ∏a równie˝ udzia∏ w licznych produkcjach filmowych i telewi -
zyjnych – m.in. pod kierunkiem Stanis∏awa Ró˝ewicza (np. Opad∏y liÊcie
z drzew, RyÊ czy Anio∏ w szafie), Janu sza Morgensterna, Grzegorza Króli -
kiewicza czy Jerzego Hoffmana. W Tea trze Telewizji wystàpi∏a m.in.
w Pannie Julii w re˝. A. Hanuszkiewicza, Popiele i diamencie w re˝. Z. Hübnera,
Dzikiej kaczce w re˝. J. Âwiderskiego, w Heddzie Gabler w re˝. K. Jandy czy 
w ?... zapyta∏ czas w re˝. I. Cywiƒskiej.

Hanna Konarowska

Absolwentka Antropologii Kultury na Uniwersytecie War -
szaw skim oraz Lee Strasberg Theatre and Film Institute
w Nowym Jorku. Wystàpi∏a w kilku produkcjach filmowych
i tele wizyjnych. Rola Iriny w spek taklu Trzy Siostry Czechowa
jest jej debiutem teatralnym.
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Maria Seweryn

Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie. Jako sie dem -
nastolatka zadebiutowa∏a w KolejnoÊci uczuç w re˝. R. Pi wo war -
skiego. Za rol´ w filmie Matka swojej matki w re˝. R. Gliƒ skiego,
otrzyma∏a Nagrod´ dla Nadziei Polskiego Kina na Festiwalu
Filmowym w Gdyni (1996 r.). W Teatrze Tele wizji wystàpi∏a
m.in. w: Dziadach w re˝. J. Englerta, ZazdroÊci w re˝. K. Jandy,
Grze Mi∏oÊci i Przypadku w re˝. G. Holoubka oraz w Martwej
Królewnie w re˝. P. ¸azarkiewicza. Gra na deskach teatrów
War szawy i Szczecina, m.in. w spektaklach: Shopping and
Fucking, Hamlet, Opowiadania zebrane, Panna Julia, Miss HIV,
a ostatnio Król Lear (w re˝. A. Koncza∏owskiego). Za rol´ Na dii
w Polaroidach zosta∏a nagrodzona na Festiwalu Drama tur gii
Wspó∏ czesnej w Zabrzu. Otrzyma∏a równie˝ Wyró˝nienie (za rol´ Lisy
w Opo wia daniach zebranych) na Festiwalu w Kaliszu. W 2006 r. odebra∏a na -
grod´ od Ministra Kultury za kreacj´ Iriny w spektaklu Miss HIV.

Joanna TrzepieciNska
Na du˝ym ekranie zadebiutowała w Dotkni´tych re˝. W. Saniewskiego. Rok
póê niej zagrała w filmach: Stan strachu re˝. J. Kijowskiego, Sztuka kochania
w re˝. J. Bromskiego. Kolejnym głoÊnym filmem z jej udziałem było Papierowe
mał˝eƒstwo w re˝. K. Langa. W 1992 r. otrzymała Złotà Kaczk´ w kategorii
Najlepsza Polska Aktorka. Za film Nad rzekà, której nie ma w re˝.
A. Baraƒskiego była nominowana do nagrody za pierwszopla -
no wà rol´ kobiecà na FPFF w Gdyni. Sympati´ pub licznoÊci
zdobyła te˝ rolà Alutki w serialu Rodzina zast´p cza. Jest aktorkà
Teatru Studio. Do wa˝niejszych ról w jej do rob ku artystycz nym
nale˝à: Nina Zarieczna w Dziesi´ciu portretach z czajkà w tle w re˝.
J. Grzegorzewskiego, Helena w Wujaszku Wani w re˝. J. Grze -
go rzewskiego, Celimena Mizantropie w re˝. E. Bułhak. Współ -
prac´ z J. Grzegorzewskim, u którego zagrała te˝ w Operze za
3 grosze, Usta milczà, dusza Êpiewa, uwa˝a za jeden z najistotniej -
szych rozdziałów w swojej karierze zawodowej. W Teatrze
Studio wystàpiła równie˝ w Amerykaƒskiej papie˝ycy Ester Vilar.
Sukcesem okazał si´ te˝ spektakl Merylin Mongoł w re˝.
Z. Brzo zy. Wyst´puje tak˝e z własnym recitalem Opowiem wam
o miłoÊci. W Teatrze Polonia gra w Dowodzie w re˝. A. Seweryna.
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Wojciech Alaborski

