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Księżyc nad pustynią 

„Bagdad Cafe" zaczyna s ię od rozstań . Jasmine zrywa z partnerem 1 towarzyszem podróży 1 
osobnikiem Jakże marnym w obydwu tych rolach! bo u boku pani wędrował grubas i cham. 
Brendę opuszcza mąż pijak. Koniec tych związków to ulga 1 c1sza1 koniec wzniecania tumanów 
kurzu 1 koniec tegol co przewidywalne jak męsko-damska codzienność ogołocona z magii, 
odczarowana i udręczająca . Dwa związki rozpadają s ię 1 aby spotkać s i ę mogły kobiety. 
Jasmine zachowa, ku swojej rozpaczy, wa lizkę pclną męskich ciuchów! liczne fragmenty 
grubasa surrealistycznie JUŻ teraz oderwane od kontekstu. Ale w końcu , nic takiego się nie 
stało. Rozproszone, Ujarzmione kawa/ki pas/użyć mogą do zabawy i czarów. Jasmine i Brenda 
przejmą teraz rzeczywistość we władan ie bezkrwawo, Jagodnie. Swiat jest bezpańskl 1 
opuszczony1 wyschn ięty, nie trzeba go nikomu odbijać , trzeba po prostu tchnąć ducha, 
przywrócić moc. Wschody i zachody księzyca, które temu patronują, w oczywisty sposób 
przypominają, ze oto dasz~ do g/osu inne, żeńsk ie moce, że zg1clk i pustka tego, co znamy 
aż za dobrze pod nazwą norma lności dosz~ do kresu, do wyczerpania. 

Jasmine jest ohągła, gładka, biała. Ruda jak czarownica, a zarazem Madonna, Wenus z 
Wilendorf u i piękność z obrazów Fernando Botero. Łagodna i macierzyńska , choć -jak sama 
wyzna - nie ma dzieci, jest jednocześnie eteryczna i cielesna, ciężka i zwiewna. N ieśmi~a 
i waleczna. Owoce, z którymi maluje ją Rudi Cox, hippisowski trubadur 1 niegdysiejszy malarz 
filmowych dekoracji, to waginalne, koliste atrybuty ~odności , mocy 1 wilgoci, której tak 
spragnione jest pustynne, depresyjne bezdroże. „Calling you" - n ieśm iertelny przebój Jevetty 
Steele z „Bagdad cafe", śp iewany przez Brendę , to oczywiste przywoływanie własnych 
duchowych mocy, duszy Jako duszy siostrzanej, teJ drugiej, sprawczej 1 nieokiclznanej strony 
Ja zagubionej w sennej i smutnej fantasmagorii istnienia. Identyczny proces przeżyje Jasmin1 

zrzucająca z siebie kostium i rolę znerwicowanej paniusi, spętanej przymusami 1 natręctwami. 
Metafora podświadomośc i jako ciemnej, nieodkrytej strony ks iężyca rozciąga się na symbolikę 
odmiennych temperamentów dopełnien ia przeciwności, przekroczenia lęku przed tym co obce 
i inne. Spotkanie soulowej ballady z Sonatą Księżycową Beethovena ezoteryczno
surrealistyczne objawienie ta1emnych powiązań bytu romąga s ię, rzecz jasna, na widzów, 
chłonących „Bagdad Cafe1

' w poczuciu oczarowania1 obdarowania, szczęś l iwości. 



Ten pu t) ar 
Gdzie' n- rtm.t· jach cióg. 
. foi tu ~i właf nie końcr. ''' iat... 

ja ołam cię . 
Wiem. że mnie h n. z. 
A ja \\ Ołam ·ię . · · 

~ 'ci' ż '' ieje ten. 
Gor.K\. u h\ wiatr. 
1;,J. ·' \aną d{ iak pł· ze. jak tu p ') 

Lo iak '' klat e 
knął mni .. . . , 

Ani i; i , me ck am L\\1ac . 

j'\ wołam cię. 
~ ~ m. ż mnie ł\ 1s z. 
Ą ja 'ołam 'ię . • · 

ja \\ołam ię. 
\\ 1 m. ż mni h z z. 

j \\tJłaI11 . . • 

T n pu t. bar 
. koń u ' i a !!dlk „. 

Tu - tak monotonni pl~ ni z- . 
Tu .ię tJCZ m' te kni '' iąL. 
1 powoli o umi ra \ na~ . 

Które!!.o' mia 
om1ieni ię zł Io . 

z.łam.me · kl ią ię . 
Ż~cie pdne ·uoo\\ jet. , . 
Trz.eba t\ \ko m no ''iem ' me. . . 

A ja wołan1 cię. 
Wiem. że mnie ł sZ\ z. 
i\ ja ''ołam cię. · · 

la da c-upii 1ka 

Bn·1uk1 
Już nie mam słów. 
Nie mam łez. 
W1ęc zbieraj się. 
\ bierz.. co chcesz. 
Tylko zejdź. mi z oczu. 
\dl. <b ~iekła na skrót: 
Albo siedź. na pustym. 
Czekaj na cud~ 

Już nie mam łez. 
Ani słów. 
Pij. rób co chcesz 
l.. . bywaj z(i'ów. 
Tylko zejdź. mi z oczu. 
Nie (\'ęcz już &użej mnie. 

Tylko zejdź. mi z oczu. 
Nie (jęcz już dużej mnie . 
Płakać nie bę(\(, 
Chociaż tak się płakać chce! 
Ale ja„. ja nie ~am już łez .. 
Nie mam łez. me mam łez. me mam łez ... 

Magda C:apińska 

Płakać nie bęc\t. 
Chociaż tak się płakać chce\ 

Ale ja„. 

ja nie mam już łez. 
Nie, nie, nie , nie, nie 
Już nie mam słów 
Nie mam łez. 



łlllt I l'J tO upi~ j tj 
Czy pustylUl óid\. 
Kogo ci!ll tu przyni li . 
Matko ~więta - mów! 
Z tym pytaniem moie trzeba 
Do pastora iść: 
Co przywlokło się dziś ro mnie 
Drogą Sixty Six'! 

Ja 111i11 b światłem tu szłam. 
Ono mnie wio<ło jasne tak, 
lak lampa we mgle. 
l.akby ktoś z gól)' rował znak. 
a tu maj~ to. 
Czego mi brak. 

81-e!~ci1 Co w. czort zdyszany, 
MoJ pnekroczył próg? 
Kto to jest: duch cl')1 bies'! 
Swój czy wrócr '~ 
No a jeśli to ;ą omamy? 
Urojenia. zwidy złe ... 

Niech ktoś pośle po rektora. 
Może on wyleczy z tego mnie? 
Upiór to. czy to zjawa. 
z piekła rorem bies? 
Niech ktoś powie oo cholery: 
Co to'? Kto to jest?~ 
l niech się ten kosnnar 
Skończy zaraz. dziś~ 
To, co przyszło - musi orejść 
Drogą Sixty Six\\~ 

Chńrrk Za światłem tu szła, 
Wrncło ją światło jasne tak, 
lak lampa we mgle. 
Jakby ktoś z góry rował znak ... 

Mn dn C-apiń ·ka 

ni Czy to bar, 
czy tylko świat. 
człowiek . by pożył. wypił. padł 
- musi mieć kawę i blat 

l Czy to bar 
Czy tylko świat 
Człowiek musi mieć kawę i blat 
Może ten cały świat 
nie~ z tym. cr.y tym 
b tydzień ognia re 
A. dziś reje dym 
Może w kosmosie się 
pąwoli ten świat mleć 
Ale ro kawy to 
Ekpres! Musi mieć! 

