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Chorus 

Vivat, vivat, vivat, vivat, setnos rokos vivat 
Novus doctor, qui tam bene gadat! 
Mille, mille annos niech jadat et pijat, 
Krwiopuszczat et zabijat! 

Oby wszyst(<os Latos 
Mu byware bonos 
Et pomyślnos, 
Et semper miare samos 
Zarazas, wrzodas, 
Febras, pleuresias, 
Fluxias et dyssenterias! 

Vivat, vivat, vivat, vivat, setnos rokos vivat 
Novus doctor, qui tam bene gadat! 
Mille, mille annos niech jadat et pijat, 
Krwiopuszczat et zabijat! 

•. (Chory z urojenia, Międzyakt trzeci, 
tł. Tadeusz Boy-Żeleński) 
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TOMASZ BIEGUNKA, jego syn, zalotnik Anieli 

PAN CZYŚCIEL, lekarz Argan 

PAN WONNY, aptekarz 

PAN WIARA, rejent 

ANTOSIA, pokojówka 
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Iwona 

Sergiusz Sterna-Wachowiak 

„ <R..,atunk,u dziś szuk.g 
Serce na 6ól co je morzy" 

Od kiedy uroił sobie chorobę, 

rozsiadł się albo poleguje w cen

trum świata. To jemu należy się 

najwyższa uwaga, stała troska 

medyków i czuła opieka rodziny, 

których wciąż za mało. To on jest 

słońcem, wokół ~órego kręci się 

ziemia i krząta życie. Gdyby jego 

czas mierzyć ilością lewatyw, „kli

styrek wstępnych, przygotowaw

czych i rozwalniających", diagnoz 

doktora Czyściela i recept apte

karza Wonnego, okazałoby się, że trwa tak już długo. Stęka i mruczy, popierduje, 

narzeka, ale na wszystko chce mieć oko. Odpychający i sympatyczny, bo po ludzku 

znajomy. Ma w sobie coś z domowego despoty, tylko udaje słabego. Patrzy bystro, 

trzeźwo rachuje i wciąż jest groźny, mimo swej dziecięcej bezradności czy naiwności 

starca. Niby nikt się go nie boi, nawet Antosia, pokojówka. A jednak każdy, kto z nim 

mieszka albo wstępuje do ktęgu jego rzeczywistości, krąży wokół Argar1a po zależ

nej jak od słońca orbicie. Można się z niej zerwać, odzyskać wolność, poszybować 

dalej tylko pomysłem i sprytną intrygą. 

Jest archetypem w~stkich chorych z urojenia, ale uosabia satyrę na tępych, 

bezwzględnych i pazern h medyków. W szalonym francusko-łacińskim Między

akcie trzecim, którego dziś raczej się już nie grywa, arie i chóry konowałów, pośród 

których chory z urojenia sam staje się lekarzem, przypominają już nie karnawał 

i kabaret, lecz sabat czarownic. Przyjmowany przez fakultet medyk odbiera diabel

ską formułę: 



Ego cum isto bireto 

Venerabili et docto 

Oono tibi et nadajo 

Virtutem et potęgam 

Medikandi, 

Czyszczandi, 

Krwiopuszczandi, 

Kraj and i, 

Nakłuwandi, 

Ucinandi, 

Et uśmiercandi 
Bezkarnie per caJam ziemiam. 

Wiek XX, "stulecie chirurgów", zmientt w medycynie prawie wszystko. Dopóki 

wszak chorzy z urojenia i medyczne konowały chodzić będą po świecie - duchy 

Argana i doktora Czyściela pozostaną ż.ywe. Ich oddech czuje się i dziś jeszcze 

choćby w Szalonym medyku, piosence śpiewanej przez Grzegorza Turnaua do słów 

Andrzeja Domalika: 

Ziemia drży i dudnią dzwony 

Oto pędzi medyk szalony 

Jest wezwanie? Rzecz to święta! 

Los podesłał mi pacjenta! 

To okazja niesłychana 

zordynować tego pana! 

Już diagnozy leci iskra: 

żadnej szansy dla ministra! 

Na psychozy mam narkozy. 

Na wzrok krótki niezabudki. 

Na ból głowy krok żółwiowy. 

Na zatrucie dziury w bucie. 

Niezawodnie oryginalna 

medycyna niebanalna. 

Puls słabiutki, smętna mina ... 

Nie pomoże aspiryna! 

Pod oczyma duże cienie, 

więc wyczuwam nadciśnienie ... 

Tętno cienkie - jak u lenia, 

czyżby chory z urojenia? 

Autor tej genialnej 

komedii, Chorego z uro

jenia (1673, Le Ma/ade 

imaginaire), paryżanin Jean 

Baptiste Poquelin podpi

sujący się Moliere (1622-

1673) - zmarł w roli Argana 

w Międzyakcie trzecim. 

Na scenie, gdy podczas 

czwartego od premiery 

przedstawienia doznał 

zapaści i krwotoku z cho

rych płuc, a zaniesiony 

do domu skonał w scene

rii paryskiego lutowego karnawału. Jego geniusz zapewntt mu nieśmiertelność, 

ale i jego Argan pozostał wiecznie ż.ywy. Polski tłumacz błyskotliwych dialogów 

Chorego z urojenia, Tadeusz Boy-Żeleński, tnalazł dowód, że lekarze nigdy mu nie 

wybaczyli. Napisaną po z górą dwustu latach rozprawę niejakiego doktora Guycisse, 

rozprawiającego się z nim w uczonym elaboracie Czy Argan był chory? i diagno

zującego: „neurasthenie a forme gastrointestinale, s'acheminant vers l'enterocolite 

muco-membraneuse". 