Ukoƒczy∏ Paƒstwowà Wy˝szà Szko∏´ Te a tralnà w Kra ko wie.
Wspó∏pra co wa∏ z te a tra mi: Pol skim w Biel sku-Bia∏ej, Na ro -
do wym, Wspó∏cze snym oraz Te a trem Pol skim w War sza wie.
Do je go naj wa˝niej szych ról te a tral nych na le˝à m.in.: Gu -
staw Kon rad w Dzia dach w re˝. M. Gór kie wi cza, Brat Józe fa
w ˚y wo cie Józe fa w re˝. K. Dejm ka, Kor dian w Kor dia nie w re˝.
K. Dejm  ka, Ch∏opiec z de szczu w Dwóch te a trach w re˝. E. Axe -
ra, Ksià˝´ Kon stan ty w Kor dia nie w re˝. J. En gler ta czy Al bin
w Âlu bach pa nieƒskich w re˝. A. ¸apic kie go. W Te a trze Te le wi -
zji wystàpi∏ m.in. w: Wi´zi w re˝. K. Ka ra ba sza, Dniach ze msty
w re˝. J. Do ma radz kie go, Po grze bie fa bry kan ta w re˝. L. Ada mi -
ka, Smo ku w re˝. M. Woj ty szki, Vat zla vie w re˝. K. Dejm ka czy

Krót kiej no cy w re˝. R. Gliƒskie go. Ma w swo im do rob ku sze reg ról fil mo -
wych, m.in. w: Be stii w re˝. J. Do ma radz kie go, Pa sji w re˝. S. Ró˝ewi cza, Bar -
wach ochron nych w re˝. K. Za nus sie go czy Cz∏owie ku z ˝ela za w re˝. A. Waj dy.

Aleksander Bednarz

Ukoƒczy∏ Paƒstwowà Wy˝szà Szko∏´ Te a tralnà w Kra ko wie. Ak tor te a trów:
Âlàskie go w Ka to wi cach, Sta re go, Lu do we go i im. J. S∏owac kie go w Kra ko -
wie. W 1988 r. roz poczà∏ prac´ ze stu den ta mi PW STiF w ¸odzi na wy dzia -
le ak tor skim i za an ga˝owa∏ si´ do Te a tru im. S. Ja ra cza w ¸odzi. Obe cnie

ak tor Te a tru Stu dio w War sza wie. Do wa˝niej szych ról te a -
tral nych na le˝à: Pe er Gynt w Pe er Gyn cie w re˝. L. Za mko w, 
Le o nard we Wszy st ko do bre, co si´ do brze koƒczy w re˝ J. Ja roc kie -
go, Joh ny w Hap py endzie w re˝. Z. Hübne ra, Le o nard w Nie bo -
skiej ko me dii w re˝. K. Swi nar skie go, Jan w Fan ta zym S∏owac kie -
go w re˝. K. Swi nar skie go, Ta ra pat kie wicz w Krew nia kach
w re˝. W. Za wo dziƒskie go (za t´ rol´ otrzy ma∏ na grod´ ak -
torskà na Fe sti wa lu Ko me dii), Pan Pa we∏ w Pa nu Paw le w re˝.
Z. Brzo zy (na gro da g∏ów na na Fe sti wa lu Sztu ki Ak tor skiej
w Ka  li szu), Oj ciec w Za cho dnim wy brze˝u w re˝. K. War li -
kowskie  go czy Piotr So rin w Me wie w re˝. Z. Brzo zy. Wystàpi∏
w wie lu pro duk cjach fil mo wych i te le wi zyj nych.
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MichaL Breitenwald

