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Piotr Urbaniak - ur.1967; absolwent krakowskiej PWST; odtwórca kilkudziesięciu ról teatralnych (praca z reżyserami: 
J. Jarocki, J. Stuhr, R. Zioło, B. Sass, A. Glińska), aktor Teatru Starego, Teatru Ludowego i Teatru Bagatela w Krakowie. 
W dorobku ma kilkadziesiąt ról telewizyjnych i filmowych (między innymi w: Zawrócony, Śmierljak kromka chleba, 
Pułkownik Kwiatkowski, Samo niebo, Randka z diabłem, Samo Zycie, M Jak miłość, Majka). Współpracował z Laco 
Adamikiem, Olg'! Lipińską Kazimierzem Kutzem, Mirosławem Borkiem. Pracow:1l także jako radiowiec w RN!F FM 
i RMF CLASSIC: był aurorem i prowadz<icym programy (Kobiety niezrównane, Zaginione cywilizacje, Wstawaj szl(O
da dnia, Wywiady Piotra Urbaniaka, Pociąg do Hollywood). Prowadził poranny program w TVP Kawa czy herbata?. 
Reżyserował i adaptował Wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego. Współtworzył widowisko plenerowe Inwazja Mocy '99. 
Reżyser spektakli : Testosteron, Napis, Kochankowie nie z tej ziemi w Teatrze Bagatela. 
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Dariusz 

wym przedstawieniu 

(reż. J. Trela ), które zd 

Prix na Festiwalu Szkół 

w Łodzi (1998r), Dariusz 

otrzymał wyróżnienie. Zani 

za ł na sta ł e z Teatrem Ba 

występował (i do dzisiaj wy t~ 

pą Rafała Kmity. W Bagateli d 
Kaługina w Trzech siostrach 
lik), gra ł także Chlestakow 

rze(reż. M. Sobociński). Dz 

oglądać między innymi w spe 

lo (reż. M. Sobocińskiego), 

(reż. A. Majczak), Zeby cię 

P. Waligórski), Występował 

ina (Myszkin w Idiocie), gra ł 

i Łaźnia 

atr im. S. Z eromskiego 

Tramwaj zwany pożą 
(Teatr Bagatela). 



m Szarek zadebiutował rolą Pa 
eo i Julii (reż. Janusz Wi'nie ki 
·atr. ·owy im. Tadeusza ł..omnic 
naniu. Później był związany z tc
łt;bia \\' Sosnowru, STU, w któ

Szatowa w Biesach. i z . O\\, m 
wi:;g,,iJa;,wic gdzie zagrał w /-listnrii.1ch Petra 
Zdlraliiłf (rei. P Sieklucki). 

Gra m1~z innymi,,. spektaklach: Gracjana 

w Othellu (reż. ~I. Sobociński), Pana Cholcy 
w apisie (reż. P Urbaniak), \\'oźnego w Pm
cesie (reż. W. Śmigasiewicz). ~l<;Żczyzn<; ,,. /\'o
Ulonarodzonym (reż. L. Wyl<;żalck), lonia \\Sza
lonych nożyczkach (rt.:Ż. ~I. Sławir1ski}, Andrew 
w Seksie nocy letniej (reż. A. :\lajczak) i Szwaj
cara w Żeby cię lepitj zjeść (reż.]~ \\'aligór~ki). 

Karolina Chapko 
r 

fest absolwentką krakowskiej P\\'ST z 2008 
roku. Jej rolami dyplomowymi, a z<1razcm ro

lami, którymi debiutovvala w Teatrze Bagatela 

są: Leni w Pmcesie (reż. W Śmiga~ic\\ icz) i I )ul
cy w Seksie nocy letniej (reż. A. Majczak). Obok 

teatru Bagatela wyst<,:puje także na scenic le
u STU w: Biesach Dostojcwskicgu, w So

buba Witkacego i w Ki.1barecie Ma-



Ewa Mitoń 
Marta Bradsh 

Od momentu ukończenia krakowskiej 

PWST w 1992 Ewa Mitoń jest związa

na z Teatrem Bagatela, w którym 

zadebiutowała rolą Racheli w Co 

się komu w duszy gra (na podst. 

Wesela) w reż. Anny Polony. 