A. ja mam tu ciut bezat\ną 
- samostrzelną broń Je.~li stronisz od broni to od tej - bardziej stroń 

T~ pozwól ~i mam~. pozwól mi - pój~ tam 
Nie zamyka) przed corką heavy-majo\li'VCh bram 
I trochę kasy mi 00.j ' 

Rn mt1 tk 1 Vd1hi c bbien te igły. 
sobie ten tatuaż zrób 
Po swoim dziobie 
igłami się dziub 
J1 Pl11ll1 
Czy ty wi~z choć dziecino, 
ie tatuaż i tu -
- to jak Oi język 
na batberqle 

Tak~ bro~ już nie b~ni ale bywa grą 
Moze więc. w obrome własnej - naprawiłabyś ją~ 

k 1t n111 t. · Może się powoli 
mielić cały świat 
Byleby oo kawy -
- ekspres miał. i blat 

Ki 
1
mwcy Moie świat, z tym kosmosem 

Tak powoli się mleć 
A.le ekspres oo kawy 
Ekspres to musi mieć 

Bn·111t11 i 1cn111 cy Czy to bar 
Czy tylko świat 
Człowiek , by pożył , wypił , pad\ 
- musi mieć kawę i blat 
Czy to bar 
Czy tylko świat 
Ctlowiek musi mieć kawę i blat 

Pl il/is Hej\ Mamo\ 
To jest mój Tur.k - mój sobotni szał 
On swój heavymetalowy koncert będzie grał 
To chyba jest mój maj'? 

P/Jill_i s Mój 7JA.k Harley'a ma-to taki motor 
l taki motor. to on mamo nie jest po to. 
żeby stał ~ą~. moja m~ko .- matką kumatką 
i m~ nakryw.aJ mme oomową tą makatką 
Bo Ja tu stoję , tam stoi motor 
a my oboje, nie jesteśmy pneciei po to 

KielOll'C)' Może cały świat 
się powoli mleć 
A.le oo kawy 
Ekspres musi mieć 

Andr:ej Po11ied:ielski 



Halo. Amie 
Przyjeżdżaj szybko tu! 
Przy telefonie Brendt 
Dziwny gość w BagdKłzie zjawił się„. 
O Boże, co za menat 

Słuchaj Amie, 
Coś chyba z nim nie tak; 
Ma w walii.ce 
Żyletki, krawat, frak. 
A cb tego całkiem spocy biust. 
Czy to rewiant? 
Zboczeniec na mój gust. 

Jakiej płci? 
A skąd ja wiedzieć mam, 
czy chłop to, czy kobita? 
Ma na szelkach skól1.alle gacie, 
Więc ... 
To pewnie transwestyta. 

Czy jest groźny? 
Czy bombę w torbie ma? 
Kto - mówisz - terrorysta? 
Obcy akcent? 
Tak! 
Akcent dziwny ma 
I źle mu patrzy z pyska. 

Arnie, bł~am, 
przyjeżdlaJ szybko tu. 
Coś tutaj sie szykuje. 
Coś stra.smego si~ zaraz stanie tu. 
Nie, nie histerymJę. 

Może to wywili>w obcych s~ieg, 
Albo z puda niebe1.piecmy zbieg. 
A cb tego dziwną skrzynkę ma. 
Na niej napis: . . ., 
„em. a, gie. 1, a „. 

To kod tajny, 
A może jakiś skrót? 
Pa.estań pytać, 
Przyjeżdżaj! 
Arnie! Ja się boję! 

Magda C-api1iska 

D~in i 
Byleb~ ~rz.ąrek był 
Pou.ąctk był 

UdI bogini 
Jak Wenus z mydlin 

Byleby porz.ąrek był 
Porz.ądi był 

Renowocyjna 
BezBR UDeryjna 

Byleby porz.ąrek był 
Porz.ądi był 

Insekty. wirusy 
Mikroby i ćmy 
I crobnoustroje. 
Bakterie i pchły 
Na wasze pytanie - że niby Co ? 
Dziś Ona powie wam - WIADRO ! 

Insekty, wirusy 
Mikroby i ćmy 
I crobnoustroje, 
Bakterie i pch~r 
Na wasze pytanie - że niby Co? 
Dziś Ona powie wam - WIADRO! 

Tyle aeczy czeka out 
Oj! czeka out 
Byleby porząrek był 
Porząrek był 

Do v.)·kor:ystania w pokr:ykiv.·aniach: 

To CIOTKA - SZCZOTKA 

REGENTKADETERGENTKA 

WIGRA - DLA WIADRA 

GALOPEM Z MOPEM 

SZOPA PRACZ! HOP! PA! 

DO NIEJED EJ CHWAŁY W CHLUBIE 
JEST PODOBNA - KUBEŁ KUBEŁ 

JAK ONA MUSI - TO NA PORZĄDEK SI~ ZANUSSI 

JANDA SPRZĄTA DA 

Andr:ej Ponied:ie/ski 



A ; n Brend!, Brend! ... 
1 J.1 Kochani. witam was, 

Najwyższy chyba ci.as. 
Zeby z.abawić się. 
Tak czy nie? 
J . ."i ov ·c. · Brendt, Brenda ... 
Phil/ i Czy ktoś lody zje? 
Khm a1 Kochanie racz.ej nie. 
Aha. zjdbym cię! 

JaJ n in Więc gdy masz, tak jak ja 
Do magii talent 
Spróbuj i ty: 
Baw się ile sił! 
Bn.1 1 Muzyczka nam gra 
Zaczynamy. 
Wstąp oo Bagchd Cafe! 
(ye, ye, ye, ye) ft 111i11 Jeśli taki masz apetyt , 

Zamów chilli. stek. omlety, 
i sałatkę „Oliwkowy gaj". R<Cfm Muzyczka nam gra 
A jeżeli jesteś sknera, Na co czekasz? 
zamów sobie hamburgera. Wstąp oo Bagmd Cafe! 
Bff11J1 Ja polecam dna cf5er .,Bananowy raj". . . . , . 
Aiem1 ., Brenm Brenm.„ i< 111 11 No więc, Jesh masz apetyt 
Duże pi\vo z pi~ką raz! !Arnów chill!, stek, om~ety, 
BrmJ1 Jak przyjemnie płynie czas. 1 s~~k.ę .„oh,wkowy gaj". 
Tu można nieźle zjeść. A Je~eh Jes~es sknera. 
l illmi11 I wypić można też. zamow sobie hamburgera. 

Bmui1 Ja polecam z.aś na deser ,.Bananowy raj". 
W -.n . · Życie tragiczne nie jest wcale. 
Kto' 1ę WYJ. ·1rn Ale„. 
Ch6rek o -a łu :.a I wbrew pozorom wdzięk swój ma. 

Kicmwcy Zapraszamy was. 
Tu tak miło płynie czas. 
Nic nie goni wreszcie nas. 
Nic nie wnerwia tutaj nas. 
Można wypić jeszcze raz 
I zatańczyć póki czas. 
Zajrzyj oo nas. 
Miło płynie czas. 
Jak tu miło płynie ci.as 
Nic nie goni wreszcie nas. 
Nic nie wnerwia tutaj nas. 
Można wypić jeszcze raz 
I zatańczyć póki czas . 
Wpadnij oo nas . 

Więc gdy masz. tak jak ja 
Do magii talent: 
Spróbuj i ty - baw się ile tchu. 
Muzyczka nam gra! 
To jest magia. 
Wstąp oo Bagcbd Cafe!! 

Muzyczka wciąż gra. 
Na co czekasz? 

Wrys0· Życie tragiczne nie jest wcale. Wstąp oo Bagmd Cafe! 
Ktoś si~ 11·y1y·1ra Ale„. (ye, ye, ye, ye) 
C hóre/.. go :a. 1ł11s;a I wbrew pozorom wdzięk swój ma. 
Jasm i11 Więc gdy masz, tak jak ja Muzyczka niech gra! 
Do magii talent I niech show trwa! 
Spróbuj i ty: Bo życie to jest magia! 
Baw się i tańcz, ile sił! Wstąp oo Bagchd Cate! 
Brencb Muzyczka nam gra 
To jest magia. 
Wstąp oo Bagcbd Cafe! 
(ye, ye, ye ye) 
Muzyczka wciąż gra 
Na co czekasz? 
Wstąp oo Bagmd Cafe!! 

