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występ · : 
AGNIESZKA „FAJKA" FAJLHAUER, 
WOJCIECH WYSOCKI 

Przedstawienie „Ósmy cud świata i zagłada" 
to historia pary bohaterów, opowieść o ich prawdziwej miło

ści, która została przed tawiona w dość n ietypowy posób ... 
przez rozwód. 

W ostatnim dzie · ięcioleciu radykalnie zmieniła się 

obyczajowość. Rozwody to chleb pow zedni. Wśród nas jest 
coraz więcej „kobiet z przeszłością" i „mężczyzn po przej
ściach". Ale życie lubi też płatać figle. Gdy opadną emo
cje „kontakty i spotkania z ex„. czemu nie?!". Ileż to razy 
po groźbach, że to definitywny koniec, a nawet po cięciu 
mebli na pół i zażartej walce o każdy przedmiot, przekonu
jemy się, że życie bez niej czy bez niego to katastrofa. I pró
bujemy raz jeszcze od nowa poukładać sobie życie. Ale jakie 
życie?„. To już jest inna historia. 

Wyznanie żony 
Mąt dziala mi b 
Raz na Znzysl ez przerwy 

y, raz na nerw 
'Y· 

Twórcy spektaklu P.Okazują w nim to, co widzo
wie lubią najbardziej, c li rawdziwą hi tońę boha terów 
z krwi i ko · ci. I właśnie to jest największą siłą tego przed ta
wienia, ponieważ główne wątki do historii autorzy czerpali 
z życia - wojego i najbliższy h przyjaciół. Dz i ęki temu pek
takl pełen jest realizmu i jakże bliski naszym doświadcze-
niom. 

Na tę komedię przyjdzie każdy, kto lubi dobry, 
wspólczesny teatr. Chce się odprężyć, wzruszyć, po 'miać 

i spędzić niezapomniany wieczór. 
„Ósmy cud świata i zagłada" w Teatrze Rampa 

to polska prapremiera komedii, która przez wiele sezonów 
biła rekordy popularności wśród widzów ca łej Europy i nie 
tylko. 
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reżyseria 

tor, r zyser i producent telewizyjny. Studiował 

dzi e fitor kim krakowskiej PWS'I: W 1985 roku 
ze Współ esnym we Wrodawiu wyreżyserował pra

pr mier l ką tuki 'chaela Frayna „Czego nie widać", 

a rok późru · annę Tut Putli" Witkacego. Kolejne reali-
zacje to: „Bal manekinów runa Ja i eń kiego w Teatrze 
im. Juliusza Słowackiego ako · , „Eddie E." Dennisa 
Lumborga w Teatrze Pows ech y Warszawie. 

W Teatrze Telewizji z a 
„Kolabo-song" Jeana . rine'a, „Becket, c 
Je a Anouilha, „Ja, ł z Montaign 
„Zamek w Szwecji" Fran se Sagan. 

Grzegorz Warchoł wyreżyse al ,,Życie 
Kuranta" - jeden z najsłynniejszych i najlepszych 
telewizyjnych, a także wielokrotnie nagradzanego ... „A l7L11P 
z Diabelnej". Stworzył wiele ciekawych ról filmowych. 
Jedna z ważniejszych to kreacja Wojciecha Witaka 
w „Strachu" w reżyserii Antoniego Krauz go. 

JANUSZ KIJANSKI scenografia 

Ją.nusz Kijal'lski jest absolwen tem Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie (architektura wnętrz i projektowanie 
plastyczne) oraz Politechniki Krakowskiej (wydział architek
tury). 

Pracuje twórczo w wielu dziedzinach sztuki takich 
jak: architektura, architektura wnętrz (ponad czterdzie
ści zrealizowanych projektów: biur, kin, banków, hoteli, 

Zagrał także w „Skazanym na Juesa" Jana Kid{lwy 
Błońskiego, „Cwale" Krzysztofa Zanussi , „Par p eseje" 
Konrada iewol kiego, „Trzech kolorach: Biały" i ka-. 
logu X" Krzysztofa Kieślowski g , a ta kże w serialach P: 
„C7rterdziestolatku" Jerzego Gruzy, ,,Pilkarskim poke~e" 
Jan'usza Zaorskiego, „Obywatelu Piszczyku" Andrzeja 
Kotkowskiego. 