Od osiemnastu lat w macie

rzystym teatrze zagrała wicie 

znakomitych ról w tym mię

dzy innymi: Klarysę w Finy

ku w zalotach (reż. L. Pi

skorz), Mariannę w Świę
toszku (reż. J. Zoń), 

Anię w Ani z Zielo

nego Wzgórza (reż. 

A. Kozak). Dzisiaj 

można ją zobaczyć 

w: Szalonych no

życzkach (reż. M. Sla

wińskicgo) w niezrów

nanej roli Pani Dą

bek, jako Siostrę Fo-

ster w Oknie na parlament 

(reż . P. Pitera), w Procesie (reż. 

W Śmigasiewicz) i jako Krysię 
w Siostrzyczki biorą wszystko (reż. 

E. Marcinkówna). 

Z sympatią wspomina udział 

w Przygodach Dobrego Wojaka 

Szwejka (reż. W. Gawroński) i w 

przedstawieniu telewizyjnym dla 

dzieci Miłość, która zapala gwiaz
dy (reż. K. Deszcz). 

Marek Bogucki 
Aniot Stróż 

Jest absolwentem Wydzia łu Aktorski 

PWSFTviT w Łodz i (dyplom w 1994 r.) 

Z łódzkim Teatrem Powszechnym, w któ

rym zagra ł między innymi: Józka w Fer

dydurke ( reż . W. Śmigas iewicz), Piotra 

w Opowieści o zwyczajnym szaleń

stwie ( reż . W. Śmigas iewicz), G oef

freya w Lekcji stepowania ( reż . K. 
Janda) oraz Robala w Testosteronie 

( reż . . Rakowski) . Z ł ódzkim te

atrem Marek Bogucki by ł zw ią

zany do 2008 roku. 

Rolą Porfirego w Zbrodni i ka

rze (reż. W Śmigasiewicz) roz

począł pracę w Teatrze Baga

tela. Kolejne rolę w naszym 

teatrze to H enryk Izydor 

D ziubik w Siostrzyczki bio

rą wszystko ( reż . E. Mar

cinkówna), Mężczy-

zna w Nowonarodzo

nym ( reż . Ł. Wyl!ża

łek) i Misza w Zeby 

cię lepiej zjeść (reż . P. 
Waligórski ). Ponad

to ma na swoim 

koncie kilkadzie

siąt ról w serialach 

te lew izy jn yc h , 

między innymi: 

Czas honoru, 

Mała Moskwa, 

Brzydula. 



a'k~ w Na dnie, 

114Jłi'OY.lre'°'k i Przyjaciela 

Studyjnym w Łodzi. 

adcbiutował w Te
ocy Walpurgii (reż .. 

iga icwicza). Kolejne 

rol w na zym teatrze jakie grał i gra 

Przemek Rcdko ki to: iunin \\' Weselu 
by Czechow (reż. . Domalik), Pan Bouvier 

w apisie (reż. P. Urbaniak), George Pigden 

w Oknie na parlament (reż. I~ Pitera), Razu

michin w Zbrodni i karze (rt:Ż. W Śmigasie
wicz), Boby w Mayday (reż. W Poko-

ra), Edward Wurzel i poli-

cjant Tomasiak w Szalo

nych nożyczkach (reż . 

. Sławiński), Miech 

w Tramwaju zwa

nym pożądaniem 

(reż. D. Starcze\\'-
ki), Andres w W0)•-

11«/fJt (reż. A. Do

malik) i Robert 

w I brdzie wese
le .. .j (reż.P. Wali

górski). Obok te-

Sebastian Oberc 
Mark Webs 

Jest absolwentem Wydziału 

krakowskiej PWST , który uko 

ro ku. Występowa ł między inny 

Teatrze, w którym zagrał w Mate 

w Mistrzu i Małgorzacie (reż. K. L 
kowskim teatrze Łaźnia !\owa. Z 
ka Tańcula w spektaklu Cukier w n 

P. Waligórski) otrzyma ł ·wyróżnienie 

Od 2008 roku związany z Teatre 

la, w którym zadebiutował rolą Andre 

sie nocy letniej ( reż. A. Majczak). Gra 

Steva w Tramwaju zwanym pożądani 

D. Starczewski) i Bambusa w Żeby ci 

zjeść ( reż . P. Waligórski ). 
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Anielskie 
Wysokie, smukłe postaci ze skrzydłami to 

anioły. Są czystą energią, ale na użytek ludzi 

- aby wyjść naprzeciw ich wyobrażeniom -

przybierają postać istot cielesnych. 