Magda C:apińska 



Jak mbne być ry~ką 
l w chłocnei wOOZie pluskać się 
Wypµść mme na \Volnosć , a pq.ynekam ie 
Two1e tny tYczCiua WJ. spemią się. ' 
W1ęc P9~ys\. raz, dwa. trr)' 
l wypusc mme~ 

Ma~d(l C:apil1ska 

wersja \\ męska 

Z pnyjlrielem można konie~ 
Na dliewczyny razem i I. • 

Wypić ft 7kę wina. albo dwie. 

l nie mu i z mu tłumoczyć nic: 
Po ~ ' ·~a, lhę<Dy pic 
On Cl ;poJt'L}' <Y:LY t jui wie. 

zy tko wiet 

A kiedy nam ~ ~dlie ktoś 
Gdy ~ krot ię ' 
Gdy w powietrm bły ka n6i.. . 

To p~jlriel ~sza z tobą w bój, 
Ramię ranuę, ząb za qb. 
Twój walecmv Anioł Stroi. 
Jest i już! , Więc ... jeśli chcesz, kumplem mym, bądt od dz.iś. 

Magda C:apińska 

ł\ ielV\l' C\' 
Raz, dw·a. trzy - No~ 
Pokaż tatuaż 
Pokaż go 

Patriotycznego mam tu słowika 
Co mi oo serca dziobem ootyka 
lak wkurzą mnie. ci w te\ewizorz.e 
Napinam mięśnie - robi się orzeł 

i.thy schować się 
trz.eba pararować 
Raz. dwa. trz.y - No! 
Pokaż tatuaż 
Pokaż go 

A ja mam tutaj oo wyboru 
Tutaj mam Bydgoszcz. a tu Toruń 
1 na zwiedzanie panie proszę 
A mam w ofercie i Mazowsze 

Żeby . chować się 
trLeba para00wać 
Raz. dwa, trzy - No~ 
Pokaż tatuaż 
Pokaż go ,_ 

A ja na torsie. tu. w ogó\e 
\\)'t~u?ję sobie koszulę 
A mz~J pasa. ta - tu - spodnie 
bęt\r 1 w spocklioch i wygodnie 

ŻJ!by schować się 
trz.eba para00wać 
Raz. dwa. trz.y - No! 
Pokaż tatuaż 
Pokaż go 

A ja mam Marylin Monroe białą 
Sek~o:"'~i~ uśmi~hniętą całą 
~ J~l hftmgu się przymierzam 
- JUZ zbyt polilbna oo papieża 

Ja mam tutaj pod ban11mą 
T~u?~aną ukochaną 
Nie sciągam szmaty bo i po co 
Bęót się tym zajmował nocą 

Żeby schować się 
trzeba paralbwać 

Żeby schować się 
trzeba para00wać 

Andr:ej Ponied:iel ki 



Pltilfo 
Hej. popatrz. 
Co znalazłam w ~zafie. 
Wycmować Co'. - z niczego. 
Tak jak nikt potrafię. 
\ nie trz.eba wcale kasy. 
Gdy masz pomysł. 
Ciuch za grosik. 
Nag\e zmienia się w kreację. 
Gdy wiesz tylko. 
lak 2.0 nosić. 
Pop~rz. na mnie. 
Ja mam styl. 
la kocham \ans. 
Abercrombie. Kenz.o. Dior„. 
Nie mają szans. 
Nie mają szans. 
Projektanci. 
To zazwyczaj są palanci. 
Kombinują. 
Wymys\ają sztuczne raje. 
No a moro.„ 
Moch wciąż wychodzi z mody. 
Mora mija. 

le st) l pozostaje! 

Popatrz na mnie. 
To mój styl. 
Ja kocham \ans. 
Abercrombie. Kenzo. Dior, 
Nie mają szans. 
Nie mają szans. 

Magda Capiliska 

R l!lfi l I /( Ili I' 

la malowałem świat 
la malowałem. czekałem na„. 
Ja malowałem świat 
Ale czekałem chyba na 
Twój kolor 

Tak. próbowałem mój malować świat 
różnobarwnie mi było prz.ez wiele \at 
któż by prz.eczuł. ie to moje tło ma jakiś ce\ 
i ie jest pośród barw - jaśminowa biel 

ja malowałem„. czekałem „.na 
twój kolor 

Andr~.ej Po11i ecb ehki 

I wersja 

.fa,111i11 Prz.yjaciółka to od serca ktoś. 
Twój prywatny Anioł Stróż. 
Nawet kiedy zbłądzisz. z tobą jest. 

Phi/li Ona zna sekrety twe jak nikt. 
Rzuci wszystko. by na pomoc biec. 
Gdy jej wyś\e · z S.O.S. 
Z tobą jest. 

Jasm i11 OM\ ci naj\epszą kieckę swą 
l we włosy wepnie kwiat. 
Gdy na randi;.ę będziesz szła. 

Pili/li Bo przyjaciółka to prawdziwy skarb. 
Ktoś od śmiechu i od \ez. 
Kto Cię lubi tak jak ja. 
Tak jak ja. 

Phil/i,, JtL\!!1111 Więc„. Zostań nią wł~nie ty 
Jeśli chcesz. 



R lilll lnie życi pl} nie - co ię na\\ inie 
'a mojej tWarl) Zill tygł zar . 

tego. co kiedyś \\pl~ ~ę~~ n.a mnie -„przez bar 
ze ·\\iatem gadun. Je ,II JUZ - to lak. 
-Ili 111h/· 
- Co to za lad)? 

Chór Co za kobida'.1 

R ucli Je zc:Le i ka~lu z ma! 

Mnie życie pt nie - jak i vinie 
zn· ó zczet!ólnych \\ ~ercu - b1ak . 
Dla nurkujq ych mam wiacbmo' • - ra zeJ 
wmk 
Bo z czas m - · em ad1m - tale 
- 111 re: wi"d"e 

k b. ') I - Co, że o 1eta .. 

Chór C 711 kobieta! 

R lllh. J y:ze i ~apelu z ma! 

I by, niby nie trzeba by bab 
Bo niby by p tmba by bab 
Jak baba by. to nie aby-ab} „ .ba! . , 
Dlaczego ( Jko z ni ą nie umiem mó' 1c tak: 
chce ~1ri:dm\ ale nic mo:e! 
- A cóż to 711 kobieta?! 

Chór Co 711 kobieta?! 

Rudi Jeszcze i kapelu z ma!!! 

Andrej Pm1ied·iel~ki 

R Illo· 
Chci ałem zapytać Cię ... 

Jm111 i n 
Tak? 

Rudi . 
Chciałbym zap) tać. czy. „ Ty ·· · moze ... 

.Iw m i n 
Tak? 

R w/i 
Chciałem. i py tam - Czy? 

Jmm i /1 

Tak'. 

Rlllfi 
foie, zechciałaby' 

Tak - b ' - b 'Ć ze mną? 
Bo próbujemy 
jak pmlot nyc~ - u · ~ , . 
a próbujemy me om1~ąc s ię 
I mówić: Mi ło' ć - Nie! To tylko gu t 
Próbujemy 
aż ummmy 
Więc j 'l i ~ i~aby' 
Może kaz.ac 1 ę, 
am że 
A może. właśn ie . że 
we dw j naw t łatwi ej jest 
być wolnym 
Być 
Woln m 
być . . 
Jasmin. wyjdzie z za m111 ? 
Zo tani z moją ż ną') 

Andrej Pnni cf-ie/ski 

Bn 111i1 Życie nie rozpiesZCT.a ~nie: 
Wciąż pod gó~. wciąż pod wiatr ... 
Jakby uwziął ~1ę l~s 
I ukn ?.a cos chciał. 

Szukałam i traciłam wciąż. 
I błądziłam w życia mgle . 
Nie wierzył~. ~e . 
Szczęście maJdzie mme! 

Tu - gdzie chkoła piach. 
Tu - gdzie dziurawy <ilch. . . ') 
Kto uwierzyłby - że tu maJcę Niebo. 
Tu - gdzie przyjaciół klqg. 
gdzie ciepło serc i li!k. 
tu - znalazłam cbm. 
Mój skrawek nieba. 
Tu! 

Je 111 ; 11 Dotąd nikt nie kochał mnie, 
Tak po prostu , ~ ~ie tak. 
Zacbn nie dał m1 me, 
Za to wszystko zabrać chciał. 

Czekałam i tęskniłam w~i~, 
Bez miłości szłam p11ez sw1at. 
Nie wierzyłam, że ... 
Miłość znajdzie mnie. 