Był producentem· filinów takich jak: „ ~ rają 
z talerza" w reżyserii Jana akuba Kol,<;kiega, ,,Legenda Tatr" 
w reżyserii Wojciecha Solarza. 
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teatrów w kraju i na świecie m.in. w Kalifornii) , architektura 
krajobrazu (ogrody), malarstwo (jego obrazy e ponowa
ne na licznych wystawach trafiły do zbiorów m zealnych 
m.in. w Opolu, we Wrocławiu oraz do prywatnych kolekcji 
w Polsce, Niemczech, Szwajcarii i USA), rzeźba oraz sztuka 
użytko a (projekty mebli, form przemysłowych, odzieży) . 

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Sztuki 
i jego fundacji stworzył szereg placów zabaw i ogrodów 
„HORTULUS" dla dzieci i młodzieży takich jak: „Smok", 
„Ryba", „Statek" itp. Te mobilne rzeźby użytkowe scalone 
z krajobrazem są przykładem integracji funkcji praktycznej 
z estetyczną. 

Osobną dziedzinę w jego dorobku twórczym stano
wią projekty scenografii i kostiumów do filmów oraz kilku

ie sięciu przedstawiel'l w polskich teatrach a także w tele-

Zajmuje się również ilustrowaniem książek, pro
jektowaniem graficznym programów teatralnych, plakatów, 
folderów i kalendarzy. 

Janusz Kijal'lski jest laureatem nagrody Prezydenta 
Miasta Częstochowy za rok 1996 w dziedzinie Teatru i Filmu, 
a także nagrody przyznanej prz z Minister two Kult r;.y 
za eksperymentalny program w dziedzinie projektowania 
sztuki użytkowej architektury krajobrazu. 

Według polskiego prawa małżonkowie mają 
wspólnie przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb 
rodziny, którą założyli. Każdy ma to czynić według 

ł 
.swoich „sił i możliwości'' - fizycznych, intelektualnych, 
kwalifikacji zawodowych itd. 

Wspólność majątkowa trwa tak długo jak 
samo małżel'lstw - ustaje więc z chwilą („ .) orzecze
nia rozwodu lub separacji. („ .) 

Po ustaniu wspólności każdy z małżonków 
może się domagać podziału wspólnego m,;-ą.tk.i! . , 

W kład majątku osobistego wch~kże: 
- przedmioty służące do zaspokajania osobistych po
trzeb każdego z małżonków, a więc biżuteria, odzież, 
sprzęt sportowy itp. („ .) 
- przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania 
za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, z wyjątkiem 
renty( ... ) - ta bowiefu' nal~ży do majątku wspólnego. 

Każdy z ma ż.on'ków może w czasie trwania 
związku rozporządzić (z zachpwanlem wymogów for
malnyfh) na rzecz drugiego N:_zed~iotem należącym 
do ws óln~go majątku. W ten s~ób .samoc ód zaku
pi'ony z pieniędzy należących do wspGloości ajątko

""'.ei może stać się własnością tylko jedneg z małżon
ków, czyli jego majątkiem osobistym. 

PIOTR JAGIELSKI choreografia 

Popularny obecnie tancerz i choreograf techniki 
jazzowej w Polsce. Szerokiej publiczności doskonale znany 
jest z programu „You can dance - po prostu tańcz! ", do któ
rego tworzy na długo zapadające w pamięć choreografie. 
Jego układy taneczne to elektryzująca mie zanka jazzu, 
modemu, funky, hip hopu z elementami salsy i merenge. 
Jest autorem choreografii do niezliczonej ilości pokazów, 
prezentacji i przedstawie!l. tanecznych. 

Pio tr Jagielski ukończył jedną z najbardzlej reno
mowanych zkół ta necznych - Szkołę Taneczno-Teatralną; 

w Zurychu. a stałe współpracuje z wieloma yvybitny
mi choreografami - Richardem Heveyem, Jacqueline Beck, 
Annatiną Hug, Marciem Wuestem. Brał udział w naj więk

szych produkcjach mu icalowych w Europie - MeliSa, 11vist 
of Time, Space Dream. Razem ze Szwajcarskim Baletem 
Kameralnym, którego prezentacje były wielokrotnie nagra
dza ne podczas festiwali tanecznych, występował na estra
dach caJego ' wiata. Pracował również dla największej tacji 
TV w Szwajcarii SF-DRS 1. Jest tancerzem zawodowej grupy 
tanecznej Luciano di Natale Dance Company. 

Piotr je t obdarzony umiejętnością przekazywania 
tanecznej wiedzy w po · ' b · rosty i przejrzysty. Je t uważa

ny za wspaniałego pedagoga tańca. Jego zajęcia to nie tylko 
świetna zabawa, ale przede wszystkim szlifowanie techniki 
tańca jazzowego. Jest jednym z instruktorów Europej kich 
Spotkal'l Tanecznych organizowanych w Warszawie przez 
Egurrola Dance Studio j uż od 6 lat. 