Zanim Bóg ukształtował świat i ludzi, po

wołał anioły do bytu. Stworzył je z czystego 

światła i czystego ducha, nie posługując się 

żadną materią. 

Najwięcej o aniołach można dowiedzieć 

się z Apokalipsy św. Jana, listów św. Pawła, 

abisyńskiej wersji apokryfu Księga Henocha 

i tekstów św. Tomasza z Akwinu. Ogromną 

wiedzę o świecie aniołów i obowiązującej w nim 

hierarchii przekazuje nam Kabała - duchowa 

mistyczno-filozoficzna szkoła judaizmu. 

Jeden z XIV-wiecznych kabalistów wyli

czył, iż zastępy niebiańskie liczą 301 655 722 
aniołów. Inni badacze, na przykład Albert 

Wielki - XIII-wieczny niemiecki teolog i fi

lozof - głosił, iż: Każdy chór niebiański liczy 

6666 legionów, a każdy legion 6666 aniołów. 

Kabała dzieli anioły na dziewięć formacji, 

zwane chórami. To: Serafiny, Cherubiny, Tro

ny, Dominacje, Moce, Cnoty, Księstwa, Archa

nioły, Anioły. 

Zadaniem aniołów jest przede wszystkim 

sławienie boskiej chwały, ale również opieka 
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nakryty białym obrusem i zastawić do uczty 

we dwoje, złożonej z chleba, wina, winogron 

lub innych owoców. Ucztować w milczeniu, 

przy zakrytym portrecie. Do kielicha nalać 

wina dla ukochanej osoby i odkroić dla niej 

chleb. Poza tą strawą, na stole nie powinno się 

nic znajdować. 

Wieczorem, o tej samej co zwykle porze, 

trzeba wejść w milczeniu do pokoju, rozpalić 

„' ogień z drewna cyprysowego i siedmiokrotnie 

wrzucić w ogień kadzidło, wymawiając imię 

osoby, którą się chce ujrzeć. Nie odkrywaj jej 

portretu, potem zgaś świecę bądź lampkę i po

zwól by ogień sam wygasł. Wtedy dorzuć 

' wonności na żar i wzywaj Boga z rytuałem 

wiary zmarłej osoby, wyobrażając sobie jak 

ona by tę modlitwę mówiła i starając się jak 

najbardziej z nią utożsamić. Zamilknij na 

kwadrans, a potem głośno odezwij się do wy

woływanej osoby, z całą miłością prosząc, by 

się ukazała. Zakryj swą twarz i w myślach 

nadal błagaj i wołaj ją. Potem podniesionym 

głosem trzykrotnie zawezwij ją do ukazania 

się. Czekaj na kolanach z zamkniętymi lub 

zakrytymi oczami przywołuj ją w duchu, a na

stępnie znowu pełnym miłości głosem przy

wołaj tę osobę. Po trzecim wywołaniu, zjawa 

powinna się ukazać oczom wywołującego. 

Sposób nr 2 
Inną metodą na spotkanie się z duchami 

może być seans spirytystyczny. Przed seansem 

należy się do niego odpowiednio przygoto

wać, mam tu na myśli rekwizyty, jakie powin

ny nam towarzyszyć podczas tego rytuału. 

Jednym z podstawowych elementów jest specjal

na tabliczka „oui-ja" lub narysowana plansza. 

Na talerzyku lub kawałku płaskiego drew

na należy wymalować strzałkę tak, aby w pół

mroku była ona dobrze widoczna. Stolik, 

przy którym będzie się odbywał seans spiry

tystyczny nie powinien mieć żadnych meta

lowych połączeń i powinien być okrągły. Obok 

stolika zapalamy świecę i ząbek czosnku na

cięty na krzyż , który zapobiega przybyciu larw 

astralnych i innych niepożądanych gości. Po 

modlitwie odmówionej przez wszystkich 

uczestników seansu osoba prowadząca prosi 

ducha, aby przybył i odpowiedział na pytania. 