Moliera swoją ponadczasową sztukę o zakochanym w sobie hipochondryku 

i bezradnej wobec prawdziwych ludzkich słabości medycynie pisał szybkimi szty

chami pióra. Jakby intrygę szkicował bez skupienia uwagi na detalu, spbiwie akcji 

czy oryginalności konceptów, na scenicznych formach i chwytach teatralnych. Cała 

energia komedii koncentruje się na postaciach. Autor troszczy się o ich charakte

rystykę, gest i język, wnosi niezwyczajne bogactwo szczerego i bezpośredniego 

dowcipu, farsowego dial u. Poezję wieloznacznych konwencji obłudnej żony, 

Beliny, przebranej za lekarza, bo oddanej domowi służącej Antosi, zakochanej 

w kimś innym, niż chce ojciec, córki Anieli, rezolutnej drugiej córki, małej Ludwisi, obliczo

nego lekarza Pana Biegunki i jego tępego syna, adepta medycyny i niechcianego 

przez Anielę zalotnika Tomasza Biegunki, przemyślnie stereotypowych jak z komedii 

dell'arte ukochanego Anieli Kleanta, bezwzględnego medyka Czyściela, aptekarza 

Pana Wonnego, rejenta Pana Wiary i nie na ostatku jedynego, który radzi sobie 

z chorym tak skutecznie, jego brata, życiowo racjonalnego Beralda. Znać, że Chory 

z urojenia pisany był dla teatru czyli aktorów. Ola aktorstwa, które w wydaniu całej 

tej przywołanej do komedii społeczności jest gruntem i towarzystwem dla arcyaktor

stwa Argana, głównej i w niczym nie skłamanej figury tego świata .• Humor Moliere'a 



nie stracił nic z siły i prawdy - prawił kom

plement Antoniego Słonimskiego, dawno 
już temu, a jakby dzisiaj . - To nie komedie 

Shakespeare' a, na których śmieją się 

albo zupełni durnie, albo potwornie wy- · 

rafinowane osoby. Dowcip szeroki, pełny, 

zwarty, w kapitalnych, prostych, a świet

nie pomyślanych sytuacjach. Rozbudo

wany w charakterach wszystkich osób 

działających, wybłyskujący wspaniałymi 

powiedzeniami z dialogu. Humor bijący nieomylnie w widownię dzisiejszą, wytrzy

rnujący porównanie z najdzikszą groteską amerykańską i wyższy swą mądrością niż 

Shawowskie satyry na lekarzy". 

Jest tu jednak jeszcze coś innego. W Chorym z urojenia rozbrzmiewają jeszcze 

inne tony, muzyka wcale nie komediowa, którą niejeden widz usłyszał jako ciszę, 

w której rozlega się kościsty palec śmierci, pukającej w ścianę domu. Argan to Każ

dy, stający przed przemijaniem, cierpieniem i śmiercią. Może najboleśniej wówcz 

gdy Aniela i Kleant śpiewają przed nim swój miłosny duet. Poza chorobą urojoną, 

zmaga się on z prawdziwą chorobą niepewności serca, z brakiem miłości czy raczej 

pewności miłości bliskich, drugiej żony i starszej córki. To dlatego ciamka się 

w sobie, roztkliwia, a nawet na niby, na próbę umiera, dziwnie przy tym zapobiegliwy 

i wcale przytomny rzeczywistości. W Chorym z urojenia choroba to metafora samot

ności i potrzeby bezwarunkowej akceptacji i miłości ze strony najbliższych. Z pozoru 

beztroska, komedia odkrywa przed nami bezradność medycyny wobec cierpienia 

duszy, niemierzalnego i niewidocznego dla lekarskiego „szkiełka i oka". Mówi o tym 

piosenka Pasterki z Prologu, przejmująca aria konającej z tęsknoty miłości, chwila, 

w której „ratunku dziś szuka I Serce na ból, co je morzy". Prawdziwa, nie urojona 

choroba, na którą medycyna nie miała, nie ma i nigdy nie będzie miała rady, 

sposobu i lekarstwa: 

Darmo kiwacie głową, lekarze uczeni, 

Wasza śmieszna powaga nic tutaj nie zdziała: 

Chimerą jeno próżną wasza sztuka cała 

I owe leki zwodne, które tłum tak ceni, 

Których mniema, iż znacie działanie tajemne, 

Ola mąk, co mnie nękają, nie mają znaczenia, 

I pomóc mogą wszystkie wasze sztuki ciemne 

Temu chyba, co CHORYM tylko Z UROJENIA. 

Mofiere na wskroś przejrzał i zrozumiał człowieka. Współodczuł z nim. vJłe 
o człowieku „wszystko". Jest tak ludzko mądry, że wolno mu się śmiać na ~dok 
każdego i w każdej sytuacji. To mądrość ludzka, niebywałe dotknięcie całoczłowie

czeństwa, a nie sam tylko geniusz teatralny czy literacki esprit, mistrzostwo prz~ 

nia akcji czy piętrzenia intrygi, uczyniło francuskiego siedemnastowiecznego korne 

diopisarza uniwersalnym. Jego komedię z powodzeniem można wystawić 

w rzeczywistości siedemnastowiecznego, barokowego Paryża, osiemnastowiecznej, 

rokokowej, karnawałowej Wenecji czy współczesnego postnowoczesnego Nowego 

Jorku. Każda z takich inscenizacji przyniesie własne, zaktualizowane estetycznie c~ 

moralnie przesianie. Moliere jest tyle ponadczasowy, ile zawsze aktualny. Unieważnią 

prowizoryczne, nienaturalne granice między ludzką mizerią a godnością, powagą 

a groteską, upadkiem a wzlotem nie w celu ukazania absurdu istnienia, lecz jego 

paradoksalnej pełni. 

Śmieszni i biedni, komiczni i tragiczni w jednym - bohaterowie Moliere'a 

dorównują postaciom Shakespeare'a i Dostojewskiego, bez pretensji do ich potęgr 

i wagi . Zwłaszcza Organ ze Świętoszka i Argan z Cf].orego z urojenia. „Poza śmie-
m Argana leży milczenie śmierci; poza śmiechem Organa leży piekło potępienia 

- pisał poeta Kazimierz Wierzyński po warszawskiej premierze Chorego ... w 1935 

roku. - Tylko szatan jest ten sam: tu medycyna, tam znachorstwo religijne Tartu

ffe'a, jak to zaznaczył Boy-Żeleński". Ten ostatni, tłumacz i znawca komedii 

Moliere'a, przywołał także bohatera Skąpca. „Jak Organ boi się piekła, tak Argan 

boi się śmierci; strach ten wyjałowił w nim wszelkie inne uczucia. Jak Harpagon 

wyrzeka się życia, aby gromadzić środki do życia, tak Argan wyrzeka się życia, aby 

to życie pielęgnować". Że Organ i Harpagon wciąż żyją między nami, a często w 

nas samych - dowodzić łatwo. Hipochondryk Argan, pozornie rzadszy, to dziś bliski 

krewny tych, którzy czują się samotni i niekochani. I tych oczywiście, którzy chorują 

z urojenia. Jednych i drugich pełno w Internecie. Szukają tam uczucia czy choćby 

empatii, kontaktu, „drugiego człowieka". Piszą blogi albo odwiedzają społeczno

ściowe portale. Lękliwie wsłuchują się w swój organizm, diagnozują swoje nieistnie

jące choroby, żeglują po medycznych portalach. Ofiary alienacji, cywilizacji śmierci, 

cyberchondrii. 