Tu - gdzie chkoła piach. 
Tu - gdzie dziurawy dlch. 
Czy ktoś uwierzyłby? 
Tu n1alazłam Niebo~ 
Tu - gdzie przyjaciół krąg , 
gdzie ciepło erc i rąk , 
tu - znalazłam cbm. 
Mój skrawek nieba. 
Tu. 
Tu. 

Tu - gdzie cbkoła piach, 
Tu - adzie dziurawy rnch, 
Kto u~ierzyłby - że tu majd; Niebo? 
Tu - gdzie przyj~iół krąg , 
gdzie ciepło serc 1 rąk , 
tu - znalazłam cbrn. 
Mój skrawek nieba. 
Tu! 

Magda C:apiliska 



---------

Z wykształcenia psycholog kłinicmy. Jako autorka tekstów 
mbiutowała w ndowej Trójce w 1976 r. Do jej najbardziej 
znanych piosenek nałe'ią: ,.Wsiąść cb pociągu", ..I.cię pod gruszą", 
.Lubię ten smutek'' z muzyką Seweryna Krajewskiego: .Zamiast'' 
i . .Być kobietą" z muzyką Włodzimierz.a Korcza: „W moim 
magicznym cbmu" z muzyką Janusza Strobla: .Ale jestem" 
z muzyką Tomasza l.ewancbwskiego (piosenkę tę Anna aria 
Jopek śpiewała na festiwalu Eurowizji); ,)a wysiadun" z muzyką 
Mateusza Pospieszalskiego. ,.Poza czasem „ z muzyką 
Doroty Miśkiewicz: .,Tam. gdzie nie sięga wzrok" z muzyką 
Pata Methenego. Współpracowała ponado z następującymi 
kompozytorami: H. Albert. A. Bem, P. Betley, J. Derfel, 
W. Karolak. 1. Kukulski. 1. Satanow ki, P. Siejka. R. Sygitowicz. 
R. Rynkowski. Piosenki z jej tekstami mają w swoim repertuarze: 
Maryla Ro<hwicz. Hanna Banaszak, Ewa Bem, Edyta Geppert. 
Anna Maria Jopek. Magm Umer, Natalia Kukulska, 
Alicja Majewska. Danuta Rinn. Elżbieta Jocłowska, 
Dorota O ińska, Seweryn Krajewski , Michał Bajor. W telewizji 
prowadziła w programie ,5. I O .15" audycję „Wierszokleci czy 
poeci''. Współpracowała także z programem 3 Polskiego Radia. 
Od 1984 roku członek ZAiKS-u i ZAKR-u. 

Poeta, autor tekstów piosenek i znacząca postoc piosenki autorskiej. twórca 
scenariuszy. reżyser. konferansjer. humorysta. Jest laureatem festiwali oraz 
przegląoow piosenki autorskiej i sturenckiej (m.in. Spotkania Zamkowe 
„Śpiewajmy Poezję w Olsztynie - wyróżnienie 1977 r .. Sturencki Festiwal 
Piosenki w Krakowie- 1977 r. nagroch Noczelnej Red!kcji Muzyki Estracbwej 
PR i TV - a w r. 1978 II nagroch, I Warszawski Prz.egląd Piosenki Autorskiej 
- późniejsza OPPA- 1978 r. - I nagroch). Jako autor tek tów piosenek 
współpracuje z wieloma wybitnymi kompozytorami i wykonawcami. 
Współtworzy spektakle teatralne m.in.: w Teatrz.e Polskim w Bydgoszczy 
( .Czterech muszkieterów w świecie komputerów'), Teatrz.e Powszechnym 
w Łodzi („12 godzin z życia kobiety'), Teatrze Polskim w Szczecinie 
(,.Piosennik", ,.Stacyjka liiój" .. .Śpiewnik cbmowy Jana Kaczrmub"). 
Teatrze Ateneum w Warszawie (.Album rodzinny··, . .Stacyjka liiój" 
- prz.eniesienie spektaklu szczecińskiego. „Chlip-Hop"). W tymże teatrze 
od marca 2007 r. jest kierownikiem literackim „Sceny na oole''. Jako twórca 
i znacząca postać polskiej kultury został wyróżniony wieloma nagrochmi 
(m.in.: 2007r, - Dyplom Mistrzowski Kapituły im. Aleksandra Bardiniego. 
2008 r - Nagroch Polskiej Estrady „Prometeusz" i nagrocti ,Małego Berta'', 
przyznana na wniosek Wojciecha Młynarskiego - laureata ,Złotego Berta 2008" 
- Nagrody Funchcji Kultury Polskiej). W 2009 r. Minister Kultu!)' 
odznaczył artystę Srebrnym Mechlem ,Zasłużony Kulturze - Glońa Artis". 



Katarz na Gron\ec twa Konstanc·a Bu\hak 

Aktorka. aktorka sp1ewa1aca. Abso\wen ka PWSI w warsz a •11e. 
Od 1998 roKu zw1azana iest z 1 eatrern arodow'jrn. gdzie zaangazował ią 
Jerzy Grzegorzewski. lagrała w wielu iego lf\scernzaqach. rn.lf\. w· 
.Weselu", „Sedz1ac ",.Studium o Karn\ec1e', ,.Srne n cy \etmei". 

omlf\owana do nagrody Feliksa lask1eg . Pracowała m.1n. z: K. Oe mk1ern. 
K. Ku zem. A. V a1da. A. ~ a\eszka. . Oejczerem. ykonata tak ze part,e 
wo1<:a ne operach radio"" eh: „Bal\adyna' •• 1e·bos a sy ,for.a·, .Pc°t'!a 

zacnrajka''. Laureatt:a Przegladu P1osenk1 A orsk1e1. ragrod) 1rn. 
fl.. Szy frnana. nagrod) 1rn. l Lornrnck1ego. 2009 r. umata s1e iei 
solowa l*Yta ,.An1ol'{ ~dana prm Polskie Ra 10. lapis re F" alu. u;.-..~--
sp1ewa p1osenk1 od Szekspira po M ynarsk1ego z towarzyszen em fortepian , 
w10\oncze\11 skrzypiec. Ola 1 eatru Polonia przygotowu e takze ba ę 
muzyczna dla dz1eo .l1e\one loo". ktorei prem1ere zapian na 

pazdz1erm 2009 r. 



Anna \berszer 
Abso\wen ka Reiyseru Dzw1eku na Akademii Muzycz ej 1 Prywatnej 
Szko\yAk orskiej w Warszawie (egzamin ekster 1styczny I.ASP). 
Tancerka tang 1 flamenco. Choreograf 1 pedagog tanca. Ja aktorka 
1 tancer a wystapi\a na deskach T ea ru Narodowego w .Srne nocy letnie( 
w rez. J. Grzegorzewskiego. w spek akiach J. S anka: .Ta go penta: 
Szare kwiat{ w warszawskim Teatrze Syrena. w "Carmen lY w ro\1 
Carmen na Festiwa\u Sacrum Profanum w Krakowie. „Cale Ret1ro· 
w rez. M. Grabows\<.1e90 w ieatrze Starym w Krakowie. 
W ea rze Po\ nia mozna 1ą ogladat w .Bosk1ef w rez. A. Domalika. 
Jest ez autorka choreografii do przedstawien: . a czworakach' 
1 rez. K. Ku za li eatr arodov.')' ). J ango Gombrowicz" w rez. 
M. Grabov.sk1ego lT ea r Stary w Kra o 1e .• Malambo • w rez. 
O. Sp.1saka tLaboratorium Dramatu). Ja go Piazzo\a" tTeatr 1m. 
S\owack1e90 w Krakowie), Jnda' w rei. B. Wyszomlfskiego lTeatr Po\s 1 

w Bielsku-Bia\ei) .• Bóg· w rez. K. Jandy (Tea r P \onial om opracowarna 
muzycznego do spektak\u „Nad z\otym stawem" w rez. Z. Zapasiewicza 

Tea r Powszechny w Warszawie). 

Marta Juras 
Studen ka czwartego ro u Akadem11 Teatralnej w~ arszawie. 
Ma na S\~01m koncie ro\e Hani w senalu T\IP „Czas honoru·. 
Rola Pn1\\1s w „Bagdad Cale· to jej teatralny debiut. 