Może to być jakikolwiek duch osób, które ze

szły z tego świata, do których mamy jakieś 

pytania. 

Siedząc przy stole należy obie stopy moc

no oprzeć na podłodze, rozluźnić mięśnie i de

likatnie oprzeć palce na brzegu talerzyka. Je

żeli w seansie bierze udział większa liczba 

osób, to na talerzyku można położyć tylko 

palce wskazujące. 

Jeżeli pomimo pytań talerzyk przestał wska

zywać jakiekolwiek litery czy odpowiedzi, to 

znak, że seans się zakończył. Wtedy należy po

dziękować duchowi lub duchom za przybycie. 

Odmówić modlitwę, zapalić kadzidło lub ziele 

bylicy i wyobrazić sobie, że duchy wracają w za

światy. Pokój trzeba starannie wywietrzyć i uczy

nić w powietrzu pożegnalny znak krzyża. Po 

takim seansie, jest wskazane, aby wziąć kąpiel 

w soli, a następnie zaserwować sobie prysznic 

- raz ciepły - raz zimny, na zmianę. 

Uwaga! 
Kto przywołuje duchy dla zabawy, nie dba o ich 

spokój, i ich nie sznuje może za to srogo za

płacić! Jeżeli ktoś bawi się kosztem duchów, 

to i one potrafią skrzywdzić dla zabawy. I nie 

chodzi tu o drobną nauczkę, ale o poważne 

konsekwencje, które mogą się ciągnąć do koń

ca życia. Konsekwencje takich prób są często 

opłakane w skutkach, bez względu na to, ile 
uczestnicy takiej zabawy mają lat.( ... ) 

Źródło owych mądrośc i : Internet 
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MIASTO 
WYDARZENIA - NOWE MIĘJSCA 
- RECENZJE KULTURALNE 

STYL 
SESJE MODY - TRENDY - DESIGN 

w w w m a s 

FELIETONY 
WYWIADY . 

REPORTAZE 
' 

o k o b e p 

Tramwaj zwany 
pożądaniem 
przekład: Eugeniusz Cękalski 
reżyseria: Dariusz Starczewski 
scenografia: Joanna Schoen 
muzyka: Bolesław Rawski 

występują: Magdalena Walach, Ewelina Starcjki, 
Micha! Kitliński, Przemysław Redkowski, Sławomir 
Sośnierz, Ewa ;\faoń, Michał Kościuk, Renata Prze
myk/ Aleksandra Godlewska, farcin Zachar.:ewski 

Premiera - Scena na Sarego - Listopad 2008 
Czas trwania spektaklu 120 minut, I pr::e1wa 

Sibyłle Berg 
Pies, Kobieta, Mężczyzna 
/Hund, Frau, Mann/ 

przekład: Karolina Bikonc 
reżyseria: Andrzej Majczak 
scenografia: Urszula Czernicka 
muzyka: Boleslaw Rawski 
reżyseria światła: Krzysztof Sendke 
dramaturg /asystent reżysera: Renata Derejczyk 

występują : Ewelina Starejki, Jakub Bohosiewicz, 
Marcin Kobierski 

Premiera - Scena na Sarego - maj 2004 
Czas trll!ania spektal(lu 90 111i11111, bez przerwy 

Franccs Hod~son-Burnett 
Tajemniczy ogród 
adaptacja i libretto: Diana Morgan 
muzyka: Steven Markwick 
reżyseria: Janusz Szydlowski 
scenografia: Elżbieta Krywsza 
przeklad: Krystyna Podleska 
teksty piosenek: Rafa! Dziwisz 
choreografia: Jacek Tomasik 
występują: Zuzanna Dlugosz/ Monika Gęga, Witold Surów
ka I Mateusz Wróbel, Pr1.cmyslaw Branny, Magdalena \.V.1-
lach I Anna Branny, Janusz Szydlowski (i:okinnie) I Piotr 
Urhaniak, Dorota Pomykala (i,'<>kinnie)/ Katarzyna Litwin, 
Piotr Różański, Tadeusz Wieczorek. 