W Rampie rozpoczęła się jego przygoda z Teatrem. 
Tu stworzył choreografię do musicalu Jana R. Czarnockiego 
i Wojciecha Głucha pt. „Awantura w piekle" w reżyserii 

Cezarego Domagały. 
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AGNIESZKA .FAJKA" F 

Dziesiqtki książek ... setki artykułów w prasie .. . 
związek? 

Problem w tym, że dla każdego z nas co innego oznacza "id ny zw · ek'~ wszyscy ego same . 
szarnnku, dzielen ia pasji i wspólnych marzeń. . 

Mimo n iepowodzeń próbujemy kolejny raz, kolejny, kolejn_ . pełni wiary, że tym razem s ię uda. Jednak z yje 
pm am, że chociaż wychowałam się na bajkach z w k011czmiem '.'".i żyli długo i s . Jiwie", jes:em ~dzięc:z~w ~o~m i ~a 
wszystkie pr6/(y.-.J<ażdy mężczyzna był wyjątkowy. Od kazdego wiele się nauczyłam 1 cho 111e z am zakonczema mo1e1 bajki„. z 
że będzie szcz(Su JJe. · 

Aga Fajlhauer 

t • .,. J 

WOJCIECH WYSOCKI 

Ukończył PWST w Warszawie. Debiutował rolą 

-...... Kordiana w przedstawieniu „Kordian" Juliusza Słowackiego 
w eż. Erwina Axera. Związany z teatrami rszawskimi 

, m.in.: Współczesnym (1976-94) i Dramatycznym (od 1994 r.). 
\)Na dużym ekianie debiutował rolą młodego pianisty, który 

zaniedbuje relacje z ciężko chorą dziewczyną na rzecz 
przygotowań do konkursu chopinowskiego, w melodramacie 
Jana Batorego pt. „Con amore" . 

Zagrał w ponad 70 fi lmach fabularnych. W filmi 
wojenno-sensacyjnym "Wyrok śmierci" (1980) kreował 
postać Smukłego. Sławę zdobył ~olą kapitana Wiesnicyna 
w ekranizacji powieści Stefana Zeromskiego pt. "Wierna 
rzeka" (1983) w reż. Tadeusza Chmielewskiego oraz 
postacią młodego dziennikarza w filmie psychologicznym 
Wojciecha Jerzego Hasa pt. „Pismak" - na podstawie powieści 
Władysława Terleckiego. Rola chronicznie osamotnionego, 
odosobnionego i odczuwa · ącego wrogość świata wobec iebie 
Michała Miau zyń Kiego w dramacie Marka Koterskiego 
„Życie wewnętrzne" (1986) przyniosła mu nagrodę aktorską 
w plebiscycie publiczn~ na Koszaliń kich Spotkanfach 
Filmowych „Młodzi i ~ . W filmie Tomasza Zygadły 
,,Śmierć Johna L." (1987) zagrał gwiazdę rocka. 

W 2007 roku otrzymał najwyższą nagrodę Teatru 
Polskiego Radia - "Wielki Splendor". 

Wojciech Wysocki znany jest również z wielu 
popularnych seriali takich jak: „Dom", „Ekstradycja", 
„Zostać miss", „Na Wspólnej" , „Ranczo". Wystąpił w wielu 
realizacjach Teatru Telewizji, m.in. w przeniesionym 
z Teatru Współczesnego kultowym spektaklu „Mahagonny" 
Bertolda Brechta w reżyserii Krzysztofa Zaleskiego, 
a ostatnio w przedstawieniu „Nocną porą" w reż. Piotra 
Trzaskalskiego. 

Żonaty z Joanną. Ma córkę Rozalkę. 
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OPÓKI SĄD NAS NIE ROZLĄCZV 
W naszych cz.asach związe ię od uczu-

cia koahania. Prawie bez wyjątku współcześni partnerzy 
kojarzą się w pary, kieruj~ si kl nno cią emocjonalną. 
Zakochać się jest w sumie łatwo, wła ciwie stan ten 
pr chodzi s m prz z · , czyli z specjalnego, świadome

go działania . Czynnik: r:acjonalny; zdroworoz ądkowy gra 
,....,._·e=·szą ro l ę. J dJ1ak ta faza jest dosyć ograni-

czasie, tego zafascyno't"'ani obą kochankowie 
wiadczają „wygnania a ·u" i tWardo lądują w codzi n-