Ak tor te a trów: Gnie zna, To ru nia, Ka li sza, Byd go szczy, Po zna -
nia oraz War sza wy. Do wa˝niej szych je go ról te a tral nych
nale˝à m.in.: B∏azen i Ma lvo lio w Wie czo rze trzech króli Szekspi -
ra, Ba ga tel ka w Do mu otwar tym Ba∏uckie go, Len ny w Po wro cie
do domu Pin te ra, Jar ry w Opo wia da niu o zoo Al beego, Fra nio
w Szcz´Êciu Fra nia Perzyƒskie go, Ca ra man chel w Zie lo nym gi lu
Tir so de Mo li ny, Gra biec i Ko stryn w Bal la dy nie S∏owac kie go,
Do lski w Wiel kim cz∏owie ku do ma∏ych in te re sów Fre dry, Schi zo -
frenik w Kr´gu per so nal nym No re na, Dok tor w Dzia dach w re˝.
M. Pru sa czy Oficer w s∏u˝bie Edmunda w Królu Le a rze w re˝.
A. Kon cza∏owskie go. Za rol´ B∏azna w Wie czo rze trzech króli
w re˝. M. Mo kro wiec kie go na gro dzo ny na fe sti wa lu w To ru -
niu. W Te a trze Te le wi zji wystàpi∏ m.in. w: Uli cy kro ko dyli w re˝. J. WiÊ niew -
skie go, Her na nim w re˝. R. Ro wiƒskie go, Âcie˝kach chwa∏y w re˝. J. Ant cza ka,
Z∏otym garn cu w re˝. J. Skal skie go czy ostat nio w Pa so˝ycie w re˝. M. Wro ny.
Wystàpi∏ tak˝e w fil mach: Mg∏a, Dwa ksi´˝yce oraz Hor ror w We so∏ych Ba gni skach
w re˝. A. Ba raƒskie go, Pan Ta de usz w re˝. A. Waj dy, Wro ta Eu ro py w re˝.
J. Wój  ci ka czy Ava lon w re˝. M. Oshi.

PaweL CioLkosz
Student IV roku Akademii Teatralnej w Warszawie.
W trakcie studiów bra∏ udzia∏ w takich projektach teatral-
nych, jak: spektakl Mp 3 w re˝. M. Benoit (spektakl muzyczny
studentów Akademii Teatralnej) czy dyplomowa Pu∏apka
Ró˝e wicza w re˝. B. Suchockiej (rola Franza Kafki). Bra∏ te˝
udzia∏ w produkcjach telewizyjnych. Rode w Trzech siostrach
Czechowa jest jego debiutem teatralnym.

33

trzy_siostry:3_siostry  7/13/10  3:37 PM  Page 33



Wojciech CzerwiNski
Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie oraz wydzia∏u
wokalnego Akademii Muzycznej w Warszawie. Wyst´powa∏
m.in. w spektaklach: Król Edyp w re˝. W. Âmigasiewicza (Teatr
S∏owackiego w Krakowie), Ubu Rex w re˝. K. Warlikowskiego
(Teatr Wielki w Warszawie), Na Dnie/Przerwana PieÊƒ w re˝.
W. Komasy, Âlub w re˝. W. Âmigasiewicza, Heroina w re˝. P. Sa -
la (Teatr Narodowy), Kordian w re˝. P. Passiniego (Teatr Polski
w Warszawie). Ma w swoim dorobku tak˝e filmy fabularne:
Przebacz w re˝. M. Sta chur skiego czy Wielki Êwiat w re˝. A. Gla -
sa. Za rol´ Ojca w Âlubie oraz za rol´ WaÊki w Przerwanej PieÊni
otrzyma∏ w 2005 r. nagrod´ na festiwalu Szkó∏ Teatralnych
w ¸odzi.

Andrzej Deskur

Absolwent Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Teatralnej w Krakowie. Do jego wa˝ -
niejszych ról teatralnych nale˝à: Petruchio w Poskromieniu z∏oÊnicy w re˝.
J. Stuh ra, Bill w Wieczorze kawalerskim w re˝. J. Szyd∏owskiego, Willie w Peep -

show w re˝. H. Baranowskiego, Samuel Bernstein w Siostrach
Parry w re˝. P. Szalszy, Leon w Ânie srebrnym Salomei w re˝. K. Pru -
sa czy Juda z Kiriatu w Mistrzu i Ma∏gorzacie w re˝. K. Lupy.
W. Teatrze Telewizji wystàpi∏ m.in. w: Emilii Galotti w re˝.
K. Babickiego, Ludziach ognia w re˝. W. Mol skiego, Fryzjerze
w re˝. M. Pieprzycy oraz w P∏aszczu w re˝. A. Do ma lika. W je -
go dorobku filmowym znajdujà si´: Marzenia do spe∏nienia
w re˝. M. ¸a zarkiewicz, Bar Atlantic w re˝. J. Ma jewskiego,
D.I.L. w re˝. K. Niewolskiego, S∏awa i chwa∏a w re˝. K. Kutza,
Brat naszego Boga w re˝. K. Zanussiego czy ostatnio Karol –
cz∏owiek, który zosta∏ papie˝em w re˝. G. Battiato. W 1995 r. otrzy-
ma∏ stypendium Miasta Kraków dla m∏odych twórców.
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Arkadiusz Janiczek

Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie. Na sta∏e
zwiàzany z Teatrem Narodowym, gdzie debiutowa∏ w Nocy
listopadowej w re˝. J. Grzegorzewskiego. Do wa˝niejszych jego
ról teatralnych nale˝à m.in. Jasiek w We selu w re˝. J. Grzego -
rzewskiego i Ken Seneszal w Merlinie w re˝. O. Spisaka. Ma
na swoim koncie tak˝e ciekawe role filmowe, np. w Kameleonie
w re˝. J. Piwowskiego oraz w nagro dzonym na Festiwalu
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Placu Zbawiciela w re˝.
J. i K. Krauze.

Piotr KozLowski

Ab sol went Paƒstwo wej Wy˝szej Szko∏y Te a tral nej w War sza wie. Przez wie -
le lat zwiàza ny z Te a trem Po wszech nym w War sza wie. Ma w swo im do rob -
ku sze reg ról fil mo wych, m.in. w: La wie w re˝. T. Kon wic kie go, Ostat nim
dzwon ku w re˝. M. ¸azar kie wicz, Kor cza ku w re˝. A. Waj dy, Eu -
ro pie, Eu ro pie w re˝. A. Hol land. Wystàpi∏ w spek ta klach Te a -
tru Te le wi zji w re˝yse rii m.in. P. Cie Ê la ka (Prze bu dze nie wio sny,
Go dzi na Ko ta), T. Zy gad∏y (Kwar tet), J. Za or skie go (Ch∏od na je -
sieƒ), J. En gler ta (Bez i mien ne dzie∏o), R. Gliƒskie go (Krót ka noc),
A. ¸apic kie go (Âlu by Pa nieƒskie), W. Ko wal skie go (Cia∏opa le nie)
czy A. Gliƒskiej (Uciek∏a mi prze piórecz ka). Do wa˝niej szych
jego ról te a tral nych na le˝à: Ro meo w Ro meo i Ju lia w re˝.
A. Waj  dy, Li zan der w Ânie no cy let niej w re˝. M. Woj ty szko, Sy -
fon w Fer dy dur ke w re˝. W. Âmi ga sie wi cza, Pan M∏ody w We se -
lu w re˝. K. Na za ra, sir Hu go Evans w We so∏ych ku mo szkach
z Wind so ru w re˝. P. Cie pla ka czy ostat nio Oj ciec We lsh w Sa -
mot nym Za cho dzie w re˝. E. Ko ri na. Pro wa dzi te˝ dzia∏al noÊç
pe da go gicznà i re˝yserskà.
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Jerzy lapiNski
Absolwent PWSTiF w ¸odzi. Zwiàzany z Teatrami: Ziemi
¸ódzkiej, DolnoÊlàskim w Jeleniej Górze, Bogus∏awskiego
w Kaliszu, oraz z Teatrem Wybrze˝e w Gdaƒsku. Obecnie
jest aktorem Teatru Narodowego w Warszawie. Wyst´powa∏
m.in. w przedstawieniach: J. Skotnickiego, Marka Oko piƒ -
skiego, K. Kutza, B. Sass, czy Tadeusza Bradeckiego. Wy -
re˝yserowa∏ M´˝a i ˝on´ Fredry w Teatrze Wybrze˝e i Pana
Jowialskiego Fredry w Ba∏tyckim Teatrze Dramatycznym w Ko -
szalinie. W Tea trze Telewizji wystàpi∏ m.in. w spektaklach
A. Wajdy (Bigda idzie!), Z. Zapasiewicza (Historie zakulisowe),
W. Smarzowskiego (Kuracja), O. Lipiƒskiej (Diabelskie nasie-
nie). Wystàpi∏ m.in. w filmach A. Wajdy (Krajobraz po bitwie),

A. Holland (Aktorzy prowincjonalni) i J. Antczaka (Chopin. Pragnienie mi∏o Êci).
Laureat nagród m.in. na Festiwalach Teatrów Polski Pó∏nocnej i Ka liskich
Spotkaniach Teatralnych.

