


atgonata LeWińsk - tatach 1986 -1989 tuchaczłl O niska 
Teatraln o am Teatrz cbotv. s w ntka Warszawskiej kademii 
Teatralnej lPWSTI. zn zerokiej publicm ścl tównie z roli PatrvcJi z 
sitcom TVP1 „L katony'' I „są iedZi" 12001-2008J. Bardz w · ą wiei 
ivclu za o owvm I est rola Laorv KośclenleckleJ w e nlZacJI 
„Pnedwlośnia" terana łeromski g w r · erll nnaa B Jona. 

arci Chochlew- so nt wvdzi tu aktorsk o 
120001 Aktor i zależnv. m nv z r li FUia onarskle z erialu „Na 
wsaól r. PracuJ Jako kl r zar wno. w teatrze, w Dimie Jak i w telewun. 
PocząW drogi zaw dowei ne bVIV z teatre Och IV. gdzie zagrał w 
ane staWieniu Dl „ amler·. Ucze tni 9 dvcn „t ńca z owi dami". 
W pótprowadzit rogram MTV Pol ka "' ur mcv Rekordów". 

am Szvszll wski - a solW ni wvdzialu aktorskie o m. A. ZelweroWicza 
w warszawi 119921. Aktor niezależny - teatralny i Iii wv - m nv z 
programu telewtzvJne o „Mam i Ja". Wychowanek Ogn s Teatratn o 
Pm Teatrze Ochotv. 

Witold Bieliński - aktor. reivser. autor utworów scenicmvch i piosenek 
bsolwent wv ·atu aktorskiego WST Im. A. Zelwerowicza w arszawie 

l1983J. Na ar tesJonatoeJ scenie zadebiutował jeszcze iallo licealista i 
cze ik zaJęć Ogni ka Te tralneu Pm Teatrze Ochotv. Po ko · czenlu 
w iów i dwoi tolm okresie pracv w Teatrze Polskim w wa · • pnez 

sze ć ezon w vt aktorem Teatm Och tv. o Osko wu est lat Jest 
twórcą nlezależnvm. Jako rem r i a r tellstów teatralnvch. 
współpracował z teatr ml w Płocku, łodzi. Lu Dn . Warszawie Cm.In. 
„Mindow " wu J. Słowacki o. I : Te tr Ochotv. rudzień 2000rJ 



Nad Kapulenich i Montekich domem 
Spłukane deszczem, poruszone gromem, 
Łagodne oko błękitu. 

Patny na gruzv niepnyjaznych grodów, 
Na rozwalone bramy do ogrodów, 
I gwiazdę znuca ze szczY1u -

Cyprysy mówią, że to dla Juliettv. 
że dla Romea, ta łza znad planety 
Spada - i groby pnecieka; 

A ludzie móWią, i mówią uczenie, 
że to nie łzy są, ale że kamienia, 
I -że nikt na nie nie czeka! 

[Cyprian Kamil Norwid „w Weronie'1 

A więc dłoń w dłoń chodzili i byli 
z par najpiękniejszą, iakie kiedykolwiek 
W miłosnym dotąd splotly się uścisku: 
Adam bYI z ludzi najpiękniejszvm. odkąd 
Synowie jego się zrodzili, Ewa 
Także piękniejsza bvta niż jej córy. 

Uohn Milton „Rai utracony" - tłum. Maciej Stomczvńskil 

Płeć żeńska zawsze szkodzi męskiei, pnvznać muszę. 
Dla niej Adam wpnód żebro straci!, potem duszę. 

uan Andnei Morsnyn „Na Białogłowy"] 

Płeć żeńska zawsze szkodzi męskiej, pnvznać muszę. 
Dla niei Adam wpnód żebro stracił, potem duszę. 

uan Andnej Morsztyn „Na BiatogtoWJ''J 

A więc dłoń w dłoń chodzili i byli 
z par najpiękniejszą, jakie kiedYkolwiek 
W miłosnym dotąd splottv się uścisku: 
Adam byt z ludzi najpiękniejszym, odkąd 
Synowie jego się zrodzili. Ewa 
Także piękniejsza byla niż jej córy. 