Suchy Las, 5 września 2011 

Sergiusz Sterna-Wachowiak 



Jutro jadę do Warszawy na 
badania i już na samą myśl, że będę 
musiał się zerwać z łóżka ok. 4:00 
nad ranem robię się chory. Jeśli do 
tego pomyślę sobie, że będą ze mnie 
utaczać krew, to już mi się robi słabo. 
Na dodatek zjeść będę mógł coś 
dopiero po pobraniu krwi i oddaniu 
moczu. Tę drugą czynność muszę 
wykonać gdzieś po drodze, bo mam się 
już zgłosić z próbką. ( ... ) Nie napiszę, 
żeby trzymać za mnie kciuki, bo co ma 
być, to będzie. Jutro o tej porze będzie 
już po wszys m. Trzeba jednak jakoś 
te 24 h przetrwać ... 

Myślę, że to wszystko to niestety prawda, sam jestem przewrażliwiony na 
punkcie swojego zdrowia i wiecznie szukam u siebie jakichś chorób, ale wiem już od 
dawna, skąd to się bierze ... Nie byłem u psychologa, ale nie muszę, bo wiem, 
że mam słabą psychikę. Jednocześnie staram się kontrolować swoje „dolegliwości" 
i namawiam wszystkich do tego, aby przejmowali większą kontrolę nad takimi 
odruchami, a jeśli to niemożliwe, to żeby poszli do psychologa, bo po co niepotrzebnie 
się faszerować lekami, skoro one tylko na jakiś czas uspokoją psychikę, a za dzień, 
dwa niby-symptomy powrócą. Pamiętajmy, że leki niszczą nasze organy, szczególnie 
jeśli nic nam nie jest... ODWAGI! U mnie ta przypadłość wzięła się po prostu 
z ogromnego stresu, związanego ze studiami, ogólnie z życiem, z tym, co będę robił 
po szkole, to jest nic więcej, jak strach przed życiem, ale powtarzam: ODWAGI, 
bądźmy mężczyznami, a nie płaksami i weźmy się za siebie!!!! 

\ 
Ja ... jestem hipochondrykiem ... tak mi się wydaje ... Wystarczy, że uczę 

się biologii Oestem w LO) i już mam objawy raka, grzybicy ... itp ... nie jest to proste 
wytłumaczyć samej sobie „jesteś zdrowa, tylko to sobie wmawiasz" ... Ostatnio zmarł 
mi kolega na tętniaka mózgu i ja tak to przeżyłam, że przez pół roku bolała mnie 
głowa. Pomogła mi szczera rozmowa z rodzicami, którzy wytłumaczyli mi, 
że przecież nie każdy tak wcześnie musi odejść ... ale przykładów mogę podać 
więcej ... To wiąże się z psychiką i z tym, jak się wychowujemy ... Pamiętam, moja 
babcia zawsze narzekała, a to mnie to boli, a to ... Dziadek na małe skaleczenia zawsze 
reagował bardzo gwałtownie, jakbym nie wiadomo co sobie zrobiła ... i teraz ... mam ... 
co mam ... Tata powtarza mi: zakochaj się i zapomnisz, że coś ci jest ... może ma rację, 
im więcej mam obowiązków, tym mniej mi dolega. 

To jest koszmar, przebywanie z hipochondrykiem. Wciąż tylko jeden temat, 
taka osoba nie zrozumie, że ktoś inny może naprawdę się źle czuć. Na wszelkie 
wzmianki, że wymyśla, reaguje histerycznie, czasami agresywnie. Uwaga wszystkich 
wokół musi być skupiona na hipochondryku. la mni osoby, które uciekają 
w hipochondrię, to zwyczajne tchórze, które nie potrafią stawić czoła życiu. 
Współczuję każdemu, kto musi przebywać z hipochondrykiem. 

Jedna rada: nie ulegajcie!! 

Mam koleżankę, która ciągle opowiada, ile przez tydzień wydała na lekarza, 
co ją boli cały czas, a co zaczęło boleć niedawno. Robi badania, wszystkie wychodzą 
bardzo dobrze, jej to nie wystarcza, bo przecież „źle się czuje", więc zgłasza się do 
poradni onkologicznej, przecież jak nie boli, nie oznacza, że może czegoś nie 
być, bo przecież podsta owe badania nie muszą wykryć groźniejszych chorób, itp. 
Takie gadanie, jak na młodą kobietę Oesteśmy razem na studiach) jest jakąś paranoją! 
Pytanie brzmi: co robić, by przestali przesadzać? Powiedzieć wprost: człowieku, 
jesteś hipochondrykiem, idź do psychiatry??? 



Aktorzy 

ZUZANNA GRABOWSKA 
Absolwentka Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. 

Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (2007) . Zagrała 

w przedstawieniach dyplomowych Tańce w Bal/ybeg Briana Friela 

w reżyserii Iwony Kempy (2006) oraz Walentynki Iwana Wyrypajewa 

w reżyserii Anny Seniuk (2007). Mimo młodego wieku ma na swoim 

koncie liczne role teatralne, filmowe i telewizyjne. Grała 

w takich przedstawieniach, jak Pippi Pończoszanka Astrid Lindgren 

w reżyserii Agnieszki Glińskiej w Teatrze Dramatycznym 

w Warszawie (2007), Kubuś Fatalista i jego pan według Denisa Diderota w reżyserii Krzysztofa 

Stelmaszyka w warszawskim Och-teatrze (201 O) , Pan Tadeusz i inne obce języki Adama 

Mickiewicza w reżyserii Joanny Szczepkowskiej w Teatrze Syrena w Warszawie (201 O) oraz 

w zrealizowanych w warszawskim Teatrze na Woli spektaklach Amazonia Michała Walczaka 

w reżyserii Agnieszki Glińskiej (2011) i Koziołek Matołek Kornela Makuszyńskiego w reżyserii 

Ondreja Spisaka (2011). Na ekranach telewizorów możemy ją oglądać m.in . w serialu Czas 

honoru. 