Premiera - listopad 1999 
Czas trllla11ia spektaklu 1 IO minut, 1 przerll!a 

Neil Simon * Grają "°''ą 1>1oscnkę 

Wystarczy noc * 
muzyka: Marvin Hamlisch 
piosenki: Carole Bayer Sagcr 
przekład: Elżbiera W9źniak 
reżyseria: Waldemar Smigasiewicz 
scenografia: Maciej Prcyer 
występują : Magdalena Walach, Pr1.cmysław Branny. 

W o"''Ym Orleanie tramwaje zamiast nume
rów mają nazwy, zupełnie tak jak ten, który 
pr~cjeżdża obok mieszkania Stelli i Stanleya 
Kowalskich--'Tramwaj Poż,1danie. ymbolicz
na nazwa, której użrl autor - 'knncsscc Wil
liams ma sugerować duszny i zmyslowy nastrój 
sztuki, której glówną bohaterką jest Blanche 
Dubois. Ta ponadczas0\1.+a, \\-')'Śmicnici<: napi
sana rola dramtnycz.na od zawsze stanowi 
ogromne wyzwanie aktorskie. Niczrównowa
zoną Blanche trudno polubić, ale nicmożli
"Tm jest pr1.ejść kolo niej obojętnie. W prze-d
stawieniu Dariusza Starczewskiego w rolę 
Blanche wcielila się 1\lagdalena Walach. 

Sibyłle Berg opowiada historię pewnego 
związku z perspektywy najlepszego przy
jaciela człowieka - jakim jest pies. Spoty
kają go w momencie poznania się, towa
rzyszy im podczas kolejnych prób bycia 
razem, cierpi, kiedy się na siebie obrażają, 
rozstają, marnują kolejne szanse. Berg 
analizuje dlaczego nam się nie udaje by
cie razem, dlaczego nic umiemy wybrać 
odpowiedniego partnera, dbać o to, co 
wydawaloby się najważniejsze. Coraz 
bardziej zamykamy się w obie. Single 
opanowali pokolenie dwudziesto-trzy
dzicsro- i czterdziestolatków .. . Milość za
stąpiliśmy seksem, bliskość-życiem wsie
ci, zrozum ienie - wiadomościami SMS. 

rozpoczęcie godz. 

Uroczy spektakl - musical, w którym 
obok aktorów grają niezwykle utalen
towane dzieci. Do pewnego tajemni

czego ogrodu i do zimnych ludzkich 
serc powraca prawdziwa wiosna. ZŁO
TE MASKI za najpopularniejszy spek
takl roku! 

rozpoczęcie godz. 11 

Vernon - Przemy ław Branny i Sonia -
Magdalena Walach pracują nad nagraniem 
płyty, w komedii muzycznej ei la Simona, 
slynnego amerykańskiego pisarza. On gra 
kompozytora, ona - autorkę tekstów i pio
senkarkę. Wzajemna fascynacja prLeradza 
się stopniowo w milość ... Musical jest od 
widu lat przebojem l*st Endu. 



w repertuarze 
Ray Conney 
Okno na parlament 
tłumaczenie: Wlżbieta Woźniak 
reżyseria: Paweł Pitera 
scenografia: Joanna Schoen 

występują: Wojciech Leonowicz I Marek Boguc
ki, Przemysław Redkowski, Juliusz Krzysztof 
Warunek, Piotr Różański, Marcel Wiercichow
ski, Michał Kościuk, Paulina Napora, Aleksan
dra Godlewska, Ewa Mitoń, Alicja Kobielska. 

Premiera - paździemik 2007 
Czas trwania spekta!(IU 120 minut, I przerwa 

I będzie wesele ... j 
scenariusz i reżyseria: 
Piotr Waligórski 
scenografia: Wojciech Stefaniak 
muzyka: Adrian Konarski 
teksty piosenek: Adam Ochwanowski 

występują: Paulina Napora, Michał Kościuk, 
Krzysztof Bochenek, Sławomir Sośnierz, Magda 
Grąziowska, Przemysław Redkowski, Gena Wy
drych, Bogdan Grzybowicz, Piotr Różański 

Premiera - Scena na Sarego 7, marzec 2009 
Czas trwania spektakfu I OO minut, bez przerwy 