Olga Sarzyńska 

Absolwentka A.kademu Teatraine1 w \arszaw1e a scer e zadeb /O\a\a 
w je\emogorsk1m teatrze 1m. C. K. ·orw1da 1~ .Kord1a 1e ,\ rez 
A. Hanuszk1ew1m. Podczas stud1ow wspo\pracowa\a z Teatrem 
~spókzes ym •,Warszawie l Barnb1rn di Pra a· ~ rez. A.. G\irs ei 
• ea re Polonia t.Larnen !'la pi. Kons'.)i.JC) • : rez ~.Ja d - za ro e 
Anki omyrnala nagrode J Sw.~ers eQo ra fesi. .ali.. Sz u 
Wspo\czesne1 w 200B r.) .• • la ac 200~·20 9 a

1 
or a eat „ 

Dramatycznego w Narsza.,.,1e, gdzie agra\-a . . I o~e • ~Ol' e· 
'ł'I rez. P. C1eslaka. Oo 2008 r z ~1azana ;.aW: z ea re · See a Prmr·ac e 
(.Sarabanda". ,MeVia a\bo czaika", .Rozrno \ oarkJ. w rtz R. Sze da. 
lftl Teatrze T elew1z11 zadeb1utowala g\owna rola \ .Cz erec~ a1\ mac 
tortu" rez. W. Smarzowskiego. )eJ dorobku 11mow)!I' 1est ta ze ro1a 
N „Braci zku" w rez. A. Barans~1egc. alezy do grup a~ ars ei pod 
nazwa Kabaret 1ac1ez, z ora ~ 2009 r. idoby\a Grand Pr ra 

Fes N•alu Kabareto PAKA 

Bartosz Adamczy 
~bso\wer P Si we Wroda 1 . ~ • eatrze zadeb u .ov.~ 1; •oda s 
ieatrze Pols 1 1eszm podczas studio~ ~ 'spOlPraco 1a\ i ea rar 
rnuzycz ymi!Tea r N 2. Capitol • e Wroc\a · oraz arsza s 
scenami: Roma 1 Studio Buffei Sra\ udZta\ v. tak c produ cJac z cz· :n 
1ak m.1n.: .Me ro· . . Przez.i .o sam· rez. J. Joze~oNm .• G'ease ~ ez. ~-..... 
W. Kępczynsk1ego czy. Nes1 S1de Story·, „Ba v. operze· w rez 
W. Kosoel 1aka. \ i eatrze Wytworrna v,ystap1\ m.1n 1\ .Pa• 1u ro\ov.e • 
\' rez. J. Papisa. Obecnie zw1azany jeS z warsza·;,s 1 Tea ·em 
KoPse el' ry , gdzie rroz a go zobacz. c 1' Koc a~ ac z sas edz 

. •ez. ~. SaJ'I a. 



Wojciech Chorąży 
Absolwent P ' SI we Wrodaw1u. ~ la ach 99 5- 998 aktor 1 eatru 
Po\s lego w Poznar1u. Oeb1u owa\ rola Ce\11 w .Jak wam s1e podoba" 
v rez. J. Zembm.1s iego. ?omei m.1n.: Ko\a w .N c Walpurgii" 
~ rez. W. Modestow1cza 1 Hrabia w Jemando Krapp napisa\ do mrne ten 
\1st" v. rez. P. Kruszczynsk1ego. N \a ach 1 98-2003 pracowal w 1 eatrze 

owym w lodzi pod dyre\<qa M. Grabowskiego 1 K. De1rnka (m.1 : Wasy\ 
w .Proroku li{ w rez. M. Grabowskiego, Bartley w .Kalece z lrnshmaan' 
~ rez. R. Brzyka. Szanowny M1\1oner w Snie Plusk N~· w rez. K. Oe1rnka 
1 Dra 10 w .Komed11 om e ··w rez. M. Prusa). ystepowa\ ró'łlniez 
v 1 ea rze l1e1sk1 ,• Gd~n1. Obecrne wspo\pracuie z Laboratorium 
Dramatu w arsza\'.,e {Barman ~.Kowalu ,a\ambo" w rez. O. Spisaka). 

Wojciech Czerwiński 
Ukoncz A adem1e 1 eatra\na armw1e. Absolwent I 1 \\ s opnia 
Sz oly . luzycznei w Rzeszo\'.1e a wydziale ms rumen a\nym. agrodzony 
na Festiwalu Szkol 1 eatralnych w Lodzi za role Ojca .Slub1e • w rei. 
Srn19as1ewim oraz za ro\e P1ep1e+a w „Na dnie" v. rez. W. Kornasy. 
Obe me zwiazany z 1 ea rem Polskim w Warmwie. Gosc~ na deskach 
1 eatru S\owa kiego w Krakowie oraz w warszawskich teatrach W1e\k1m 
1 Narodowym. Wspó1pracu1e rowrnez z teatrem Po\orna ( .1 rzy siostry' 

oe\1-ta 1u . Par •. K. Zachwatowicz 1 K. Jandy). Zagra\ w 1eatrze 1eiew1zi1 
v Jnce 1 ~4ó" ti rez. N. Gruz-Korynckiej oraz w tabulach: „Przebacz" 

rez. ~. S c ars 1ego.1 qe Pana K i" · rez. D. Geiiewsk1eqo. „ Nie\k1 
Sw·a ·w rez. A. Glassa. „ ~ati<a 1eresa od ko o w rez. P. Sal. 

Mariusz Drężek 
A.bso •.er~ PN 1 Ne roc aMi .•• '997 r u om ~I\ nagrooę d \ 11 

Przeg\adz1e P os~nk A :ars 1e1 e ·ocla1· i oraz I nagrode 1.a ro ę F re a 
, J1rcy u ~zalotach" n Fes·,1~au Si1:.0\ 1eatra1rvc ,•,lodzi. 
2 azany koleino z Nroc\aws 1rn1 eatraf1'1: Po\sk1m l.Se noc le .eJ· 
1~ rez. R. 21cly, J\1s ona PRL wedlug Mrozka" w rez. J. Jaroc. 1ego. 

Immanuel Kant" w rez. K. Lupyl. K2 l.Ba\iady mordercmt \' rez. 
J. Bielunasa) 1 Operetka ~roclawska \ ,Wes Side tory' N rez. 
~ . Kosoelrnal<a\. Od 2002 L ~spo\pra uie z warsza1~sk1m Laboratonum 
Dra~tu (,N a\amb • .• Abs rt" .Prz \grneoe· 1.1eatrem -y

1

\\0rr a 
! .Paw rolo ei" 11 Dra at, czn~ l. 1dz1a na c1emnosc· 

1

a ',01 
(.U1ca Szar\atanow· oraz Ro ą {„ rease"). a l'\il s 1ofl'I one~ ro• nez 
ro\e • ta' teh nrnacr1 Ja : • , 1.1\ pan.· w rez. J. Bor cucha cz ,Reierwa • 

v. rez. l. Palkows :ego. 

Hubert Jarczak 
Aoso\wert Pans wowe

1 
zszei SzKofj f1\!1'0WEj 1e1e1 .z~J ei, 1eatra1ne, 

lodz . Jeszcze ia o stude t zagr Konraoa a scerie ea r Jaram 
v lodzi ~ „ ~n.alem • ł~sp1arsk1ego rtz. 

1 
. Iawodz ns eg 

N 2007 r. Jako s udert z doby pierwsze !111e1sce w Przegladz1e Po en 
Aktorskie) w Koszalinie w ategor: stuoeno szkol tea ra\n)c\i a orzy. 



Marek Kude\ko 

S ud1uje na ydz1ale ~· t rs 1fl\ A ade 11 T ea ralnei w arszawie. 
!a za sobą role v. produkq1 Krzyszto a Zanussiego .Serce na d\orn" 
- zagr~ S e· ana. rn\odego rnezczyzne. or emu zawód rn osn • u ra a 
pracy ooebraly wszelka che· do zyc1a .• Bagdad Caf e" o drugt spektakl 
z jego udz1a\ern w Teatrze Polarna l zagra\ T eodoryka w .Rornulu 1e 

wielkim" w rez. K. Zanussiego). 