ANNA KORCZ 
Absolwentka Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. 

Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (1992). Już w roku swojego 

absolutorium otrzymała kilka nagród aktorskich: Nagrodę Jana 

Machulskiego oraz Nagrodę Łódzkich Krytyków Teatralnych za 

rolę Matki w Pelikanie Augusta Strindberga na X Ogólnopolskim 

Przeglądzie Spektakli Dyplomowych Szkół Teatralnych w Łodzi, 

Nagrodę Agencji Teatralnej „Passa" oraz Nagrodę Agencji Gudejko. 

Od początku kariery związana była z Teatrem Współczesnym w 

Warszawie, gdzie zagrała w Samych perządnych ludziach Gratiena 

Gelinas w reżyserii Kazimierza Kutza (1992). Hollywood, Hollywood Davida Mameta 

w reżyserii Adama Ferencego (1993), w Zimowej opowieści Williama Shakespeare' a 

w reżyserii Macieja Englerta (1995) i w Semiramidzie Macieja Wojtyszki w reżyserii Erwina 

Axera (1996). Współpracowała z Jerzym Bończakiem, grając w wyreżyserowanych przez 

niego Stosunkach na szczycie Edwarda Taylora (2001) czy Łóżku pełnym cudzoziemców Dave 

Freemana (2003) w Teatrze Komedia, Barbarą Borys-Damięcką, kreując rolę w jej spektaklu 

Won! Ryszarda Marka Grońskiego w Teatrze Syrena (2006) oraz z Zenonem Dądajewskim 

i Stefanem Friedmannem, reżyserami Dzikich żądz Johna Tobiasa w stołecznym Teatrze 

„Bajka" (2007). Ma na swoim koncie udział w wielu produkcjach filmowych, m.in. w Operacji 

Samum Władysława Pasikowskiego, gdzie zagrała rolę agentki Mossadu (1999), w Chopinie. 

Pragnieniu miłości Jerzego Antczaka, gdzie wcieliła się arenowej Charlotty Rotschild 

(2002) czy w Rysiu Stanisława Tyma, gdzie zagrała Romę n (2007). Widzowie małych 

ekranów znają ją z popularnych seriali Na dobre i na złe, gdzie kreuje rolę Izy, żony Igora, Klan, 

gdzie gra projektantkę mody Ilonę Górską oraz pólnej, gdzie występuje w roli Izabeli 

Brzozowskiej . Za tę ostatnią rolę otrzymała „Teleka Nagrodę Tygodnika „Tele Tydzień". 

~ 
Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły 

wej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera 

·. Podczas studiów zagrała na deskach łódzkiego Teatru 

Studyjnego, w tym też czasie po raz pierwszy wystąpiła w telewizji 

w jednym z odcinków mini-serialu Ucieczka z miejsc ukochanych 

Juliana Dziedziny (1987). Zadebiutowała rolą Iriny w Trzech ,
111111 

trach Antona Czechowa w reżyserii Adama HanuszkieWicza 

I w Teatrze Powszechnym w Łodzi (1988) , za którą otrzymała 

swoją pierwszą w życiu nagrodę teatralną. W latach 1988-1994 

była aktorką Teatru Nowego w Warszawie, poza tym występowała na deskach teatrów 

Po hnego w Łodzi, Lubuskiego w Zielonej Górze oraz w warszawskich teatrach 

Komedia, Na Woli, Scena Prezentacje i Rampa. Ma na swoim koncie role w kilkunastu 

spektaklach Teatru Telewizji. Jej filmowym debiutem byla rola Dziewczyny Z Oberży 

w Niezwyklej podróży Baltazara Kobera Wojciecha Jerzego Hasa (1988). Na dużym ekranie 

pojawiała się wielokrotnie, grając m.in. w Komedii małżeńskiej Romana Załuskiego (1993), 

Kronikach domowych Leszka Wosiewicza (1997), w Nic Doroty Kędzierzawskiej (1998) , Długu 

Krzysztofa Krauzego (1999), Córze marnotrawnej Andrzeja Kondratiuka (2001) czy w Dniu 

świra Marka Koterskiego (2002). Popularność przyniosły jej występy telewizyjne. Grała 

w serialach Bulionerzy Andrzeja Kostenki, Ale się kręci Macieja Wojtyszki, Rodzinie zastępczej 

Wojciecha Nowaka i w serialu Graczykowie w reżyserii Krzysztofa Jaroszyńskiego i Ryszarda 

Zatorskiego. Występowała w kabaretach oraz pierwszym polskim talk show Wieczór 

z Alicją . Otrzymała nagrody Grand Pflx Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Grand 

Prix Festiwalu Piosenki Francuskiej w Lubinie, Grand Prix Festiwalu Pio Studenckiej 

w Krakowie, Nagrodę im. Wojciecha Bogusławskiego za dok'on~ t atralne dla Najlepszej 

Aktorki Komediowej oraz Nagrodę V Festiwalu Dobrego Hómoru w Gdańsku. 



MARTA KURZAK 
Studentka Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. ATel<!>andra 

Zelwerowicza w Warszawie (2011). Zadebiutowała rolą Zofii 

w Nowym Don Kiszocie według Aleksandra Fredry 

w reżyserii Natalii Kozłowskiej w Teatrze Polskim w Warszawie 

(2011), na którego deskach gra także Chimenę w Cydzie Pierre' a 

Corneille'a w reżyserii Ivana Alexandre (2011). 

MARIA PAWŁOWSKA 
Studentka Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. Aleksandra 

Zelwerowicza w Warszawie (2011). Absolwentka Studia Aktorskiego 

Doroty Zięciowskiej i Zbigniewa Kalety w Krakowie. 