Doda Około-Kułak 

Siostrzyczki biorą 
wszystko 
farsa w trzech koalicjach 

reżyseria: Ewa Marcinkówna 
scenografia: Urszula Czernicka 

Wystepują: Ewa Mitoń, Alina Kamińska, Anna 
Rokita, Katarzyna Litwin, Alicja Kobielska, Ma
rek Bogucki, Anna Branny 

Premiera - czerwiec 2008 
Czas trwania spektaklu 90 minut, bez przerwy 

Dwa razy tak 
malżet'tska opowieść muzyczna I DOI, I DOI 
( na podstawie THE FOVRPOSTER Jana de Hanoga) 
tłumaczenie: Antoni t.!arianowicz i Janusz Minkiewicz 
teksty piosenek: Tom Jones 
muzyka: Harvey Schimdt 
reżyseria: Karolina Szymczyk-Majchrzak 
scenografia: Urszula Czernicka 
aranżacje i kierownictwo muzyczne: Janusz Butrym •l'll•9!1~ 
występują: Kamila Klimczak, Marcin Kobierski 

Premiera - paździemik 2009 
Czas trwania spektaklu 120 minut, 1 prze1wa 

Tytułowe okno znajduje się w ekskluzywnym 
apanamencie hotelowym, w którym na rand
kę umawia się urz~duj<)cy minister z sekre
tarką opozycyjnej pani i. Ale przebieg roman
tycznej schadzki w zasadniczy sposób zmie
nia: wścibski kelner, nadgorliwy kierownik, 
zdradzany mąż, ciapowaty sekretarz oraz 
bezwładne ciało zaklinowane w oknie. 
Współczesny mistrz angielskiej farsy - nie
zrównany autor Maydaya - Ray Cooney -
pisząc Okno na parlament ponownie oferu

je widzom dwie godziny wspaniałej zabawy. 

rozpoczęcie godz. 191! 

Wielu z nich było kiedyś aktywnymi ludźmi; 
mieli normalne życie. Ale wartki nun życia, 
zupełnie jak górski strumień, coraz bardziej 
stępiał ostre kanty widzenia swiata. Resztę 
zniszczenia dopełniała choroba ... Od innych 
odróżnia ich marazm i niechęć do aktywnego 
życia. / będzie wesele„,}- to gorzka i wzrusza
jąca współczesna sztuka, której reżyseńi pod
jął się jej autor- Piotr Waligórski. Bohaterami 
Waligórskiego są pełni tajemnic chorzy psy
chicznie, k"tórym w powrocie do zdrowia mają 
pomóc prowadzone przez nową terapeutkę -
warsztaty zaięc1owe. 

rozpoczęcie godz. 191 

Je5łi chcicłiby5cie Państwo zobaczyć ego
izm w jego najczystszej postaci, zaprasza
my na prapremierę polskiej farsy - Sio
strzyczki biorą wszystko. 
Niezaprzeczalną i rzadko spotykaną w te
atr.Ge zaletą Farsy w trzech koalicja.eh -
Siostrzyczki biorą wszystko jest to, iż jest 
to sztuka kobieca. Napisana przede wszyst
kim dla aktorek, stwarza nieograniczone 
możliwości kreacji damskich postaci. 

rozpoczęcie godz. 19'1 

Dwuosobowy spektakl Dwa razy tak to muzycz
na opowieść o trwającym 50 łat małżeństwie, któ
re najtrafniej pointują słowa finałowej piosenki; 
Bo malże1)s[\.\•o, dobra, LO rzecz, 
Choć nie najłatwiejsza, 
To dwa razy tak 
Dwóch serc i dusz. 
Kapitalne teksty piosenek w bezkonkurencyj
nym tłumaczeniu duetu Marianowicz& tvlinkie
wicz - są łirycznrm komentarzem miłosnej hi
storii, nic umiejących bez siebie życ, ludzi. 