Micha\ Maciejewski 
Tancerz, s ident li ro u Instruktorskiego Kursu Kwa\i ikacyjnego o kierunku 
taniec wspolczesny oraz absolwen egoz kursu na kierunku tarnec iazzowy. 
Od nairn\odszych lat pas1onu1e się Break Dance. Swo1a pasie rozwma 
szkolac się u nailepszych instruktorow tego tańca . Wspolrne z zespo\ern 
tanecznym .Ques ". w k orym tanczy przez 2 lata, bra\ udztal w wielu 
po ·azach dla firm raz w programach elewizy1nych. · chwili obecne) na 
s ale tancz w zespole .Swa{ p d kterowmctwem choreografa Anny 
·~ielogorskiei. Ma na swoim kont1e rówrnez udzia\ N takich przeds1ewzle
mch iak, oprawa taneczna gali z okazji rocznic wręczenia nagrod Nob1a 
Lechowi ~a\es1e czy program .Jak orn sp1ewaja·· Bra\ udzia w spek ak\u 
,ltepping Out" w rez K. Jasinsliego w Teatrze Komedia Od 1ÓOB r. 
wystepuie 1ako tancerz z spektaklu .Oa cmg" u boku Krystyny Jandy 
w Teatrze Polonia. Pr Ol~ adz1 rol'irnez warsz ta y z anca Break Oance. 
Jes. choreografem oraz 1ns r1.1ktorem 'techmka h tanca odern 1 Break 
a~ce N zespole tannno akrobatycznym .Avocado" . 

Maciej Rade\ 
Absolwen p sm T \ lud I. eszcze na stud1ac zadeb1utol'l<ll rola 
Telef!'a a w .Powrocie Odysa·· (rez. P. ~odz1ns 1) eauze Po1sk1tl' 
im. H1ero ma Kornecz 1 w Bydgoszcz). a ei sa!l"e, sc.:11 e zagra\ ro\\t\ez 
rn.'ln: ~zderbala w Drugi :ab1ciu psa" (r~z. „ Rub1r . a1 Js1a e Ke "a 
w .Ka1t siu Czar dz1e1u" rez l. ~os) cz a a Oemou11res • •• Spra. e 
Dantona" (rez. P. L;sakl. 1spo\pracowa\ ro:.l'\'ez z Teatrem Oz ee la~ecia 
1m. J. Oorrnana w Będz1rne \Ch!OIJiec z Gwiazd v • .(llłoocu z Gw azo" v. rez 
W. Ma\a1katal 1 Teatrem Komedia w Warsza\lite 1'.latt 'łl .Bo)bardz1e· 
w rez. T. Du k1ew1cza 1. '1\rnie zadeb ut Ol\ o\ rola M1cra\a 'łt .Generale 

Ilu' w rez. R. Buga is 1ego. a publ1cznose1 te\ew1zy1nei dal s1e po zn ac ro .1fl. 
ia o Kostek ~latusz a w serialu • a dobre a ze" 1 o e Baza 

w .Brz. du\l ·. 

Modest Ruciński 
Ukonczy\ A~adem1e T eatralnd w Narmwie. Debiutowa\ w l003 r. w nowej 
Ners11 spektaklu muzycznego Andrzeia Strzeleckiego .Zie za( owame·. 
Od ukormrna stud1ow J zespole 1eatru Narodo~.ego 1 Warsw.1e, gdzie 
za rai w pr2edsta1· •. eniac · rezysern rn.111: ~. Sev.er]na .Rysza a 1·. 
T. Bradeckiego .Happy Erd". . P'Usa •• 1ie\e ha\as or c" K. Sz. czy -
Ma1chrzak .Rozrno . oca·. J. Lasal\e'a .Tartu 1e". 2agra\ro.·!leZ 
w musicalu .T amec wamp1row • Romana Polansk1ego · T ea rze Ro a. 
Ma na ~wo1fT\ koncie role rn.1r w f1\J'T1ach. „ rzy r'1nuty - 2 .37" w rez. 
M. Sles1ck1ego czy Jgo" 'łi rez. K. Jankowskiego w spe aklac T eat 
Telew1z1: O l 01rsk1e, .Kra~ow1aq 1 Gara e" . Strzelec iego • armv 
oraz senalacr ele~.,zy,ryc : 1 am,, twarz li' • ran· EQzo r 
I re a· • a soo re· ara: ~,c prodiJ c_ar.1- ·ee , z 

dubb"go, c . 



angaJan 1 omas2ewski 
o , 11 poz{or. g1 arz sta autor e s w do aino \Szei premery 

a plac li Kons y ucJ1 ,He i Joe1". U oncz P' S1 v. Kraka e 2adeb1uto a\ 
l'l 1ea ·ze OraMat1czry · · egendar yr;, Jr lu Learze',. roh Edmu da 
1 N rezysern Jerzego Jarockiego. Od ponad 30 ai. gra a Narszawsk1ch 
scenach:1eatruDra,atycznegoi'97G· 98!.r.19B7-;989)1earu 

oweg BĄ - 9BGJ 1eatru Powszecrrego 990- 9%). 
Oo 9rr. a ·or ea·.r Ateneu . 2agra1 oko\ 70 rol w teauze. hlm1e 
1 ,., 1V. Obok dz1a\a\nosc a tors' 1e1 Ja ga prol'.'!ldzi dz1a\a\nosc muzy zna. 

aureai ~es~ ·alu Ra· a lues. Jest autorem muzyki do spek aY\1 
ea rai ycr. 1 01~ 1 p1ose ie . • 99.i . agrai z 1 ornaszern Stan o. 
~rzysztofem Scierans 1m, ornasze!l' Szukals im swoją deb1u anc a pryte 
.~aflga -S rana A". d 2003r. zaczyna row 1ez p1sac tekstv. co 

zao oco Na\O spe takle .He1 Joel" . 

Jakub Wieciorek 
Abso e ~ aoe 11eatra1ne1 łi arm ie. Oeb1u owa\ 2006 r. 
na ces ac~ eatriJ Polarna rola Solonego w spe~ aklu .1 rzy s1 s r/ 
spe 'a lu . Par _ , '. Zachv.atow1cz 1 K. andy ~spo\µracuie row'11ez 
z 1 eatrem ') wom1a w arszaw1e (Albert \\ • Nertem w ow~O' Jorku 
N rez. B. Po ocznego) oraz 1 eatrem arodowym w Warszawie lPan Miody 
w .umowie. la1daku ukaranym· w rez. J. Lasalle'a). Zagra\ rowniez w 1\mach 
Jrancuskt nu01er oraz .General 1\". W 1 ea rze 1 elew1z1i wy5tąpK 
, spe takiu .Os amr1" w ro\1 ks. S. Zycha. 

Jacek Iawada 
Aktor, wokalista. Absolwent Akadem111 eatralne1 w Warszawie 1 Szko\'y 
Muzycznej przy Bednarskie) (wydzial p1osenk1). Na scenie zadebiutował 
w warszawskim 1 eatrze Syrena w spektaklu muzycznym "ósmy grzech· 
w rez. R. Kolakowsk1ego. Od 2007r.aktor1eatru Syrena. w orym zagr~ 
do tei pory m.in. w· .• Operze za trzy grosze" w rez. l. Adamika 1 ,Walcu na 
trawie - p1osenk1 , 1arka Grechu ) • w rez. J. Bonczyka. Gosc1nme w~stepu1e 
tez w 1 eatrze Ba1ka w muzycznym spektaklu dla dz1ec1 .Kompania Oropsa • 
w rez. M. Ko\aczkowsk1ego. laureat nagrod w Ogolnopolsk1m Konkursie 
.Pam1eta1my o os·1eckiei" 1 Konkursie Piosenek Grzegorza C1echo'łisk1ego . 

