


Teatr Dramatyczny im. Jerzego SZaniawskiego w Plocku 

John Chapman, Dave Freeman 

PRYWATNA KLINIKA 

Op 

Key for Two 

Przekład: Elżbieta Woźniak 

Reżyseria: Jerzy Bończak 
Scenografia: Klaudia Solarz 

Kostiumy: Ewa Borowik 
w ni muzyczn : o Mała ko 



W dzisiejszych czasach jednym z głów

nych problemów , na który najczęściej 
narzekamy jest służba zdrowia . Wychodząc 

naprzeciw społecznym oczekiwaniom otwo

rzyliśmy w Teatrze „ Prywatną klinikę " . 

Głównym celem jej działania jest 

TERAPIA ŚMIECHEM, a w procesie tym jed

ną z ról odgrywa mięsień zwany przeponą. 

Oto co mówi na jej temat „wikipedia": 

• Poruszająca się przepona działa jak ma 
saż na serce i pomaga mu w pracy, 

• Dostarcza każdej komórce odpowiednią 
ilość tlenu, 

• Wpływa na jakość oddychania, które jest 
odpowiedzialne za prawidłową przemianę 
materii, 

• Zbawiennie wpływa na takie czynności 
jak mówienie, myślen i e i poruszanie się, 

• Poprawia samopoczucie i łagodzi objawy 
zdenerwowania, 

• Poprawia funkcjonowanie układu krążen i a 

i pokarmowego, 
• Poprawia zdrowie i wygląd . 

Czego serdecznie Państwu życzę. 

Ordynator 
Jerzy Bończak 



·•"-=--.-.,-towana na naszej scenie sztuka 

~··tiiiii•· - jak to kiedyś mówiono - dzie

łem kolektywnym. Ma nie jednego, ale 

dwóch autorów - każdy wniósł do niej 

Inne doświadczenia, inny rodzaj hu

moru, Inne pomysły. 

1. Dave Freeman. Dla podbudowa

nia naszej dumy narodowej zacznijmy 

od tego, że miał babkę Polkę, zaś jego 

wuj w 1918 roku był z misją aliancką 

w Warszawie, poczem ożenił się z Pol 

ką. Gdyby miał inną babkę na pewno 

by tak dobrze nie pisał, że o wuju nie 

wspomnę. A teraz rzeczy mniej ważne . 

Freeman trochę jak Conrad (znów pol 

ski wątek!) służył najpierw w Królew

sklej Marynarce, w 1951 roku został 

nawet wysłany do Korei. Po powrocie 

poświęcił się dziennikarstwu - zajął 

się zwłaszcza dokumentacją zbrodni 

wojennych. Jakby dla ocalenia równowagi 

- zaczął pisać komedie . Sukces przynios

ły mu skecze pisane dla znanego komi

ka Benny'ego Hilla. Indywidualny sukces 

przyniosła mu dopiero sztu ka „ A Bedfull 

of Foreigners" (Łóżko pełne cudzoziem

ców), którą wystawiono w 1973 roku. Od 

tej pory odnosił niemal wyłącznie sukcesy, 

napisał ponad 100 komedii teatralnych, 

fi lmowych i telewizyjnych. Poza tym ma 

dziesięci o ro wnucząt. 

2. John Chapman doszedł do komedii 

zupełnie inna drogą: od strony sceny. 

Ukończył studia aktorskie w Królewskiej 

Akademii Sztuki Dramatycznej w Londy

nie, potem grał, potem doszedł , że takie 

sztuki to i on potrafi nap i sać - i jak się 

o kazało miał rację. Zad ebiutował w słyn

nym l o ndy ńskim Whitehal l Theatre sztu ką 

„Dry Rot" - rzecz cie szyła się niezwykłym 

powodzeniem, szła przez t rzy i pół roku. 

Uwierzywszy we własne siły Chapman 

zajął się pisaniem komedii - lecz nie 

tylko. By n1ie wyjść z wprawy zajął się 

też reżyserią - dla BBC wyreżyserował 

ponad 200 komedii. Lubi pracować ze

społowo - współpracował też ze zna

nym i w Płocku Ray'em Cooney'em. 

I teraz pointa . 

Wydawać by się mogło, że Anglicy od-

więc czterech - czb911 

sześciokrotnie ltd 



Magdalena Margulewicz 
- aktorka filmowa i teatralna, absol
wentka wydziału aktorskiego Państwo
wej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewi
zyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera 
w Łodzi. 

Za role dyplomowe otrzymała wy
różnienie na XX. Festiwalu Szkół Te
atralnych w Łodzi. Wystąpiła w wielu 
znanych produkcjach telewizyjnych 
i kilku filmach fabularnych, m.in.: 
„Klan", „Zostać Miss" „Zakręcone", Kry
minalni", „Złotopolscy", „Pensjonat pod 
różą", „Czego boją się faceci", „Na dobre 
i na złe", „Panienki", „M jak miłość".„, ale 
jak podkreśla - to dopiero rozgrzewka. 

Obecnie Magdę MB 
można oglądać w serialu .fllł411f'911 
łość" w którym wciela sit; w 
fani i. 

z warszawskim Teatrem KOt•• 
rym zagrała m.łn. w talCICl't-m 
jak: „Biznes" (2006), „ 
dzoziemców" (2006), 
do pull" (2008). W 
pracowała Teatrze 
gdzie wystąpiła 

pcom" I „Subu~„ 
Ukochatli&. 