rozpoczęcie godz. 19" 

w repertuarze 
William Shakespeare 

Othello 
tłumaczenie: Stanisław Barańczak 

reżyseria i scenografia: Maciej Sobociński 

muzyka: Bolesław Rawski 
choreografia: Kamila Jankowska, Witołd Jurewicz 

występują : Marcel Wiercichowski, Urszula Grabow
ska, Marcin Sianko, Magdalena Walach I Kamila 
Klimczak, Michał Kościuk, Anna Rokita, Piotr 
Różański, Dańusz Starczewski, Juliusz Krzysztof 
Warunek, Sławomir Sośnierz, Wojciech Leonowicz, 

Adam Szarek 

Premiera - kwiecieti 2007 
Czas trwania spektaklu 180 min, 1 przerwa 

Piotr Waligórski 

Żeby cię lepiej zjeść! 
reżyseria i scenariusz: Piotr Waligórski 
scenografia: Wojciech Stefaniak 
muzyka: Adrian Konarski 

występują: Paulina Napora, Magda Grąziowska, 
Ewelina Starejki, Małgorzata Piskorz,Wojciech 
Leonowicz, Bogdan Grzybowicz, Piotr Różański, 
Maciej Słota, Adam Szarek, Michał Kościuk, 
Marek Bogucki, Dariusz Starczewski I Krzysz
tof Bochenek, Sebastian Oberc. 

Premiera - grudzie1i 2009 
Czas trwania spektal(lll 175 minut, I przerwa 

Andrzej Saramonowicz 

Testosteron 
reżyseria: Piotr Urbaniak 
scenografia: Aleksander Janicki 
muzyka: Marcel Chyrzyński 
występują: KrzysztofBochenek, Jakub Bohosie

wicz, Wojciech Leonowicz, Marcin Kobierski, 
Michał Koścuk, Sławomir Sośnierz, Łukasz Zu
rek, Marcel Wiercichowski, Piotr Urbaniak 

Premiera - marzec 2005 
Czas 11wa11ia spektaklu 135 minut, 1 przerwa 

E~ CooQey 
Mayaay li 
przekład: Elżbieta Woźniak 

reżyseria : Marcin Sławiński 

scenografia: Joanna Schoen 
występują: Alina Kamińska, Anna Branny, Kata
rzyna Litvvin, Małgorzata Piskorz, KrzysztofBoche
nek, Wojciech Leonowicz, Marek Li cewka I Sławo- „ ... _.~ 
mir Sośnierz, Marcin Kobierski, Maciej Słota, Łu
kasz Żurek 

Premiera - czerwiec 2005 
Czas trwania spektaklu 120 minut, I przerwa 

Szekspirowski Othel/o jest pełen kolorów 
i odcieni wielkiej miłości. Uczucie Othe/la 
i Desdemony jest wiecznie niezaspokojo
nym pragnieniem. To wyjątkowe, tragicz
ne uczucie zbudowane jest na intensyw
nej namiętności, instynkcie i cielesności. 
Bazuje na czystych emocjach. Jest wielkie 
i porażające w swej sile. Ten dramat jest 
również historią ksenofobii pełnej niszczą
cych mechanizmów, intryg i oszczerstw, 
rujnującej to, co najcenniejsze. Kochanko
wie przegrywają z wrogą i zazdrosną resz
tą świata. 
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Pełen czarnego humoru i groteski, dramat 
Piotra Waligórskiego jest osadzony w re
aliach byłego więzienia położpnego na te
renie popcgeeorowskiej wsi. Swiat wypeł
niają niezwykłe postaci, dla których nawet 
najmniejsze wydarzenie, urasta do rangi 
odrębnej historii. i\lieszkańcy małej spo
łeczności, żyją w rytmie osobliwych rytu
ałów. UwikJani w sieć najróżniejszych na
miętności, przeżywają pozornie błahe zda
rzenie, które początkują spiralę niesamo

witych wydarzeń „ . 
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Testosteron Andrzeja Saramonowicza to 
błyskotliwa komedia o współczesnych 

mężczyznach, niezwykle zabawna analiza 
„samczej" natury. Związki z kobietami, re
lacjonowane przez bohaterów, pokazują 
niezv.rykle barwny obraz męskiego świata. 

rozpoczęcie godz. 191' 