ści życia . Wtedy pary zau · ją, że to znowu tało ię 
samo, bez ich udziaJu i zaczyna ię poszukiwanie przyczyn 
właściwie winnych tego tanu. e 

Jui m,ys1imy, że znalazłyśmy wspamałe ta, potem 
111y raze 11 iwszystko si.ę zmienia." („Dziennik ridget ]01 ~ 

Wchodzimy we wspólne życie z wieloma oczekiwa
niami, przekona · mi dotyczącymi partnera i życia z nim, 

zeniairu, które t.ak naprawdę rzadko kiedy spełniają si . 
Zak chani czę to m ·ą : „Czuję, że znamy ię od zaw ze", 
„Je te acy sa ·, t samo lubimy, myślimy, tego amego 
chcemy". y je ak n ewno? Patrzymy przez różowe 
okulary po ące nam · ję wiecznego zafascynowania, 
nieu tającej namiętno 'ci i najgięb zej miłości. Odrzucamy 
każdą wątpliwość, wierzą ,~~ naj ·niej ze je t to, że ię 
kochamy, a w zy tko ię u 

Nagle jedna~pada uniesieni 
i okazuje się .. . że on j·12 pełnie inny, ni si,_ na 
w awalo! Próbujemy ę i z desperacją blll~~l'a 
wyb_lakłą wizję, uświa~ m_ić partn_er. , _ż . star~>:MI!...,_ 
ko, zeb znowu był taki ... idealny, taki .. . Jaki był wt:diillll 
a wszystko będzie tak wspaniałe, jak na początku . 

A skoro minęły dobre cza y i nade zła po 
dniość życia, a z nim różne trudno ci, małżonkowie - wcze · 
śniej , czy później - zetkną się z opiniami w stylu: konieczna 
jest praca nad związkiem, która zagwarantuje jego trwało ć. 
Poj ·e „pracy nad związkiem" jest wyrazem przekonanicf 
w· lu ·achowców, że dzięki rozwinięc\u specjalnych umie
~tności i wy · ałym zmaganiom, można osiągnąć „małżeń

stwo doskonal ' . iestety, koncepcje te wywodzą się z wykle 
z praktyki t apH małżeńskiej , czyli ze specyficznej sytuacji 
leczenia i poradnictwa albo z badań naukowych. Wbrew 
twiei:_dzeniom pecjalistów od miło ' ci przeniesienie tych 
reg4Hło życia pary nie jest takie oczywi te. 

Dl zego próby terowania miłością i kierowania 
z teczne? Bo egu i zasady odwołują 
się do r umu i r ku, a miłość ·e t zasady" absolutn ie • nieracjonalna. Jest najważniej szą em cją, do której zdolny 
jest cz łowiek, która z kolei prowadzi do najrozsądniejszego 
z dzia ł ań ludzkich czyli małżeńs a 

„Czucie" i „szkiełko i o o" w parze? Cóż, kłopoty 
gwarantowane ... 

zans na udane maJżeństwo, czekając na to specjałn ucz~ 

cie? Konsekwencją wiary w ten mit może być np. biem ' ć. 
„Po c;:t> mam się starać, wychodzi do ludzi, nawiązywać róż
ne kontakty, skoro to nie będzie ta najważniejsza osoba?'' 

Pewien młody mężczyzna wi rzyl mOGQo w to, 
że kiedy spotka tą jedyną, etrz ma 'od Bog pecjaloy znak. 
Niestety, nie zdarzało się jego 2:yci nic, «.o móglb uznać 

za aki znak. Czekał on na jaki ' spei;:jalne uczr.rci w stylu 
ocjonalnego „pora · nia prądem" A życie dostarczało mu 
o miłe lub obQjętn oświadcz~nia . Minęło wiele czasu 
im zrozumiał, ż ~~g po tym, którzy chcą sarni obie 

omóc. 

Jeśli wierzysz w ten mit, prawdo odobnie czu
jesz się zwolniony z · odpowiedzialno'ci za niepowo
dzenia w związku i za podejmowanie dział • 1ająeych 
na cel u j go rozwój. Jest jednak wi le czynn ików, któ
re dobrze je t rozpatrzyć zanim zdecyduj sz się na sa
kramentalne „ta k" . Na przykład : co twój partner my li 
założeniu rodzin y, jakie ma plany zawodowe i czy widzisz, 

że jest w nich miejsce na twój własny zawodowy rozwój 
oraz co ądzi o rolach kulturowo przypisanych dan j pici 
(odkąd kobiety stawiają na karierę mocno się to zmien i ło), 

itp. Wybór współmałżonka wcale nie jest łatwy. Decyzja 
powinna być starannie przemyślana. 