Meryl Streep, 
ką lnsplracJll ł 
go naśladowa 
by zagrać w 
żeby ktoś mJiił: 
razy ... •. 





telewizji: „Ulica Krokodyli" w reż. Janu
sza Wiśniewskiego, „Nieznajoma" w reż. 
Ireneusza Englera, „Mendel Ostapowicz" 
w reż. Joli Ptaszyńskiej; programu po
pularno-naukowego „Nie do wiary", pro
gramów edukacyjnych: „ Instalacje" w 
reż. Macieja Szelachowskiego, "Czym 
jest" w reż. Małgorzaty Uberny; rozryw
kowych: "Jak łyse konie", "Idol" oraz 
wielu koncertów, teleturniejów i progra
mów publicystycznych. 

W roku 2000 została zaproszo
na przez Jerzego Bończaka do zaprojek
towania dekoracji do sztuki "Prywatna 
Klinika" w Teatrze Komedia w Warsza
wie. Kolejne "Prywatne Kliniki", w opar
ciu o aktualne trendy mody, zostały 

„otwarte" w teatrach w: Kielcach, Rado
miu, Rzeszowie, Częstochowie, a teraz 
w Płocku. 

Klaudia Solarz jest również au
torką scenografii do sztuki „Szczęściarz" 
w reżyserii Jerzego Bończaka w Cze
skim Cieszynie oraz „Pomysł na morder
stwo" w Teatrze w Białymstoku. 



wlk -absolwent
ej Wytszej Szkoły Te

• A. Zelwerowicza w War-
Aktorka związana z teatrami 

I: Polskim (1973-79), Kwa
l!!ml-83), Na Woli (1983-86). 
Zldeblutowała rolą Szimeny 

• w Teatrze Polskim w War
w 1979 roku została zaanga
przez Edwarda Dziewońskie
eatru Kwadrat. Zaowocowało 

I rolami m .in. Pani Hanki 
Mftlmlku pani Hanki" oraz Marii 

"ł"· 
1974 roku zadebiutowała 

Morgensterna. Zagrała także w wielu fil
mach, między innymi: w „Okrągłym tygo
dniu" (1976) , „Dniu Wisły" (1980) oraz 
„Chichocie Pana Boga" (1988) w reżyseri i 

Tadeusza Kijańskiego; „Sekrecie Enigmy" 
w reż. Romana Wionczka (1979) i „Lekarzu 
mimo woli" w reż. Bogdana Bera (1995) . 

Od 1976 roku współpracuje z Te
atrem Telewizji, gdzie zagrała między in 
nymi w takich widowiskach, jak: „Sława i 
chwała" w reż. Lidii Zamkow (1974), „Panna 
mężatka" w reż. Tadeusza Aleksandrowicza 
(1976), „Emancypantki" w reż. Adama Ha
nuszkiewicza (1976), „Becket, czyl i honor 
Boga" w reż. Grzegorza Warchoła (1992) , 
„Perykles" w reż. Macieja Prusa (1995). 

Wieloletnie doświadczenie teatral
ne i filmowe rozbudziło w niej pasję projek
tantki kostiumów. Przygotowała projekty 
do spektaklu telewizyjnego „Teraz na Cie
bie zagłada" w reż. Tadeusza Kijańskieg o 

(1987), a także uczestniczyła w współpro 

jektowaniu kostiumów do filmu „Raport" w 
reż. Tadeusza Kijańskiego (2001), w któ
rym wcieliła się także w rolę re żyserk i Ewy. 

Mimo wielkiej pasji artystycznej, 
jaką żywi do współtworzenia scenerii wido
wisk filmowych i przedstawień teatralnych 

.S.O.S"w reżyserii Janusza - pozostaje wierna zawodowi aktorki„. 
Fotografie zamieszczone w programie są autorstwa 
Waldemara Lawendowsklego (oprócz zdjęcia na stronie 5 18). 



ZdMde ~:łka z kolekcji Mahakaria (VENEZIA) 
llłl plakacie wykorzystano za zgodą 

Salonu Meblowego i Biura Handlowego 
OPUS MEBLE 

31-155 Kraków 
ul. Warszawska 7 /Ul 

www.opusmeble.pl 

Dyrektor: Marek Mokrowleckl 
Zastępca dyrektora 

Dyrektor Administracyjno - Techniczny: Wojciech • iWI 
Kierownik Literacki: Bohdan Urbankowskl 

Scenograf: Marian Fiszer 

Biuro Obsługi Widza - kierownik Jolanta Ml•lllłli& 
Specjalista ds. organizacji Imprez - Ma 

tel. 24 262-48-40, 24 266-38-08 
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Koordynator pracy artystycznej - Ewa Clchoc:f(jt 
Specjalista ds. programowo-reklamowych - Leszek 

Kierownik techniczny - Józef Muszyński, 
Główny realizator światła - Zbigniew Charzyu„ • ..., '""-" 
Realizator światła - Paweł Olecki, Robert Ulllfłnll&'.'.11! 

Główny akustyk - Krzysztof Wierzbicki, realizacja dtw1N!llfj1J.""~ 
Główny specjalista ds. fotografii i poligrafii - Waldemar 

Garderobiane - Elżbieta Jóźwiak, Magda lotv•ti.~ 
Brygadier sceny - Roman Nowakowski, 

Zespół techniczny - Cezary Jaworski, Andrzej l.efft.111 
. Piotr Minkiel, Piotr Muszyński, 
Rekwizytor - Krzysztof Popczuk, 
Pracownia fryzjersko-perukarska 

- Jadwiga Foryszewska, Małgorzata Jędrzej:8WIKłL.~ 

Pracownia krawiecka damska - Lucyna Pstrąg, Wero1~a-Ji111 

Pracownia krawiecka męska - Sławomir Krokwa, Hartnł 
Pracownia malarsko-modelatorska - Marek Szala, Mar~.-~ 

Pracownia stolarska - Stefan Chłopkowlak, Mart 
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