Nowe, szalone przygody taksówkarza bi-

rozpoczęcie godz. 19 1 ~ 



Woody Allen 

Seks nocy letniej 
przekład : Monika Muskała 
reżyseria: Andrzej Majczak 
scenografia: Urszula Czernicka 
muzyka: foxzysław Mejza 
reżyseria świateł : Krzysztof Sendke 

występują: Urszula Grabowska, Anna Rokita I Ewe
lina Starejki, Karolina Chapko, Jakub Bohosiewicz, 
Dariusz Starczewski, Sebastian Obcrc/Adam Szarek 

Premiera - gmdzie1I 2008 
Czas tr11Ja11ia spek1aklu I 50 minut, I pr.=erwu 

Karol ina Szymczyk-Majchrzak 

Rozmowy nocą 
reżyseria: Karolina Szymczyk-Majchrzak 
scenografia: Urszula Czernicka 

Ewelina Starejki, Jakub Bohosiewicz 

Premiera - Scena na Sarego 7, marzec 2006, 
Czas trwania spek1aklu 70 111111111, bez przertll)' 

Paul Partner 

Szalone nożyczki 
przekład: Elżbieta Woźn iak 
reżyseria : Marcin Sławiński 
scenografia: Joanna Schocn 
opracowanie muzyczne 
i opracowanie tekstu: Marcin Sławiński 

występują: Aleksandra Godlewska, Ewa Mitoń, Woj
ciech Leonowicz/ Adam Szarek, Pr1.:emysław Bran
ny/ Przemyslaw Redkowski, Marcin Kobierski, Łu
kasz Żurek 

Premiera - kwiecień 2006 
Czas trwania spektaklu ok. I 25 mi11111, I przerwa 

Ray Cooney 

Mayday 
przekład: Elżbieta Woźniak 
reżyseria : Wojciech Pokora 
scenografia: Józef Napiórkowski I Joanna Schocn 

występują: Alina Kamińska, Katarzyna Litwin, 
Malgorzata Piskorz / Anna Rokita, Krzysztof Bo
chenek, Bogdan GrL.ybowicz, Maciej Slota, Ta
deusz Wieczorek, Przcmyslaw Redkowski, Adam 
Szarek, Łukasz Żurek 
Premiera - maj 1994 
Czas t1wt1111u spektaklu 135 minut,/ pr.erwa 

Seks nocy letniej to komedia, która powsta
ła na kanwie scenariusza filmu Woody Al
lena. Opowiada o trzech parach bohaterów 
i ich wzajemnych damsko - męskich re
lacjach. Ekscenrryczny konstruktor An
drew wraz z żoną -Adrian zapraszają do 
swojej wiejskiej posiadłości kilkoro znajo
mych. Beztroską atmo ferę letniego spo
tkania twor1.:ą opowieści o romansach z pm~
szłości, zdradach i szaleństwach. 
Czym jest Seks nocy letniej musicie Państwo 
się sami przekonać, oglądając pr-L.edstawie
nie. Ta czarowna noc jest przed ~rami ... 

rozpoczęcie godz. 

Kiedy czlowiek boi się bliskości, miłości 
i odpowiedzialności rodzą się Rozmowy nocą. 
Prowadzone jak anonimowa gra towarzy
ska i handlowy Airt, zabijają zalążki rodzą
cych się uczuć. 
Reżyserką a zarazem autorką, nagrodzonych 
na Festiwalu Sztuk Odważnych w Radomiu 
Główną agrodą Publiczności Rozmów 

Karolina Szymczyk-Majchrzak. 
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Szalone nożyczki LO niezwykla komedia 
kryminalna z „nicspodzianlq" oraz nazwa 
wyjątkowego krakowskiego salonu fryzjer
skiego, w którym zostaje popełnione mor
derstwo ... Przebieg akcji spektaklu w dużej 
micrze zależy od ... publiczności! 
Pierwsze interaktywne przedstawienie 
w Polsce! Doskonała zabawa, w której 
można brać udział wielokrotnie! 
W Ameryce sztuka nie schodzi z teatral
nych afiszy od ponad dwudziestu lat, co 
zostało uhonorowane wpisem do Świato
wej Księgi rekordów Guinnessa! 

rozpoczęcie godz. 1 

Legendarny spektakl Teatru Bagatela. 29 
listopada 2008 zagraliśmy po raz 1000. 
Wciąż więcej chętnych niż biletów! 