Ludzie robią wiele by zracjonalizować miłość lub 
odwrotnie - by podkreślić słuszność emocji. I tak na przy-
kład tworzą pewne mity na temat małżeństwa oraz tego, jakrlll•• 
wybrać małżonka . Mity to - według psychologów - szero Wiele osób wierzy, że małżeństwo nie wymaga 
ko rozpowszechnione przekonania, które nie znajdują od- · dnej szczególnej wiedzy i przygotowań . Urodziliśmy 

zwierciedlenia w rzeczywistości, czyli ni ma naukowych się przecież z tą mądrością albo nauczyliśmy się jej patrząc 
dowodów na ich potwierdzenie, a mimo to wiele osób w nie na związki naszych rodziców, znajomych rówieśników 
wierzy. Przysparzają ludziom mnó two kłopotów i być może i doskonałe wiemy, co trzeba zrobić, by malżeństwo było uda
niepotrzebnego cierpienia. ne. Współmałżonek też powinien to wiedzieć, bo są to rzeczy 

Je li w to wierzysz, to czy wiesz po czym konkretnie 
poznasz, że jest to właśnie ta osoba? Czy nie zaprzepaści sz 

oczywiste. 
Prawda jest taka, że to czego nauczysz się na temat 

dobrego małżeństwa, obserwując innych, jest często mylące 
i niewysta rczające. Przygotowujemy się do małżeństwa 

opierając się na zasły zanych informacjach i osobistej ocenie 
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sytuacji. Reszta r chodzi wraz ze w pólnym do'wiadcze
niem. 

e1 10wanycb wysilk może jednak 
· nasze małżeńs two nie jest takie, 

wiele da się ni zmienić. 

zy. oraz czę i.e1 w wypo-
emyślt11iac ada Iowo rozwód. Badania 

ć rozw · tl nie zę obą wiei~ ne~atywnych 
, t · d nak na Ołuższą metę wyrządza mniej zkód 

ł wiek niż złe małżeństwo . 

ozw p woduje bardzo silny stres, który zosta-
wia s oj kulki w prawie wszy i ferach fun kcjono-
wania ~ wieka. O to ni które z ich: ferze połecznej -
zmieni aj ą ię kontakty z innymi łldimi, w emocjonalnej -
doświadcz nie żalu, stra ty, ale też złości , agresji, w fizjolo
gicznej - zakłócenia w pracy organizmu, spadek odporności , 

choroby. 
Oczywi ·cie siła stresu związanego z rozwodem 

za leży od znaczenia, jakie dana o oba mu przypisuje 
praz dotychczasowych do wiadczeń życiowych w radzeniu 
sobie w trudnych sytuacjach. ajtrudniej zym dla kobiet 
momentem jest czas poprzedzający podjęcie de yzji o zakoń
czeniu małżeństwa. W tym czasi są n aj lab z p ychicznie 
i łatwo zapadają na choroby somatyczne. Przeżywają lęki 
na myśl o tym, co je czeka, czasem t ż poczucie bezradności 
i porażki . Po rozwodzie podatność na zachorowania zmniej
sza · ię. Wtedy jednak często czują się maJo atrakcyjne, mało 
zaradne, a nawet w pewnym stopniu zatracają poczucie toż
samości i wartości - proporcjonalnie do tego, na ile zależały 
one od ich statusu mężatki. Kiedy jednak to kobieta decydu
je Eię pierwsza na rozwód, realniej ocenia wyzwania i lepiej 
znosi obowiąz ki sa motnego życia . 

Zdaniem mężczyzn najtrudniej zy okres to t n po 
samym rozwodzie. Doceniają znaczeni małżeń twa, rodzi
ny, mie zkania z dziećmi dopiero po ich tracie. 