Leszek Iduń 
Absolwent krakowskie) P\'IS1. Zadeb1utowal na drugim roku stud1ow rolą 
Arlekma w spektaklu .Venez1a, Venezia" w rez. G. Pampig\ione. W latach 
'995-1997 by\ aktorem lea ru Starego w Krakowie. Gra\ m.m. w 
spektaklach 1. Bradeckiego (.Operetka" ) , J. Jarce< ie go I .f aust"I. R. l1riri 
(„Burza"). G. Ro\l'a (.Ocale !").Oo 2009r.aktor1eatru Narodowego w 
Warszawie. Wspo\µracowal z J. Grzegorzewskim przy „Nocy listopadowei" . 
• Slubie", .Weselu" .• Nowym Bloomusa\em •. „On. Orug1 pow rot Odysa·: 
K. Oeimk1ern - .Olalodus de passione", .Requiem dla gospodyni": M. Prusem· 
.Wismowy sad", • N1ele halasu o me": K. Kutzem - ,Karto eka" : 
1. Bradeckim - .Saragossa·, .Happy t.nd": J. Englertem - „Oozywocie·: 
P. C1eplak1em - .Opow1adama dla dzieci" . Oo 1ego waznie1szych rol 
\ilmowych naleza kreacje w: .Nocy Sw. M1kola1a'' w rez. J. Kondra 1uka. 
.zawróconym", .Sławie i chwale" w rez. K. Kutza. „Omu ~ ie\k1e1 ryby" 
w rez. A. Baranskiego, ,S1edhsku w rez J. Ma1ewsk1ego. 1eatrze 
1 elewiz11 zagra\ m.in. w:.B1ałym labedz1u" w rez. K. Bab1ck1ego .• Urodzin 
w rez. K. Nazara. „Renacie S\uczansk1e) w rez. A. Lap1ckiego. 

Krakow1akac 1 goralach· w rez. O. lip1 sk1ei. Jes tez au orem 
1 reZJ'erem b*k dla dm1: Droga do Iw. Milolaf .• ~1tolaiowa przygoda 

w teatrze", .Bajki w trasie 1 na czasie·. 





Percy Ad/on 
Niemiecki reżyser, scenarzysta i producent filmowy, także pisarz. Syn śpiewaka operowego 
1 córki potentata hotelowego. Studiował historię sztuki i teatru, niemiecką li teraturę. Karierę 
zawodową rozpaczą/ jako aktor i lektor radiowy. Jako reżyser filmowy zadebiutowal 
na początku lat siedemdziesiątych krótkim metrażem dla Telewizji Bawarskiej. Zrealizowal 
później blisko 150 filmów dokumentalnych. Wspólnie z żoną Eleonore Adlon założyli firmę 
produkcyjną (pelemele FILM GmbH), z którą zrealizowali większość swoich filmów 
fabularnych. Twarzy w Niemczech i USA. W Polsce jego twórczość znana jest przede 
wszystkim dzięk i filmom: „Cukiereczek", ,,Bagdad Cafe" czy „Rozalka idzie na zakupy". 
Zdobywca licznych nagród filmowych, w tym Cezara w kategorii: najlepszy film zagraniczny 
i glównej nagrody na festiwalu w Rio de Janeiro za "Bagdad Cafe". W 2002 r. Ad/on 
wyreżyserowa/ „Napój millosny" Oionizettiego w berlińskiej operze narodowej, a w 2004 dal 
światową premierę opery W. Hillera „ Wolkenstein" w Operze w Nuernbergu. W tym samym 
roku Adlon wspólnie żoną zaadaptował „Bagdad Cafe" na musical. Prapremiera odbyia się 
w lipcu 2004 r., w Barcelona Teatre Musical. 

Bob Telson 
Kompozytor i pianista (wspólpracowal m.in. z grupą Philipa Glassa). Występowa/ 
i komponował dla najwazniejszych muzyków sceny latynoamerykańskiej takich 1ak: 
Machito, Tito Puente czy Con1unto Libre. Jego przygoda z teatrem rozpoczęła się od 
spotkania z Lee Breuerem (poetą, reżyserem, twórcą Mabou Mines, grupy artystycznej, 
która przez ponad dwie dekady wytycza/a ściezki nowo1orskie1 awangardy). Owocem tej 
wspólpracy byl m.in. spektakl „ The Gospel at Colonus", za który Telson zostal 
nominowany do nagrody Pulitzera. Percy Ad/on zauroczony przedstawieniem 
zaangażowa/ kompozytora do napisania muzyki do realizowanego wlaśnie Bagdad Cafe". 
To przy tej okazji powstala slynna piosenka ,,Ca/ling you", za którą Telson otrzyma/ 
nominację do Oskara. Artyści wspólpracowali ze sobą także przy kolejnych produkcjach 
filmowych i teatralnych („Rozalka idzie na zakupy", „Salmonberriers" czy musicalowej 
wersji„Bagdad Cafe "). 

Krystyna Janda 
retyseria 

Aktorka, rezyserka, autorka książek ' fehetonow. Absolwentka Państwowe1 Wyzszej 
Szkoi}t Teatralnej w Warszawie. ~a scenie zadeb1utowa/a w 1976 r. w warszawskim 
Teatrze Ateneum rolą Anieli w „Slubach panieńskich" w rez. J. Sw1dersk1ego. 
i jednocześnie w Teatrze Małym rolą Donana Graya w sztuce Osborne 'a. 
Jeszcze Jako studentka wystąpiła w legendarnym spektaklu telewizyjnym ..Trzy S1ostry 11 

Czechowa w reż. A Bardiniego. Zagra/a Maszę. W filmie zadeb1utowala w „Czlowieku 
z marmuru" w reż. A. Wa;dy. Zagrała blisko 80 ról filmowych w Polsce 1 za granica, 
z których największą okazala się kreacja w lrzesluchaniu'' w rez. R. Buga1skiego, 
za którą otrzyma/a nagrodę dla najlepszej aktorki na Festiwalu Filmowym w Cannes. 
Od 1 O lat także rezyseru;e dla teatru 1 dla telewizji. Ma na swoim koncie reżyserię filmu 
fabularnego „Pestka'', wedlug kultowej pow1esci o milosci autorstwa Anki Kowalskiej. 
W teatrze występuje od 30 lat. Przez 11 lat by/a aktorką warszawskiego Teatru 
Ateneum, a pozrnej, przez 16 lat, Teatru Powszechnego w Warszawie. 
Zagra/a takze wiele rol 1 wyreżyserowala k1lkanaśc1e spektakli w Teatrze T elew1zj1. 
W 2005 r. otworzy/a autorski Teatr Polonia prowadzony przez Fundację Krystyny Jandy 
Na Rzecz Kultury. W roku 2006 otrzymała Europejską Nagrodę Mediow Medaille 
Charlemagne. Wybrana do grona na1wyb1tnie;szych aktorow polskich XX wieku przez 
czytelników , Polityki''. W 2007 r. nagrodzona Złotą Kaczka w kategoru Na1!epsza 
Aktorka ostatniego SO-lecia kinematografu polsk1e1. 



Elżbieta Woźniak 
tłumaczenie 

Anglistka. Tłumaczka komedii, fars, dreszczowców, sztuk muzycznych 1 sztuk o poważnej 
tematyce. Wprowadzila do polskich teatrów nieznanych autorów. Wśrod kilkudziesięciu 
przetłumaczonych sztuk znajdziemy w1elk1e teatralne przeboje grane na polskich scenach 
po kilkaset razy, m.1n. Raya Cooneya ,,Mayday'' I "Mayday 2", Johna Chapmana nN1e teraz 
kochanie", Robina Howdona „Wieczór Kawalerski", Enca Chappella "Złodziej", Dave'a 
Freemana „Łózko pelne cudzoziemcow", Johna Chapmana i Jeremy Lloyda „Biznes", 
E. Taylora "Unia bez tajemnic", Terrence'a McNally'ego ,,Mana Callas, Lekcja sp1ewu'', 
Paula Partnera „Szalone nożyczki", ,Pamięć wody" S Stephenson, Raya Cooneya i Tony 
Hiltona „Jeszcze jeden do puli71", Kay Mellor ,,Namiętna kobieta", musical "Miss Sajgon" 
oraz nalezące do poważniejszego gatunku, m.m.: Lee Halla „Mała Steinberg'' W. Nicholsona 
„Odwrót", Donalda Marguhesa 110pow1adania zebrane", Conora McPhersona "Dubl1nska 
kolęda" "W1ęz" Rony Munro, Nicka Deara „Władza". S. Mara1a ,.Zar", Joanny 
Murray-Smith „Kobiety w sytuacji krytycznej", „Rock n' noli" Toma Stopparda, .Boska" 
Petera Qui!tera. Ostatnie premiery to: R. Hawdona Jewe interesy", P. Quiltera, 
,.Na końcu tęczy'', J. D1d1on .Rok magicznego myslenia", C. Mcleoda .,Kieszonkowa orkiestra", 
"Boyband" P Quiltera, „Zycie szkodzi zdrowiu" E Chapella, 1 ,,0to 1dz1e panna młoda' 
R. Cooneya . ..39 stopni" J Suchana 1 „Duety" P. Quiltera. 