BARTŁOMIEJ FIRLET 
Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły 

Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu 

(2008). Od drugiego roku studiów brał udział w przedstawieniach 

dyplomowych, grając znaczące role m.in. Pana Forda w Wesołych 

kumoszkach z Windsoru Williama Shakespeare'a w r~serii 

Remigiusza Brzyka (2007) i Boga Niżyńskiego w Połamanym ludziku 

na motywach Kuracji Jacka Głębskiego w reżyserii Bożeny Klimczak 

(2008). W Warszawie zadebiutował na deskach Teatru Komedia główną rolą w After Ashley 

Show Giny Gionfriddo w reżyserii Marcina Sławińskiego (2008). Brał również udział 

w głośnych spektaklach realizowanych metodą verbatifYJJJ w Teatrze Ad Spectatores we 

Wrocławiu, m.in. w Gay Love Story Aleksandra Wartanowa i Siergieja Karużanowa IN"l'efyserii 

Anny Ilczuk (2008) oraz w Nangar Khe/ Macieja Masztalskiego (2009). Za rolę Sergiusza w tej 

ostatniej sztuce otrzymał nominację do Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego. 

Wystąpił w wielu filmach kinowych i telewizyjnych, m.in. w roli j$acperka w Wojnie polsko

ruskiej Xawerego Żuławskiego (2009), w roli Policjanta w Trzech minutach 21 .37 Macieja 

Ślesickiego (201 O), w roli kibica Pały w Skrzydlatych świniach Anny Kazejak (201 O) oraz 

Andrzeja w czesko-polsko-słowacko-węgierskim obrazie Latający Cyprian Mariany Ćengel
Solćanskiej (2011 ). Jego najnowsze role telewizyjne to Jelonek w serialu Ratownicy Marcina 

Wrony i Pietrek w Wojnie i miłości 1920 Macieja Migasa. 

ANDRZEJ GRABOWSKI 
Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły 

Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie (197 4). Jeden 

z najbardziej rozpoznawalnych aktorów swojego pokolenia. 

Posiada wszechstronny dorobek artystyczny, role teatralne, 

filmowe, telewizyjne oraz role w filmach dubbingowanych. 

Pierwszy sukces osiągnął rolą w spektaklu Przepraszam, czy tu 

biją? Marka Piwowskiego w reżyserii Ryszarda Smożewskiego 

w Tarnowskim Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie 

(1976), za którą otrzymał Nagrodę Stowarzyszenia Polskich 

Artystów Teatru i Filmu SPATiF. Od wielu lat związany z Teatrem 

im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, gdzie występował m.in. w spektaklach Brat naszego 

Boga Karola Wojtyły w reżyserii Krystyny Skuszanki (1980), Irydion Zygmunta Krasińskiego 

w reżyserii Mikołaja Grabowskiego (1983), Na zachód od Shannon Martina McDonagh'a 

w reżyserii Katarzyny Deszcz (2001 , Nagroda I Festiwalu Dramaturgii Współczesnej w Zab

rzu), Chory z urojenia Mołiere'a w reżyserii Giovannie90 Pampiglione (2002) oraz Zemsta 

Aleksandra Fredry w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego (2004). Współpracował z Teatrem STU, 

grając w sztukach Bogusława Schaeffera Scenariusz dla trzech aktorów (1987) i Kwartet dla 

czterech aktorów (1991) w reżyserii Mikołaja Grabowskiego (Nagroda XXJI Przeglądu Teatrów 

Małych Form „Kontrapunkt" w Szczecinie i XXVI Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych 

we Wrocławiu) oraz Audiencja V, którą sam wyreżyserował (Grand Prix XX Ogólnopolskiego 

Festiwalu Teatrów Jednego Aktora, Toruń 1986). W Tarnowskim Teatrze im. Ludwika Solskiego 

zagrał m.in. role Janosika w Janosiku, czyli na szkle malowanym Ernesta Brylla w reżyserii 

Henryka Dudy (1977), Petrukia w Poskromieniu złośnicy Williama Shakespeare' a w reżyserii 

Juliana Visy (1978), a w Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie stworzył m.in. 

kreacje Jaśka w Weselu Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Andrzeja Wajdy (1991) czy 

Tybalda de la Jacquiere i Zoto w Rękopisie znalezionym w Saragossie Jana Potockiego 

w reżyserii Tadeusza Bradeckiego (1992). Stworzył wiele wybitnych ról filmowych i telewi

zyjnych. Ma na swoim koncie trzydzieści ról w Teatrze Telewizji, m.in. Kowal w Zapomnianym 

diable Jana Ordy w reżyserii Tadeusza Lisa ( 1 985), Bartosz Czop w 19 południku Juliusza 

Machulskiego (2003) oraz liczne role w serialach telewizyjnych Boża podszewka, Świat 

według Kiepskich, ZJotopolscy, Odwróceni; widzowie pamiętają go też z ról filmowych, m.in. 

w Superprodukcji Juliusza Machulskiego (2002), w Zróbmy sobie wnuka Piotra Wereśniaka 

(2003), Pitbullu Patryka Vegi (2005), w Diable Tomasza Szafrańskiego (2005), Świadku 

koronnym Jarosława Sypniewskiego (2007), Lekcjach Pana Kuki Dariusza Gajewskiego 

(2007), w Malej Moskwie Waldemara Krzystka (2008) czy 'łl Milionie dolarów Janusza 

Kondratiuka (201 O). W listopadzie 201 O roku wydał solową płytę z piosenkami Mam prawo . .. 

czasami ... banalnie ... . Odznaczony Srebrnym Medalem ,,Zasłużony Kulturze Gloria Artis". 



ydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. Aleksandra 

· (201 O). Pierwszy raz na deskach teatru 

ziecko, grając autystycznego chłopca w Nie 

trać nadziei M a Flaka w reżyserii Haliny Machulskiej w Teatrze 

Ochoty w Warszawie. Przygo ześć ról w czterech spektaklach 

Ui~:.~~;lj dyplomowych, otrzymuj rodę Aktorską XXlll Festiwalu Szkół 

Teatralnych w Łodzi za ę Dziada w przedstawieniu Bóg mówi 

Słowo na podstawie Klątwy i Sędziów Stanisława Wyspiańs reżyserii Jana Englerta 

(2009); kreacja ta przyniosła mu etat w łódzkim Teatrze Nowym. Zagrał główną rolę męską 

w zrealizowanym dla Teatru Telewizji przez lVP Kultura ademię Tea 

DNA w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego (2011 ). Ma na swoim ~ 

ą przedstawieniu 

e kilka epizodów 

w serialach telewizyjnych Ojciec Mateusz, Na Wspólnej czy Wy 

wolnym od pracy aktorskiej prowadzi zajęcia teatralne dla dziec 

zabójstw. W czasie 

odzieży. 