RafaL Mohr

Ab sol went Aka de mii Te a tral nej w War sza wie. W te a trze de biu to wa∏ rolà
Joa sa w S´dziach Wy spiaƒskie go w re˝. P. y̧sa ka. Do wa˝niej szych je go ról
tea tral nych na le˝à: Rob bie w Shop ping and Fuc king Ra ve nhil la, Clov w Koƒ -

ców ce Bec ket ta, Vin cent w Vin cencie i Urszu li Wri gh ta, Au gust
w Nor way To day Bau er si my czy ¸ukasz w Dar kro o mie w re˝.
P. Woj cie szka. W Te a trze Te le wi zji wystàpi∏ m.in. w: Dniu przed
za cho dem oraz Po de szczu w re˝. M. Zmarz-Ko cza no wicz czy
Fotopla sti ko nie w re˝. P. ¸azar kie wi cza. Wystàpi∏ te˝ w fil mach:
S∏od ko-gorz ki w re˝. W. Pa si kow skie go (de biut), Eg ze ku tor w re˝.
F. Zyl be ra, Ego iÊ ci w re˝. M. Tre liƒskie go, Czas zdra dy w re˝.
W. Mar czew skie go, Ju lia wra ca do do mu w re˝. A. Hol land, Pia -
ni sta w re˝. R. Po laƒskie go, Pit bull w re˝. P. Ve gi, Sum mer Lo ve
w re˝. P. Uklaƒskiego i Ni gh twat ching w re˝. P. Gre e na waya.
Na sta∏e wspó∏pra cu je z Te a trem Po lo nia i Te a trem Po wszech -
nym w War sza wie oraz ze scenà M25. Wyk∏ada w War szaw -
skiej Szko le Fil mo wej.
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Marcin PiejaS
Laureat 24. Festiwalu Szkó∏ Teatralnych w ¸odzi (wy ró˝ -
nienie za rol´ Szambelana w spektaklu dyplomowym Iwona,
ksi´˝niczka Burgunda w re˝. E. Paszke-Lowitzsch) w 2006.
Laureat konkursu interpretacji prozy Witolda Gombrowicza
podczas Warsztatów Wydzia∏ów Aktorskich Polskich Szkó∏
Teatralnych – Nagroda PublicznoÊci. Zadebiutowa∏ przed
roz  pocz´ciem studiów aktorskich na scenie Teatru im. J. S∏o -
wackiego w Krakowie w spektaklu Idiota Barbary Sass. Wspó∏  -
pracuje z Teatrem Muzycznym Capitol we Wroc∏awiu (m.in.
z W. KoÊcielniakiem) oraz ze Studiem Piosenki Forum
w ¸odzi. Od listopada 2006 roku jest aktorem Teatru Âlà -
skiego im. St. Wyspiaƒskiego w Katowicach.

MichaL Sieczkowski

Aktor i re˝yser. Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie. Stypendysta
Ministra Kultury i Open Society Institute na wydziale re˝yserii DAMU
(praska akademia teatralna). Zagra∏ kilka ról filmowych w Czechach
i w Polsce, m. in. Lebensborn w re˝. M. CieÊlara, O ztracene lasce
w re˝. V. Polesnego, ˚ycie jako Êmiertelna choroba... w re˝. K. Za -
nussiego. By∏ asystentem scenograf Ma∏gorzaty Szcz´Êniak
przy spektaklu Dybuk w re˝. K. Warlikowskiego oraz K. Lupy
w warszawskich teatrach RozmaitoÊci i Dramatycznym. Ja -
ko re˝yser zadebiutowa∏ spektaklem Sallinger B.-M. Kolt¯sa
w 2005 r. Od 2004 r. szef grupy artystycznej Przestrzeƒ Wy -
miany Dzia∏aƒ ARTERIA.
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Jakub Wieczorek

Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie. WÊród jego
dyplomowych ról znajdujà si´ m.in.: Giers w Bezimiennym dziele
w re˝. J. Englerta, Charles Money w OpowieÊciach Hollywoodu
w re˝. M. Komorowskiej, Andrzej w Trzech siostrach w re˝.
A. Gliƒskiej. Bra∏ udzia∏ w produkcjach filmowych i telewizyj -
nych, m.in. w Bo˝ej podszewce (cz´Êç druga) w re˝. I. Cywiƒskiej
czy Francuskim numerze w re˝. R. Wichrowskiego.