bie strony zwykle potrzebują około roku, 
by powrócic do równowagj emocjonalnej po ;(,)zwodzie . 
Powoli odchodzą uczucia niepokoju, zł ci, · kie· warto-
ści czy odrzucenia. Powraca wiat:a możliwo ' s 
nowego, szczęśliwego związku. Wiele osób d<'l~ 
poszukuje równowagi i poprawienia sam ocen 
kolejnego partnera. Tym razem starają . 1 ni 
poprzednich błędów, aby zapewnić trwałość nowego 
układu, a sobie udowodnić, że nadał są zdolni do szczęśli

wego życia we dwoje. 
Z upływem czasu zmienia się również spojrzenie na 

dawn ałżeństwo, na tamte problemyi konflikty. Z pewne 
go dystansu można trzeźwiej oceni ' jakie były ich rzeczy
wiste przyczyny. Silne uczucia zacz ają i wyciszać, ostre 
sceny blakną i powraca zdolność do łJ r~j obiektywnego 
pojrzenia na eks-małżonka . Niekiedy pojawia się nawet 
tęsknota za tamtą osobą, która kiedyś była taka cudowna 
i jedyna. Były przecież takie sfery, w których nikt jej nie 
dor wna! Może teraz byłoby ińaczej ? Przecież wiedzą już 

o sobie to wszystko, czego nie byli wiadomi wcześniej 

i lepiej rozumieją dlaczego doszło do rozstania . Może udałoby 
się zacząć wszystko od nowa? Czasem oznacza to, że rozwód 

ie załatwił wszy tkich spraw lub nawet był posunięciem 
pochopnym, bardziej pod wpływem emocji niż rozsądku . 

Aby jednak powrót do dawnego związku był możliwy, 
powinni jeszcze raz spoj rzeć na sprawy, które ich podzieli
ły i tym r aprawdę zrozumieć się nawzajem, a przede 
wszystki - prz baczyć. 

Związek jest tym, co dwoje ludzi daje .sobie 
w najlepszej wierze. 

Kiedy kobieta i mężczyzna ą ze sobą w związku, 

t rają ię - najlepiej jak potrafią - okazać jak wiele dla sie
bi znaczą. Pokazują to najczę ciej w zachow iach, sło 
wach, gestach, czyli sposobach wyrażania miłości, lojalności 

i wsparcia. Związek może być odbierany jako dobry lub ty, 
może obejmować wiele lub niewiele dziedzin życia, może też 
opierać się na uczuciach i/łub planach życiowych albo mieć 

jakąś zupełnie inną podstawę. Ale właśnie taki jaki jest, ma 
okre !oną warto ć dla każdego z partnerów. Być może nie 
spełnia on wszystkich potrzeb, oczekiwań i marzeń tych 
dwojga ludzi, ale jednak realizuje jakieś szczególne warto
ści, które ą is totne dla nich obojga. Paradoksalnie zachodzi 
tu też zależność od wrotna: im mniej masz oczekiwań i mniej 
stawia z warunków, tym bardziej cenisz to, co otrzymujesz 
od kochan j osoby. I wie z, że d zieje si tak dzięki t mu, 
że je teście ze sobą w związku . Tym łatwiej ci w nim trwać. 

A warto też czasem posłuchać dobrych rad „zwy
kłych" ludzi, którzy przeżyli ze sobą wiele lat i nac:lal cenią 
sobie to, że są razem. Mówią oni: „Nie da ię zmienić drugiej 
o oby na siłę, więc tego ,nie próbuj . Trzeba pozwolić jej być 
taką jaką je t" . Większoś arych" małżeń tw nauczyła ię 
wzajemnej akceptacji w ciągu długich lat mozolnej, a chwila
mi b l nej nau ki w półn go życia. Akceptacja drugiego ma 
też pozytywny kutek uboczny. Jeśli potrafisz przyjąć kogo 
z jego wszystkimi wadami, dziwactwami i nieporadna da
rni, to tym łatwiej zaakceptuje z siebie takim jakim jesteś. 
Na zakoil.czenie można więc stwierdzić, że wystarczająca 

miłość własna jest całkiem niezłym warunkiem przetrwa
nia związku i jednym z czynników, który może uczynić 
go szczęśliwym. 

Ewa Osóbka - Zielhlska 

psycholog, psychotcrape11ta, cood1, 
cz łonek zespoł u lreneniw i p ychoternpe11tów Polskiego lnstyt11t11 NLP 
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LUDZIE TEATRU RAMPA 

Biur Obsługi Widzów 
ANNA CHO CH OLSKA, 
IWONA STEFANKOWSKA 

IG own;k S lo-et•ri•łu\ 
DAN UTA STĘPIEŃ 
Dział Finansowo-Księgowy •• ZOFIA ICHOCKA, WANDA PRZYWOŹNA, 
JAROSŁAW ZAWADZKI 