PIOTR PIKSA 
Student Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. Alek 

Zelwerowicza w Warszawie (2011). Debiutował na deskach Teatru 

6. piętro w Warszawie w Maszynie do liczenia Elmera Rice'a 

w reżyserii Eugeniusza Karina (201 O). 

WOJCIECH POKORA Foto: Teatr Kwadrat 

Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów komediowych, któremu 

popularność przyniosły m.in. kreacje w kultowych filmach Stanisława 

Barei Poszukiwany poszukiwana ~1972), Brunet wieczorową porą 

(1976), Co mi zrobisz jak mnie złapiesz (1978) czy Alternatywy 4 

(1982). Zanim został aktorem, ukończył Technikum Budowy Silników 

Samolotowych we Wrocławiu , a przez kilka lat pracował w FSO. 

Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły 

Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (1958) . 

Po studiach dołączył do zespołu stołecznego Teatru Dramatycznego, gdzie występował przez 

dwadzieścia sześć lat. W okresie 1984-1990 był aktorem Teatru Nowego w Warszawie, 

a w latach 1990-2001 występował-w warszawskim Teatrze Kwadrat. Zadebiutował w 1959 

roku na scenie Teatru Dramatycznego rolą Dziennikarza w Wizycie starszej pani Friedricha 

Durrenmatta w reżyserii Ludwika Rene. Stworzył wiele niezapomnianych ról komediowych 

z re uaru kla~o i współczesnego, a jego najważniejsze kreacje teetiąlcle to m.in. 
Furażer e.trze cudów według Miguela Cervantesa w reżyserii Irmy Czaykowskiej (1965), 

Horacy w Szkole żon Moliere'a w reżyserii Jana Świderskiego {1966), Harold w Czarnej 

komedii Petera Shaffera w reżyserii Piotra Piaskowskiego {1969), Filip w Królu Mięsopuście 

Jarosława Marka Rymkiewicza w reżyserii Jana Bratkowskiego (1971), Geoffrey Jackson 

w czarnej komedii Wesołych Świąt Alana Ayckbourna (1975), Petrukio w Poskromieniu 

złośnicy Williama Shakespeare'a w reżyserii Zbigniewa Bogdańskiego (1977), Pan Stasio 

w Remoncie Andrzeja i Janusza Kondratiuków (1978), Cleant w Biedaczku vel Tartuffe według 

Moliere'a w~żyserii Marka Walczewskiego (1981) czy Don Guzman Tuman w Weselu Figara 

Pierre'a de Beaumarchais w reżyserii Witolda Skarucha {1983). Największą popularność 

zapewniły mu jednak role filmowe. Po raz pierwszy przed kamerami wystąpił w roku 1953 

w Przygodzie na Mariensztacie Leonarda Buczkowskiego, ale pierwszą ważną rolę zagrał 

dopiero w roku 1960 w komedii Stan isława Barei Mąż swojej żony, pozostając wierny temu 

reżyserowi szczególnie w Jatach siedemdziesiątych. Ma na swoim koncie występy 

w kabarVtach Owca i Dudek, udział w telewizyjnym Kabarecie Olgi Lipińskiej oraz wiele ról 

w Tea Telewizji. Serca słuchaczy radiowych podb~ rolą Pana Kazia w słuchowisku Dym 

P!JP1f1J1JfB8 Mańi Czubaszek. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. 

ANDRZEJ SZOPA Foto: Teatr Kwadrat 

Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły 

Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi 

{1977) . Był aktorem Teatru Polskiego w Wrocławiu (1977-

1987), gdzie zagrał m.in. Onka w Garbusie Sławomira Mrożka 

w reżyserii Wiesława Górskiego (1981 ), Księdza w Weselu 

Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Igora Przegrodzkiego (1981), 

Kleona w Peryklesie Williama Shakespeare'a w reżyserii Henryka 

Tomaszewskiego (1983) czy Generała w Balkonie Jeana Geneta 
• 

~~IJiir.Qli&dł.J'ac:JetJsm Mlncatffi8il). W latach 1007-1997 przebywał w Chicago, utrzymując 

żywy kontakt z Polonią amerykańską , m.in. z Feliksem Ref-Renem Konarskim, autorem 

słów pieśni Czerwone maki na Monte Cassino. Stworzył kilka przedstawień teatralnych, 

zrealizowanych m.in. na podstawie powieści Ania z Zielonego Wzgórza Lucy Maud 

Montgomery oraz komedii Rom1nca Jacka Chmielnika. Przez dziesięć lat był realizatorem 

audycji radiowej Pól żartem pół serio w stacji WPNA 1490 AM-Chicago. Po powrocie do 

kraju związał si~ z Teatrem Polskim we Wrocławiu. Zagrał tam m.in. w Damie z jednorożcem 

Hermanna Brocha w reżyserii Krystiana Lupy (1997) oraz w' Wszystko w rodzinie Ray'a 

Cooney'a w reżyserii Marcina Sławińskiego (1997). Występował gościnnie w warszawskim 

Teatrze Komedia, grając w wyreżyserowanych przez Jerzego Bończaka sztukach Johna 



Chapmana i Dave Freemana Prywatna klinika (2000), Edwarda Taylora Stosunki na szc ie 

(2001) oraz Erica Chappellego Węże (2005). W Teatrze Telewizji zagrał rolę Silbersteina 

w Cudzie purymowym Izabelli Cywińskiej (2000). wystąpił w duńskim filmie Czarna Madonna 

Lasse Spang Olsena (2007), zagrał też rolę Majora Bielskiego w Bitwie warszawskiej 1920 

Jerzego Hoffmana (2011). Od 1988 roku jest etatowym aktorem Teatru Kwadrat 

w Warszawie. 