Tadeusz Wojtych

Ukoƒczył Politechnik´ Gdaƒskà w 1955 r. z tytułem mgr in˝. budownic- 
twa wod nego. Tam zacz´ła si´ jego przygoda z teatrem, gdzie wraz ze
Zbigniewem Cybulskim i Bogumiłem Kobielà zało˝yli słynny Teatr BIM
BOM. Od 1957 r. aktor Teatru Wybrze˝e za dyrekcji Zygmunta Hübnera,
gdzie wystàpił w Hamlecie W. Shakespeare’a, Indyku S. Mro˝ka, Don Juanie

Molière’a. W 1963 r. Marek Okopiƒski zaanga˝ował go do
Teatru Polskiego w Poznaniu gdzie wystàpił w Grubych Rybach
M. Bałuckiego, Lecie w Nohant J. Iwaszkiewicza, w WiÊniowym
sadzie A. Czechowa. W 1977 r. pracował z J. Grzegorzewskim
we Wrocławskim Teatrze Polskim. Zagrał tam m.in. w Âmierci
w starych dekoracjach T. Ro˝ewicza. Od 1980 r. aktor teatru
Syrena w Warszawie gdzie kreował role m. in. w ZemÊcie
Nietoperza J. Straussa, czy Ksi´ciu i ˝ebraku M. Twaina. Zdo byw ca
wielu nagród i odznaczeƒ m.in.: 1967 r. – zwyci´stwo w ple -
biscycie na najpopularniejszego aktora scen poznaƒ skich,
zorganizowanym przez redakcj´ „Expressu Poznaƒ skiego”;
1970 r. – doroczna nagroda miasta Poznania za upowszech-
nianie kultury; 1968 r. – Poznaƒ – Złota Chryzantema;
Srebrny Medal Gloria Artis – Zasłu˝ony Kulturze – nagroda
Ministra Kultury.
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Drodzy PaNstwo!

Du˝a sce na Te a tru PO LO NIA otwie ra przed Wa mi kur tyn´, wi dow nia
tej sa li – drzwi. Za pra sza my – czuj cie si´ tu do brze.

To miej sce stwo rzo ne dla Was. To sa la, w której, ma my nadziej´, b´dzie
roz brzmie wa∏ Wasz Êmiech i trwa∏a Wa sza ci sza. Sa la, w której we wzru sze -
niu, za my Ê le niu, za sko cze niu czy roz ba wie niu b´dzie cie sp´dzaç swój czas.
Uspo ko je ni, roz ma rze ni, po ru sze ni lub za smu ce ni. Takà ma my nadziej´.
O to b´dzie my si´ sta raç. To b´dzie nasz cel.

Czy jest miej sce pi´kniej sze od te a tru? Idea pi´kniej sza od tej, aby si´
spo tkaç i dzi´ki fik cji, baj ce, grze, uda wa niu, ra zem coÊ prze˝ywaç, ra zem
si´ nad czy mÊ za sta na wiaç, za my Ê laç, ra zem Êmiaç si´ i wzru szaç? Ba wiç.

Roz po czy na my Trze ma sio stra mi An to nie go Cze cho wa, po raz ko lej ny opo -
wie Ê cià o ko bie tach. Niech ta sa la wy pe∏nia si´ Wa szym Êmie chem i ∏za mi
i niech po wstajà uczu cia i my Ê li, wra˝enia, których si´ nie da opo wie dzieç,
ale które zo stajà w nas wszy st kich na d∏ugo i sà cen ne, cen niej sze ni˝ z∏oto.

Otwie ra my Te atr. Roz po czy na si´ co wie czor ne roz da wa nie uczuç.
Bàdêmy roz rzut ni, a my Êl niech zo sta je!

DziEkujemy za pomoc!

Dzi´ku je my tym wszy st kim, dzi´ki którym dziÊ otwie ra my ten Te atr.
Z ca∏ego ser ca dzi´kuj´.

