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ylwia (Magdalena Tomaszewska). Tomek jest jej facetem. 

Tak się mówi kiedy kobieta bez ślubu mieszka 

od niespełna dwóch lat w jednym pokoju z mężczyzrui. 

Fakt, że Tomek jest jej facetem pozwala jej patrzeć na 

włączony telewizor zupełnie niezobowiązująco. Kocha 

Tomka tak jak jej babka kochała dziadka (od dnia kiedy 

podwiózł ją wozem do kościoła aż dokąd się dało jeszcze 

kochać mając na uwadze ręumatyzm i miażdżycę). 

Są razem. To ona założyła zespół, lubi śpiewać. Zawsze 

lubiła. Jako mała dziewczynka wygrała konkurs piosenki 

wigilijnej . Wtedy w przedszkolu zrobiło to naprawdę 

furorę. Pracuje dorywczo jako dekorator sal weselnych 

i kościołów. Specjalizuje się w ożywianiu sztuczriych 
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kwiatów (robi się to za pomocą rozpylacza, szmatki i kilku 

pochłaniających czas zabiegów), jest sumienna w swojej 

pracy, jednak kiedy pracowała w jednym z miejscowych 

hipermarketów designer ekspozycji miał z nią niemały 

zgryz, gdyż nie cierpiała ustawiać materiałów 

niemoralnych. Sylwia wie jak ma wyglądać jej dobre 

życie. Potrafi się dobrze zabawić zarówno w domu 

jak i u przyjaciółki . Jest sympatyczna i kochana. Zawsze! 

T omek (Łukasz Mąka). Kocha. To pewne, że Tomek nosi 
w sobie to uczucie. Można powiedzieć, że jest nim 
przepełniony. Siebie traktuje jak rosyjską pomoc 
domową - żadnych ulg. Pracuje jako fotograf we 
wszystkich dostępnych (na piechotę) gazetach. Jego 
zdjęcia są dobrze zakomponowane i nie wiadomo czy 
dlatego, że ma szczęście, czy dlatego, że mu się obiektyw 
wygina, ale jak to mówią, nie ma znaczenia czy jesteś 
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odważny czy nie. Jak będziesz udawał wystarczająco 
długo, wyjdzie na to samo. Tomek ma buty w których był 
w Afganistanie, czy w Albanii, w każdym razie na pewno 
na A. To te same buty. Są niezniszczalne. Kurtka .. . to 
prezent od niejakiego Ailosh-a. Ailosh pomógł Tomkowi 
zrobić najlepsze zdjęcia. Tomek również lubi muzykę, co 
prawda do chóru w podstawówce nie należał ale teraz za 
pomocą komputera czyni cuda. Ma własny sprawdzony 
zbiór loop-ów. Niezły szuwaks! Nie wiadomo jak twardy 
jest Tomek ale kiedyś po pijaku powiedział, że nigdy by 
się nie załamał, nawet jakby umarli wszyscy jego bliscy, 
co najwyżej by osiwiał. Tomek, Tomek, Tomek ... 
Naprawdę wciąż chce być pilotem dwupłatowca. Kiedyś 
rodzice podejrzewali, że chęć latania wzięła się po tym 
jak skacząc ze stajenki, przy wsparciu dosyć sporej 
reklamówki, zwichnął nogę i od pani doktor dostał 
naklejkę z wizerunkiem czerwonego dwupłatowca z 
misiem w środku. Rodzice podejrzewają, że Tomek 
dlatego wydrapał misia bo chciał zająć jego miejsce. 



K rzysztof (Jan Kołodziej). Miłość kojarzy mu się 

z racuchami podanymi na talenu w kwiatki, w sadzie, 

mlekiem i hamakiem. Krzysztof jako młody chłopak 

jeździł ciągnikiem, zrobiło to na nim piorunujące 

wrażenie. Wuj Władek powiedział mu, że nie można 

winić żmii za to że kąsa, a na pewno nie może za to winić 

jej królik, królik musi uciekać. W ciągniku, Krzysztofa 

zafascynowały zegary do tego stopnia, że wuj 

wymontował jeden i na koniec wakacji mu wręczył. 