Uohn Milton „Rai utracony" - tlum. Maciej Stomczyńskil 

CHOR 
L..I naizacnieisza z wszystkich Park. 
Wstnvmai ostrze ztotvch nożYc L..I 
HELENA 
Jak to? Mamże pnypuścić, że król, że mąż mój Menela 
Będzie tvte okrutnym, iż się na całość mą targnie? 
FORKIADA 
Zapomniałaś, jak widzę, iak on sobie postąpi! 
z Deilobem, nieszczęsnym bratem legtego Parysa. 
Który do wdowv po nim rościć śmiał prawa opornie, 
I już ją byt pozyskał; on mu nos obciął i uszy, 
że o reszcie pnemllczę; pełen to zgrozy byt widok. 
HELENA 
Prawda, on to uczvnił, ale powodem byłam ja. 
FORKIADA 
Dla tvch samych powodów uczyni! z tobą podobnie. 
Piękność iest niepodzielną; kto ją w całości posiadł, 
Woli ją raczej zniszczyć, niźli zezwolić na podZiat 

Uohn Wolfgang Goethe „FAUST' - tłum. Józef Paszkowskll 
KLEOPATRA 
Wolałabym być jego pierwszą miłością. Ale jeśli mnie pokocha, 
zmuszę go, by zabił wszvstkie Inne. Powiedz, czv on ciągle jeszcze laki piękny L..I 
CUAR 
Och. zważYwszy te masy jadła i napoju, które spożYwa. tnvma się świetnie 
KLEOPATRA 
Jakie iest jego LI imię ?1...1 
CZAR 
Marek Antoniusz 
KLEOPATRA [śpiewnie] 
Marekantoniusz. Ma - re - kan -toniusz! Marekantoniusz! Co za cudowne Imię! 

lGeorge Bernard Shaw „cezar i Kleopatra" - tłum. Florian Sobieniowskil 

lZZa sceny słychać wnask: .Aldonsa! Gdzie się podziewasz. pneklęta dZiewucho?" Pnez scenę 
pnebiega miła, mloda dZiewczvna. Widząc ją Don Kichot pnyciska ręce do serca i wzdycha jak 
matv chłopiec.I 
DON KICHOT 
o damo mego serca! Rycerska milość wvpata swoim ogniem wszelkie uczucia niskie i podłe. 
wszvstkie zaś sitv kieruje ku czynom szlachetnym. O, Dulcyneo! 
lDulcynea z Toboso. właściwie zaś -Aldosa Lorenzo. zatnYmUie się, patnv oszołomiona na 
rycena. wreszcie otrząsa się i dyga z szacunkiem.I 
AlDONSA 
Senor Kechano! Jak wcześnie pan wstał! 

AlDDNSA 
l...INasz senor zakochał się w szlachetnej damie imieniem Dulcynea z Toboso.1„.1 Gnmoci na jej 
cześć każdego. Nie patny ani na tYluł, ani na urodzenie. I vndYcha po całych nocach. I pieśni o niej 
układa. I mówi o niej jak o jakim dziecku, albo ptaszku. Ażem pozazdrościła. 1...1 Mnie to chyba 
nikt tak nie będzie kochał. 

lEugeniusz Szwarc „Don Kichof' - tlum. Jeny Pomianowskll 



Katanvna Lengren - mana jako cenouraf I utor Cjej sztuka pt „Król B I" 
lloleinv ez n utrmn Je się re enuane teatm „Baik ·1. ne e 
wszvslllim zaś Jallo sob wo ć tel wizvJn cz to wvpo i d i ca się w 
spra eh zwlązanvch z llultur i sz k2 z pr bi m i Il bi t co . 
program telewtzvJnv „M la czarna·1. 

Aleksandra Mrozińska - absolwentka liceum Plastvcmeg Im. WoJclech 
Gersona w Warszawie, kończvla tudlum ProJ klowanla Biżuterii na 
WVdzial Tllaniov i Ubi lódzkieJ Akademii Snuk Pi knvch. d siedmi 
lat pr cuie Jak ko dum r I i as t nllla sce o raf K tamnv Le uren. 
P za prac anvsrvcm kocb leś I koni . 

Tomasz Bi liński - wspólautor muzvlli i autor pracowania muzvcmeu 
do spektakl „PA A PARA", uczęszczał do rvwameJ moly muzvcmeJ. Po 
króWm okresie smdiów a WVdziale lkarsklm w ialvm toku, Akademii 
Te tr In I w w Wi • CV I si clć ucz I i I z stal 
lluzJonlstą. Wspól utor ur gram pt: „w ś iecie lluzJi" lOTVM elS n 
łódźl. 