Krystyna Janda
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Sponsorzy foteli na Du˝à Scen´
Teatru Polonia

Wojciech Adamczewski • pan Andrzej • pani Anna • firma

ALEPH Polska • Zbigniew Bachorek • Bank Hipoteczny

Polonia S.A. • Kinga Baumann • Alfred Bieç • Maria Bieç  

Barbara Bogucka • Andrzej Bogucki • Santa Boliƒska • Lech

Boliƒski • Monika Magdalena Boniecka • Alicja i Wojciech

Borkowscy • Jerzy Bralczyk • Halina Brdulak • Jacek Brdulak

ks. Ireneusz St. Bruski • Burmistrz Dzielnicy ÂródmieÊcie

m. st. Warszawy • Centrostal S.A. • Antonina Choroszy • Anna

Ciecholewska • firma Conti Glass • Contract Meble Biurowe •

Gabriela Culepa • Cron Sp. z o.o. • Marek Czarnota • Wanda

Czarnota • Zofia Czerwiƒska • dr Waldemar Czerwoniec

Justyna Daab • W∏odzimierz Daab • Helenka i Antonina

Deskur • Miros∏awa Deszkiewicz • Tadeusz Deszkiewicz

pani Dorota • Dzielnica ÂródmieÊcie m. st. Warszawy • Renata

Dziewoƒska • Majkel D˝ekson* • Mened˝er Majkela

D˝eksona* • firma Elzach • pani El˝bieta • ESPES Sp. z o.o. •

Europejska Agencja Sztuki • Exito Broker Sp. z o.o. • pan Fred

Full Maszyny Budowlane Sp. z o.o. • Izabela Fija∏kowska

Forum Krystyny Jandy • paƒstwo Gadomscy • Aleksandra

Gajda • Wies∏aw Godzic • Ewa CieÊlewicz-Godzic • firma

Goldmark • Marek Goliszewski BCC • GRAST & MTB

Sp. z o.o. • Ewa Gruszecka-Pu∏awska • Grynhoff, Woêny

i wspólnicy Sp. Komandytowa (ca∏y rzàd) • Anka Hanus • 

firma HOOP S.A. Marek Jutkiewicz • firma INDESYS • 

pan Jacek • pan Jakub • Krystyna Janda • Zdzis∏awa Janda

ks.  pra∏ .  Henryk Jankowski  •  Kinga Januszewska
44
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Aleksandra Jaworska • Janusz Jaworski • Krystyna Jaworska