Dział Kadr 
MAŁGORZATA PIĄTEK-ROMAN 

Radca Prawny 
WIĘCKOWSKA 

Oział Reklanry-i Wydawnictw 
MAŁCORZA~ CIEMNI WSKA, ŁUKASZ ZAJĄC 

Specjalista dJs Zam~wień Publicznych i Marketingu 
ELIZA PAROL 

Główny Specjali ta dis Archiwum Teatralnego 
DA U YNKUN 

• 
Dział Techniczny , 
KAMILA KĘPA, JANINA KUBIK, 
ROBERT GRABOWSKI, WITOL 
MARCIN PAWŁOT, JERZY PRZEW ŹNY, 
ZBIGNIEW ROMAN, MIKOŁAJ SKALSKI, 
DAWID WITEK, GRZEGORZ ŻEBROWSKJ 

Kierownik Sekcji Zaopatrzenia 
MIECZYSŁAW STRUS 

Sekcja Gospodarcza 
SYLWIA GOLUBEK, ANNA K BIA.K, JADWIGA PAWLAK, 
BARBARA ROSTKOWSKA, IWO N A SURKONT, 
BARBARA SZOLL, SYLWIA ZWIERZYŃSKA, 
JÓZEF LAWENDA, WOJCIECH WALEWSKI 

AKTORZY 

Punkty przedaży b tów· 
TEATR RAMPA - ul. Ko owa 20 
tel. +48 (22) 679 89 76, tel./ fax 679 05 35 
EVENTIM sp. z o.o. - AJ. Jerozolimskie 25 
tel. + 48 (22) 621 94 54, 353 93 93 
internetowa rezerwacja i sprzedaż biletów www.ebilet.pl 

Projekt graficzny p rogramu ARTUR KONICZ-+ www.zedon.eu 
Projekt kładki (plakatu) i rysunki ZBIGNIEW KASPRZAK 
W progra mie wykorzystano: 
- zdjęcia z próby - ARTUR KONICZ 
- zdjęcia przy notkach twórców ze zbiorów prywatnych 
- fraszki Jana Sztaudyngera pochodzące ze zbioru „Piórka 
prawie wszystkie", Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999 
- wybrane fragmenty artykułu „Malżeńsh-vo i związki partnerskie" 
pochodzącego z dodatku „Pomocnik pra wny Polityki" 

r 44, 1 listopada 2008) 
dakcja p rogramu 
ŁGORZATA CIEMNIEWSKA, AG JESZKA WYSZOMIRSKA 

Druk AGENCJA REKLAMOWA ARPEX .c. 
ul. Szpitalna 2, 05-270 Marki k/Warszawy 

Licencja na wystawienie utworu została wydana przez Stowarzy zenie Autorów ZAiKS. 
Filmowanie lub też nagrywanie sztuki jest ściśle zabronione. 
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REPERTUAR TEATRU RAMPA 

JAK STAĆ SIĘ Ż'illOWSKĄ MA'fl<Ą 
W DZIESIĘĆ PRAKTYCZNYCH LEKCJI 
komed ia PAULA FUKSA 
reży eria JAN PROCHYRA 

NIE UCH ODZI, IE UCHODZI . . . 
CZYLI DAMY I HUZARY 
sztuka ALEKSANDRA FREDRY- w wer ji mu icalowej 
muzyka JERZY DERFEL 
reżyseria MACIEJ WOJTYSZKO 

JEŻDZfEC BURZY 
musical o Jimie Morrisonie 
muzyka JIM MORRISO , THE DOORS 
cenariusz LOU R.ISING 
reży eria ARKADIUSZ JAKUBIK 

SZTUKMTSTRZ Z MIASTA LUBLINA 
wg ISMCA BASHEVlSA SINGERA 
muzyka zyGMUNT KONfECZNY 
reżyseria JAN SZURMIEJ 

A MY DO BETLE M .. . 
muzyczny spektakl kolęd wy 
scenariusz i reży eria P GTR FURMAN 

PERŁY KABARETU MARIAN HE RA 
kabare muz czno-rewiowy 
scenariu z 1 reżyseria JANUSZ SZYDkDW 

OSKARY, O SKARY ... 
CZYLI PIOSE Kl ZE STATUETKĄ 
spektakl muzyczny 
scenariusz i reżyseria J Rzy SATANOWSKI 

KLIMAKTERfUM „ . I J Ż 
komedia ELŻBIETY JODŁOWSKIEJ 
reży eria CEZARY DO MA AŁA 

KRUCJATA 
dramat na motywach powieści 
ZOFII KOSSAK „Bez oręża" 
muzyka KRZYSZTOF PENDERECKI 
reży eria CEZARY DOMAGAŁA 