Twórcy 

GIOVANNI PAMPIGLIONE 
Reżyser, scenograf, aktor, pedagog, pisarz, tłumacz. Absolwent Wydziału Humanistyki 

Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie (1968) i Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej 

Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (1971). Wyreżyserował ponad 

osiemdziesiąt spektakli dramatycznych, komedii i oper na scenach dziewięciu krajów 

świata: Polski, Włoch, Holandii, Francji, ~A. Islandii, Finlandii, Martyniki i Anglii. Wśród jego 

reżyserskich dzieł teatralnych znalazły się m.in. Kaligula Alberta Camusa w Teatrze Polskim 

we Wrocławiu (1970), Żaby Arystofanesa w Teatrze Rozmaitości w Warszawie (19Z3), Calzolai 

(Szewcy) Stanisława Ignacego Witkiewicza w Teatra Spazio Uno w Rzymie (1975), Belami 

.i jego sobowtór Luciano Codignolego w Teatrze Powszechnym w Warszawie (1975), Notturno 

według Fiodora Dostojewskiego w Teatra Alberico w Rzymie (1979), Loro (Oni) Witkacego 

w Teatra Pascoli w Livorno l1980), li Mace/Io (Rzeźnia) Sławomira Mrożka w Atelier di Formia 

Teatra Argentina w Rzymie ('980), li Bal/o dei Manichini (Bal manekjnów) Brun Jasieński~ 
w Atelier di Formia, Estate Romana w Rzymie (1981), Bouvard e Pecuchet według Gustave 

Flauberta w Teatra Stabile di Trieste w Trieście (1983), Giorno d'Estate (Letni dzień) Sławomira 

Mrożka w Teatra Belli w Rzymie (1989), Obiad rodzinny Roberto Lericiego w Teatrze im. 

Juliusza Słowackiego w Krakowie (1995), Romulus Wielki Friedricha Durrenmatta w Starym 

Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie (1996) CZ"}lnsazjabilita' (Nienasycenie) 

według Witkacego w Centro Multimediale, Terni/Teatro Atenea w Rzymie (2003) oraz liczne 

inscenizacje klasyki włoskiej (Carlo Goldoni, Carlo Gozzi), francuskiej (Moliere) i angielskiej 

(William Shakespeare). Na scenach operowych wyreżyserował Włoszkę w Algierze Gioacchino 

Rossiniego w Operze Wrocławskiej (1985), L'Amante di Tutte ~ldassare Galuppiego na 

Festival dell'Opera, Adria w Wenecji (1987), Napój miłosny Gaetano Donizettiego w Operze 

Wrocławskiej (1988). li Barbiere di Siviglia Rossiniego na Festival dell'Opera, Adria w Wenecji 

(1990), Semiramidę Rossiniego w Teatrze Wielkim w Poznaniu (1994), Bałamuta wszystkich 

pań Galuppiego w Warszawskiej O!Jerze Kameralnej (1995) i tamże Weksel małżeński 

Rossiniego (1998), L'Amfiparnaso Orazio Vecchiego (2000), Semiramidę Rossiniego (2003) 

oraz Wiejskiego filozofa Galuppiego (2009). Reżyserował wiele przedstawień dyplomowych 

w ak emiach i wyższych szkołach teatralnych. Jego twórczość sceniczna obejmuje także 

scenografię, choreografię i aktorstwo. Jest autorem sztuk Carnevale (1982, Karnawa/), którą 

w przekładzie Joanny Walter wystawił Teatr Kameralny we Wrocławiu (1986) oraz Witkiewicz 

Souvenir (2007) według Matkj Witkacego, wystawionej w Palazzo Blumenstihl w Rzymie 

podczas Festival di Viterbo (2007), przełożył na język włoski Szewców, Matkę, Pragmatystów, 

Mątwę, Gyubala Wahazara, Sonatę Belzebuba, Onych i Nadobnisie i koczkodany Stanisława 

Ignacego Witkiewicza, Rzeźnię, Letni dzień i Pieszo Sławomira Mrożka, Bal manekinów 

Bruno Jasieńskiego, Sprawę Dantona Stanisławy Przybyszewskiej oraz Nie-Boską komedię 

Zygmunta Kfasińskiego. W latach 1980-1985 stworzył i prowadził we Formii we Włoszech 

międzynarodowy Instytut Poszukiwań Teatralnych „L'Atelier di Formia", zajmujący się 

dramaturgią XX wieku, do którego zaproszeni zostali aktorzy i artyści z całego świata. Odzna

czony Srebrnym Krzyżem Zasługi (Warszawa 1979), laureat Nagrody Fundacji Fulbright'a 

(Rzym 1987) oraz Nagrody Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI 

im. Stanisława Ignacego Witkiewicza za „wybitne osiągnięcia w propagowaniu polskiej kultury 

teatralnej na świecie" (Warszawa 2005). 

BEATA HARASIMOWICZ 
Projektantka kostiumów, obecnie współpracuje stale z reżyserem Giovannim Pampiglione. 

Projektuje k'bstiumy dla scen we Włoszech, Francji i w Polsce. Jej kreacje sceniczne można 

obejrzeć m.in. w spektaklach li Teatra Dei Manichini według Bruno Jasieńskiego (2002) 

oraz lnsaziabilita' (Nienasycenie) według Stanisława Ignacego Witkiewicza (2003) w Centro 

Multimediale w Terni, La Venexiana (Miłość w Wenecji) Anonima z XVI wieku w Teatra San 

Leonardo w Bolonii (2004), Le Moliere lmaginare Beriat - Varco w Theatre Mouffetard 

w Paryżu (2006) oraz Witkiewicz Souvenir według Matki Witkacego w Palazzo Blumenstihl 

w Rzymie i na Festiwalu w Viterbo (2007). W Polsce projektowała kostiumy do takich 

spektakli, jak Król Jeleń Carlo Gozziego w Teatrze Ludowym w Krakowie (2007) i Filozof 

wiejski Baltassarre Galuppiego w Warszawskiej Operze Kameralnej (2009). 

MACIEJ MAŁECKI 
Kompozytor, pianista. Studiował w stołecznej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej 

kompozycję u Kazimierza Sikorskiego i fortepian u Natalii Hornowskiej (oba dyplomy 1965). 