Jacek Kita 
aranże i kierownictwo muzyczne 

Pianista, kompozytor aranżer. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, 
specjalność kompozyqa (klasa Krzysztofa Pendereckiego). laureat wielu ko kursow 
i festiwali (m.in. Festiwal Pianistow Jazzowych, Jazz nad Odrą, FAMA). Wspołtworca trio 
Levity, z którym w 2009 . wydał debiutancką płytę (wyd. LadoABC). Kierownik muzyczny 
i aranzer wielu koncertow m.1n. "Odloty'' i "Reinkarnacje" wg Ciechowskiego, 
prezentowanych m.in. na Festiwalu Gwiazd. Studen kim Festiwalu Piosenki, a także 
transmitowanych przez TVP. Autor muzyki do spektakli muzycznych i teatralnych 
("Nigdy nie otwierać okna 11 do tekstow Rafała Wojaczka, "NaJZwyklejszy Cud

11

) 



Magda Maciejewska 
scenografia 

Scenografka teatralna 1 filmowa. Ukonczyła Wydział Scenografii 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wielkrotnie wspołpracowała z M. Ratyńskim 
(.,Ten list napisał do mnie Fernando Krapp", Jzas i pokój", ,,Madame Therese"). 
Projektuje tez scenografie do przedstawień A. Glińskiej, z ktorą na warszawskich scenach 
zrealizowała m.in. ,,Jordan", „Korowod", "Opowiesc1 z lasku w1edenskiego'', "Kalekę 
z lnishmaan" czy „Barbarzyncow" . W 2005 r. przygotowała tez oprawę plastyczną 
do „Opow1esc1 o zwyczajnym szalenstw1e" P. Zelenk1. Często pracowała takze 
z G. Jarzyną. Na deskach warszawskieg Teatru Rozma1tosc1 (dz1s TR Warszawa) 
stworzyła dekoracje do „Magnetyzmu serca", „Księcia Myszkina'' oraz kostiumy 
d "Uroczystości" . Z Jarzyną pracowała tez przy „Doktorze Faustusie" we wrodawsk1m 
Teatrze Polskim. Jes również autorką kostiumów do spektakli A. L1p1ec-Wroblewsk1ej 
(11Bilard petersbusrki" 1 „Tama"). W TR Warszawa pracowała takze przy spektaklach 
„Cokolwiek się zdarzy, kocham cię" P. Wojcieszka w reż. autora oraz „Heleny S." 
w reż. A. Koniecznej. W Teatrze T elew1zji debiutowała scenografią do "Kolejki" 
w reż. P. Cieślaka . Ma na swoim koncie takze dekoracje do m.in.: ,,Historii" w reż. 
G. Jarzyny, ,,T artuffe'a czyli obludnika" i „Antygony" w inscenizacji A. Seweryna 
czy "Hamleta" w r ż. l. Barczyka. W jej filmowym dorobku znajdują się m.in. 
11Le septieme enfer 11 w reż. B. Uzana, 11 Pożegnanie z Maną 11 czy 11 Egzekutor 11 w rez. 
F. Zylbera. 11lagodna 11 w reż. M. Trelińskiego, ''Cisza 11 w rez. M. Rosy, "T ul1pany 11 

1 'Wszystko co kocham 11 w rez. J. Borcucha, "Przem1ant w rez. l. Barczyka oraz 
11 Wesele 11 w reż. W. Smarzowskiego (nominacja do nagrody Orła - PolskieJ Nagrody 
Filmowej). Wielokrotnie nagradzana za swe prace (m.in. do spektakli: 11 Magnetyzm 
serca". '1Krawiec" czy ''Howie i Rookie Lee 11

). W Teatrze Polonia zaprojektowała 
scenografię do monodramu Krystyny Jandy, 11U ho, gardło, noz" oraz kostiumy do 
"Dowodu 11 w reż. A. Seweryna. Jej ostatnie prace sceniczne o m.in. scenografia do 
11 Maestro 11 w rez. A. Smolar, 11 Aktorów prowincjonalnych 11 w rez. A Holland 1 A. Smolar 
w Teatrze 1rn. J. Kochanowskiego w Opolu oraz 1TE.O.R.E.M.A.T u11 i 11 M1ędzy nami dobrze 
jest'1 w reż. G. Jarzyny. 

Emil WesołowsKi 
choreografia 



Aldona Krasucka 
przygotowanie wokalne 

Pedagog wokalny, pianistka 1 korepetytor solistów Teatru Wielkiego-Opery Narodowej. 
Wieloletni wykladowca impostacji glosu w Akademii Teatralnej w Warszawie. Pierwsze 
doświadczenia w zakresie wspólpracy z teatrem dramatycznym zdobywała jeszcze jako 
studentka 1 uczestnicząc w przygotowaniach wokalnych oraz zespole orkiestrowym 
spektakli IJOperetka 11 i IJCień 11 w reż. K. Dejmka w Teatrze Nowym w lodzi. Obecnie 
ma na swoim koncie ponad 60 realizacji (przygotowania wokalne 1 opracowania, 
kierownictwo muzyczne) glównie spektakli teatralnych1 ale także telewizyjnych i koncertów. 
W latach 1988-2001 związana była z Teatrem Ateneum 1 gdzie zrealizowala muzycznie 
m.in. 11 Burzliwe życie Lejzorka1

' w reż. M. Wojtyszki i W. Śmigasiewicza 1 11 Kubusia Fatalistf 
w reż. A. Pawłowskiego 1 IJOperę za trzy groszell w reż. K. Zaleskiego1 „Boyall oraz 

1,Szalony dzień czyli Wesele Figara 11 w reż. W. Śmigasiewicza 1 czy 1 1 0perę Grandę'1 

w reż. M. Wojtyszki. Współpracowala także z wieloma innymi teatrami warszawskimi 
(Dramatyczny, Kwadrat, Lalka, Na Woli, Narodowy, Powszechny, Praga, Prezentacje 1 

Rozmaitości, Syrena) oraz teatrami innych miast. W latach 1990-92 była pierwszym 
pedagogiem wokalnym musicalu 1,Metro". Jako pianistka towarzyszy m.in. Marianowi 
Opanii w recitalu „Moje fascynacje". Prowadzi szkolenia głosowe dla osób różnych 
zawodów. Opracowała własną metodę pracy nad głosem powiązaną z elementami 
psychoterapii. Od 1994 r. współpracuje z Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. 

1,Bagdad Cafell to jej trzecia po IJBoskiejlll i „Dancingu" współpraca z Teatrem Polonia. 

Andrzej Wolf 
światło 

Polski operator filmowo-telewizyjny. Andrzej Wolf ukończył w 1978 r. 
Wydział Operatorski PWSFT viT w lodzi. W 2006 r. zostal uhonorowany Offskarem 
za całokształt twórczości. Jest autorem zdjęć m. in. do: Il Manny Il, HAie się kręc!P1

, 

lllekarza drzewll. Współpracował z Andrzejem Wajdą 1 Maciejem Wojtyszką! 
Januszem Zaorskim, Janem Kidawą-Błońskim 1 Robertem Glińskim, Pawłem Karpińskim. 
Realizował też światła do spektakli Teatru Telewizji, m.in. do: „Pokoju pełnego liści" 
w reż. A. Glińskiej 1 „Cyrograf" w reż. J. Zaorskiego czy „Małpl w reż. A. Zaorskiego. 
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