Dariusz Jaworski • Dominika Jerczyƒska • Iwona Kamiƒska

Kancelaria NCWR. El˝bieta Schmidtke • Jerzy Marian

Karwowski • Joanna Kazimierczak-Kalmer • W∏adys∏aw

Kazimierczak • Ewa Kiernicka • Zbigniew Kiernicki • Lucyna

Kirwil • Klasa II B L.O. im. Poniatowskiego i przyjaciele • 

Maria Klejdysz • Edward K∏osiƒski • firma Kurier In Time 

sp. z o.o. • firma Knauf Sp. z o.o. • Ko∏o teatralne Prywatnego

Gimnazjum im. Moraczewskich w Sulejówku • Zofia i Andrzej

Konik • Rodzina Kornatowskich • Zofia Kornatowska 

Bo˝enna KoÊcielak • Lech KoÊcielak • El˝bieta Krajewska

Iwona Krajewska • pan Krzysztof • Krystyna Kubicka • Leszek

Kubicki • Anna Kuligowska-Korzeniewska • El˝bieta Kupis

Jolanta KwaÊniewska • Katarzyna Kwestarz • Barbara 

Lech-Karasiƒska • Monika Leciƒska • Sabba Leopold • Jerzy

LeÊniakiewicz • Teresa LeÊniakiewicz • Olga Lipiƒska •

Spo∏eczne L.O. nr 5 w Milanówku • Krzysztof Lipko • Maria

Lipko • Bo˝enna ¸opatniuk • Maciej ¸ysakowski • Ewa

Machulska • Juliusz Machulski • Bogdan Maciejewski • Hanna

Maciejewska • pani Maja • pani Ma∏gorzata • pani Ma∏gorzata

pani Ma∏gorzata • pan Marek • Gra˝yna Martynkin •

Ma∏gorzata Matyjek • Adam Matyjek • Anna Mentlewicz

pan Micha∏ • Biuro Miss Polonia • MULTIMAN Sp. z o.o. •

Krystyna Myszkowska • Sylwia Myszkowska • Krystyna

Niedzielska • Krystyna Nurowska Niewiarowska • NORDEA

Bank Polska • Mariusz Leszek Olchowik • Ks. Kazimierz

Orzechowski • Gabriela Ofierska • Monika Ostaszewska •

Biuro Rachunkowe Passus s.c. • pan Pawe∏ • Wojtek Paw∏owski

Barbara Paw∏owska • Zuzanna Paw∏owska • Ewa Piwowar •

firma PLJ Internet Pawe∏ Kurpiowski • firma PLJ Internet
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Anna Stec • Piekarnia „Polkorn” S.J. • Andrzej Poniedzielski

• Miros∏awa Potyra • Pracownia Projektowa Ma∏gorzata

Markiewicz • Monika Prelich • Andrzej Przeradzki • Andrzej

Pu∏awski • Marcella Putowski • Maciej M. Putowski • „Qltura”

TVP3 Warszawa • Robert Raczyƒski • Korporacja Radex

NieruchomoÊci S.A. • Korporacja Radex Inwestycje S.A. •

Robert Raplewski FERO-FILM • Anna Rek∏ajtis • firma Z.A.

Sabat • Salon „20” Galeria Mokotów – Manicure, Pedicure •

Salon „20” Z∏ote Tarasy – Manicure, Pedicure • Boles∏aw

Scholl • Krystyna Shmeruk • Alicja Sienkiewicz • Piotr Si∏a

Mi∏ka Skalska • Barbara Skalska-Mesjasz • f irma 

Skorpion Art • Mieczys∏aw Skorupiƒski • Stanis∏aw S∏abiƒski

Izabela Soroko • Ryszarda Stasiak • Henryk Stasiak

Krzysztof Stefaniuk • Ryszard i� Jerzy Szebesta FERO-FILM •

Miros∏aw Szydelski  • Ma∏gorzata Szymaƒska • Barbara

Szwejkowska • Wojciech Szwejkowski • Lucjan Âniadower

Barbara Âniadower • Beata Taranda • Marta Taranda • firma

Teilmex Gliwice – Maria i� Ryszard Pietrzyk • firma Telperion

Andrzej Dudziƒski • Damian Tomaszewski • pan Tomek •

firma Tommex • Magdalena U∏anowska • Magda Umer • ¸y˝wa

Umer Przeradzka • Universale International • Universale

International Poland • Anna Urbaƒska • Katarzyna Urbaƒska

pani Urszula • firma Vitra • firma Viva-Derm • Miko∏aj

Wieczorek • Agnieszka i Krzysztof Wierzbowscy • firma WMS

Sp. z o.o. • Barbara Wyczaƒska • Pawe∏ Wyczaƒski • Zak∏ad

Wydawnictw Statystycznych • Teresa Zarzecka • Piotr

Zarzecki • Anna i  Jaros∏aw Zieliƒscy • Pawe∏ Zybert

Serdecznie Dzi´kujemy!
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Serdecznie dzi´kujemy

dyrektorowi Dariuszowi Mi∏kowskiemu 
i Teatrowi Rozrywki w Chorzowie

PA¡STWOWEMU FUNDUSZOWI 
REHABILITACJI OSÓB NIEPE¸NOSPRAWNYCH

firmie nag∏oÊnieniowej

Pracowni Projektowej Ma∏gorzaty Markiewicz

Ewie Gruszeckiej i Restauracji U Lautreca

Kancelarii Domaƒski Zakrzewski Palinka

Katarzynie B∏achiewicz

za nieocenione wsparcie.
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Dzi´kujemy firmom:

Sponsor g∏ówny: Sponsor:

Spektakl dofinansowany przez:

Partnerzy premiery:

Patroni medialni:

Sponsor plakatu graficznego:

MUNDURY HISTORYCZNE (Poznaƒ),
Zak∏ad Produkcyjno-handlowy JOZEFF,

FERRONI
za pomoc w przygotowaniu scenografii i kostiumów do spektaklu.

MINISTERSTWO KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
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