Wykształcenie uzupełniał w Eastman School of Music w Rochester w USA. Po studiach 

przez kilka lat grał w duecie fortepianowym z Jerzym Derflem. W latach siedemdziesiątych 

komponował dla teatru, radia, telewizji i filmu. W następnym dziesięcioleciu porzucił ten 

rodzaj twórczo~ci na rzecz muzyki koncertowej. W 1993 roku został prezesem Związku 

Kompozytorów Polskich i pełnił tę funkcję przez trzy kadencje. Laureat wielu nagród 

i wyróżnień. Autor ponad siedemdziesięciu kompozycji solowych i kameralnych (m.in. 

czterech kwartetów smyczkowych), orkiestrowych (wśród nich dwie symfonie), utworów 



na instrumenty solo z orkiestrą (m.in. ośmiu koncertów), utworów na orlCleSt(f d~titi'lM~~lll 

solowych i chóralnych, utworów scenicznych (opera, dwa balety, dwa musical , m ..... ,,.,.„ ..... 

dla dzieci i opracowań. 

ALDONA KRASUCKA 
Absolwentka Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki Państwowej Wyższej Szkoły Muzyct 

w Łodzi (1978). Wykładowczyni impostacji głosu w Wydziałach Aktorskich Państwow~ 
Wyższej Szkoły Filmowej. Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi (1978-1 ~ 

oraz Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (1985-2008). Rok. p 

ukończeniu studiów została kierownikiem muzycznym Teatru im. Wojciecha Bogusia~ · 

w Kaliszu. W latach 1988-2001 związana była z Teatrem Ateneum w Warszawie, gdzii 

przygotowała wokalnie oraz towarzyszyła z zespołem orkiestrowym m.in. spektaklom Bt;rz~ 

życie Lejzorka llji Erenburga w reżyserii Macieja Wojtyszki i Waldemara Śmigasiewicza (1 989), 

Kubuś Fatalista i jego pan Denisa Diderota w reżyserii Andrzeja Pawłowskiego (1993), 

Opera za trzy grosze Bertolta Brechta w reżyserii K17Ysztofa Zaleskiego (1994), Boy weć!ług 

scenariusza i w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza (1995), Opera Granda Aldony Krasuc~j 

i Macieja Wojtyszki (1996) oraz Szalony dzień czyli Wesele Figara według Pierre' a A. 

BeaumarChais i Wolfganga Amadeusa Mozarta w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza (1 ~97r 

Ma na swoim koncie około siedemdziesiąt przygotowań wokalnych, opracowań i kiero

wnictw muzycznych spektakli teatralnych, telewizyjnych i koncertów. Równolegle pracuje 

w teatrach operowych jako korepetytor solistów (Opera Nova w Bydgoszczy, Teatr Wielki 

w Łodzi, Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie). W latach 1991-1992 była pierwstym 

pedagogiem wokalnym musicalu Metro Janusza Stokłosy i Janusza Józefowicza. Jako 

pianistka towarzyszy śpiewakom operowym i śpiewającym aktorom. Od 1989 roku występuje 

z Marianem Opanią w recitalu Moje fascynacje. Prowadzi szkolenie głosowe dla osób różnych 

zawodów według własnej metody, połączonej z elementami psychoterapii. Od 1994 roku 

współpracuje z Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Jej ostatnie realizacje tom.in. 

przygotowanie wokalne spektakli ~oska! Petera Quiltera w reżyserii Andrzeja Domalika 

w Teatrze Polonia, Maszyna do liczenia Elmera Rice'a w reżyserii Eugeniusza Korina w Teatrze 

6. piętro i The Rocky Horror Show Richarda O'Briena w reżyserii Tomasza Dutkiewicza 

w OCH-Teatrze w Warszawie. 

W programie wykorzystano 

fragmenty blogów i wpisów na forach internetowych autorstwa 

Iwony (http:llwww.cafemed.pllzdrowie/chory-z-urojenia-czyli.Jcilka-slow-o-hipochondrii.htmlj, 

Romana J. (http:l!romanj.blox.pl/201 O/OB/Chory-z-urojenia. html#ixzz1 W3gWfE3W), 

Nakeda Trutha (http:l!forum.o2.plltemat.php?id_p=4963698&start=30), 

Szopenika (http:/l forum.o2.plltemat.php?id_p=496369B&start=30), 

Dragona-fly {http://kobieta. ~p.pllkat, 49400,page, 2, tit le, Hipochondria-chorzy-z

urojenia, wid, 13202339, wiadomosc.html) 

i Bla (http://forum.o2.plltemat.php?id_p=496369B&start=30). 



Podziękowania 

MICHAŁA ŻEBROWSKIEGO 
i EUGENIUSZA KORINA 

za pomoc i wsparcie w powstaniu spektaklu 
oraz działalności Teatru 6. piętro 

zechcą przyjąć: 

Anna Bitschan 
Agnieszka Borkowska 

Ewa Buczko-Grzymkowska 
Agnieszka Deroń 

Marta Gajowniczek 
Anita Grabowska 

Tomasz Grand 
Aleks Grynis 

Łukasz Gumowski 
Ryszard Hodur 

Katarzyna Kajak 
Dorota Kobylecka 
Idalia Kostrzewska 

Beata Kowal 
Agnieszka Krzemińska 

Anna Lengiewicz 

Karolina Mlosek 
Jarosław Niemczak 

PawełOboda 

Katarzyna Piecuch 
Katarzyna Przybyszewska 

Jacek Putaj 
Przemysław Staniszewski 

Małgorzata Stańczyk 

Waldemar Stańczyk 
Anna Staszyńska 

Sergiusz Sterna-Wachowiak 
Katarzyna Struś 

Ewelina Szabelska 
Małgorzata Szewczyk 

Mariola Tkaczyk 





Teatr 6. piętro przedstawia 
wyższy stopień inwestycji ... 

Już dziś zagwarantuj swojej firmie stałą cenę 
energii elektrycznej. Zapytaj o ofertę „Stała Cena" 

PrzeJdź na Enet 
ENEA S.A. infol inia: 800 66 OO 06 
lub wypełnij wniosek on-line na stronie 
www.stalacena.enea.pl 
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