Krzysztof pracuje jako informatyk. Programuje klientów 

poczty przychodzącej, w banku który ma front wyłożony 

marmurami i szkłem. Krzysztof lubi ten front. Pracuje 

dużo, ale jego praca ma przyszłość i perspektywy. 

W wielkim zaufaniu Krzysztof powiedział swojej mamie, 

ż~ jak dobrze pójdzie, dostanie podwyżkę, awans 

i służbowy samochód. Musi tylko uporać się z pocztą 

klientów korporacyjnych. Krzysztof nie kupił sobie 

samochodu, bo nie ma internetowych kursów 

samochodowych. Muzyka. Można powiedzieć, że 

Krzysztof ma dobre podstawy. Pierwszy stopień szkóły 

muzycznej zostawił swoje piętno . Muzyka łagodzi 

obyczaje, wino ostrość, a Krzysztof mało pije. 
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J oanna (Katarzyna Anzorge). Jej koleżanki mówią że jest jak 

piłka ping-pongowa i nie chodzi o lekkość czy sprężystość, 

po prostu ciężko za nią nadążyć. Kocha facetów za ich 

perfumy, chociaż nigdy nikt jej na wąchaniu nie przyłapał. 

Kiedyś była z rodzicami na półwyspie helskim i tata 

zostawił ją w barze na plaży. Kiedy o 2 w nocy wrócił po 

nią, okazało się, że świetnie się bawiła z rówieśnikami 8 lat 

starszymi od siebie. Pracuje jako telefoniczny sprzedawca 

bezpośredni i konsultant w dużej sieci telekomunikacyjnej. 

Awans dostała po tym jak jednemu z prezesów (sprawdzał 

sugestywność jej ofert), opowiedziała o swoim pierwszym 

pocałunku. Jest osobą która ma pod sobą 4 osoby podwładne 

(niektórzy w firmie śmieją się że prezes jest jedną z nich), 

jednak podobno Aśka nie wydała jeszcze żadnych poleceń, 

bo ma problem kiedy zrezygnować z ,,kumpelskich" 

układów. Jest najlepszą przyjaciółką Sylwii od trzech lat. 

Poznały się na kursie masażu . Były w parze. Joanna nigdy 

nie była widziana bez swojej torebki. Podobno ma w niej 

zestaw przetrwania. 



Od dyrektora 

Kiedy 35 lat temu otwieraliśmy hucznie Teatr mieliśmy jedną 
Duż.ą Scenę. Dyrektor Jan Skotnicki rychło stworzył Małą 
cenę zwaną popularnie Piekiełkiem. Schodziło się wąskimi 

schodami do piwnicy, a tam czekała na widzów urokliwa 
mała scenka jakby stworzona do kameralnych spektakli. 
Pięćdziesięciu sześciu widzów miało aktorów ,,na wycią
gnięcie ręki". W latach dziewięćdziesiątych powołałem „do 
życia" Trzecią Scenę. Przerobiliśmy ją z Sali prób na 
pierwszym piętrze. 

I Mała Scena - Piekiełko i Trzecia Scena dobrze 
zapisały się w historii naszego Teatru. Były miejscem w 
którym powstało wiele wybitnych spektakli. Aktorzy mogli 
w ramach Sceny Inicjatyw Aktorskich przedstawić „co im w 
duszy gra". 
Po modernizacji Teatru mamy Dużą i Kameralną Scenę 
i Piekiełko. 

W Piekiełku organizowaliśmy wieczory poetyckie, 
spotkania z widzam.i,"teatr przy stoliku" ale brakowało nam 
„prawdziwego teatru". I teraz premierą Mariusza 
Pogonowskiego inaugurujemy (a raczej reaktywujemy) 
działalność Trzeciej Sceny. 

Zapraszamy 
Marek Mokrowieck.i 
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Od Autora: 
- Lovers z ang. Kochankowie 
- Saute - technika smażenia mięsa bez panierki (oprószone 
tylko przyprawami). Mięso kładzie się na mocno rozgrzany 
tłuszcz i szybko smaży (ścięte białko wchłania mniej 
tłuszczu). Po usmażeniu natychmiast podaje się na stół. 