MIASTO ANIOŁÓW 
recital Doroty Osińskiej 
z udziałem GRUPY MOCARTA 

GRUPA MOCARTA 
kabaret muzyczny 
scenariusz i reżyseria GRUPA MOCARTA 

EDYTA GEPPERT 
recital 
reżyseria PIOTR LORETZ 

AWANTURA W PIEKLE 
musical dla młodzieży 
libretto JAN RYSZARD CZARNOCKI 
muzyka WOJCIECH GŁUCH, MARCIN DOMINIK GŁUCH 
reżyseria CEZARY DOMAGAŁA 

TAJEMNICZY OGRÓD 
mu ical famiJijny 
według powieści FRAN ES H0DGSON BURN,JlTI 
muzy a TOMASZ BAJERSKI 
reżyseria CEZARY DOMAGAŁA 

ZŁOTA KACZKA 
musical familijny 
muzyka PIOTR RUBIK 
reżyseria JAN SZ RMIEJ 

ZWIERZĘTA DOKTORA DOLITTLE 
mu icał dla d zieci 
wg HUGHA lOfflNGA 
muzyka TOMASZ ŁUC 
reżyseria JERZY BTELUNAS 

OBCY 
musical dla dzieci z udziałem Teatru Muzycznego Tintilo 
na motywach powieści „Ten obcy" 
IRENY JURGIELEWICZOWEJ 
muzyka ANNA BAJAK, MARCIN KUCZEWSKI 
reżyseria TERESA KURPIAS 

WIELKA WYPRAWA 
spektakl dla najmłodszych 
scenariusz . rearseria PIOTR FURMAN 

ZWIASTUNY KOLEJNYCH PREMIER 

PINOKIO 
musical familijny na motywach książki 

C RLA COLLODIEGO 
muzyka TOMASZ BAJERSKI 
r żyseria CEZARY DOMAGAŁA 

POPRAWINY 
spektakl muzyczny 
autorstwa i z muzyką ZYGM TA KONIECZNEGO 
na motywach Il aktu „Wesela" 
STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 
reżyseria PAWEŁ AIGNER 
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e niezgodność charakterów 

zdrada 

alkohol 

naganny stosunek do rodziny 

problemy finansowe 

inne 

najczęstsze przyczyny rozwodów 



Y TE OCZY MOGĄ KŁAMAĆ 

... '{\ gdy się zejdą, raz i drugi, 
kobieta po rzejkiach, mężczyzna z przeszłością, 
bardzo się ęczą, męczą przez czas długi, 

•i-...:lzrobić, co bić z tą miłością? 

On już je widZiat 
on zna te dziewczyny, 
z poszarpanymi nerwami, 
co wracają nad ranem nie same, 
on już słyszal o życiu złamanym •. . 

że żona go nie rozumie, 
że wcale 'Ze sobą nie śpią, 

na n p · ć to umie. 
· o tym z omnieć? 

Jak w pamięci to zatrzeć? 
Lepiej milczeć .o1yto ·ei patrzeć. 

A gdy się w życiu uda 

słowa: Agnieszka Osiecka 
muzyka: Jan Pietrzak 

kobiecie z przeszło · mężczyźnie po przejściach 

• 

kąt wynajmują gdzie§ u lu · 
i łapią, i łapią trochę l);l!cze,&o 

On zapomina 
na rok te dziewczyny 
z bardzo długimi nogami, 
co wracają nad ranem nie same. 
Woli ciszę z radzieckim szampanem. 

Ona już ma, 
j · ma taką pewność, 
o tórą wszystkim wam chodzi . 

asypia bez żadnych proszków, 
wino w lodówce się chłodzi. 
A gdy przyjdzie zapomnieć 
i w pamięci to zatrzeć? 
Lepiej milczeć przytomnie i patrzeć. 

Czy te oczy mogą ć? Chyba nie! 
Czy ja mógłbym se mać? I te pe„. 
Kiedyś to zrozumies a, to był błąd! 
Czy te oczy mogą kłamać? Ależ skąd! 

I czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie! 
Czy ja mógłbym serce złamać? I te pe ... 
Kiedyś to zrozumiesz sama, to był błąd! 
Czy te oczy mogą kłamać? Ależ skąd! 

W spektaklu wykorzystano fragment piosenki pochodzqcej z ,;Wielkiego Śpiewnika Agnieszki Osieckiej" (T VIII), 
Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, Krak6w 21J07, Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej, Warszawa 21J07. 



Teatr RAMPA na Targówku, 03-536 Warszawa, ul. Kołowa 20 
www.teatr-rampa.pl, teatr@teatr-rampa.pl 


