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Joanna Jurewicz 

Kamasutra czyli milo ć oswojona? 

:\lilość, woJna i s;u nopozname - l t7V wicllde namięLności staroi.ytnych Indii„ 

Wedle Brylrndciranjaha upaniswdy, tekstu z V! p.n.e .. gdy Bóg tworzył ś11 iat . 

poslrt:egl samego siebie t po111ed1ial „Ja Jestem". Tak powstało in1ię .j,1" A gdy się 

tak mvwal, prz ·sLrm.zył się. Zt: trach u rodzi !iię gn ie11, a z gni •11 u wojna.„ LeC7 
zaraz pomy~łal : „1 ie ma tu nikogo mnego poza mm1. więc czegóż miJlb}111 się 

bać? Ws1:ak to przed dru~m powstaje strach" I pnestal i ę bać. Ale 11Lcd} 1robiło 

mu się smutno. Więc stal się tak 111c ł ki, 1ak mę1:czyma i kobieta w c7ułym ol:i1<:

ciu . I t:aży~1al milości . Stąd powstali ludzie . A potem zacz.ął bawić się sam ze sobą 

'' chcmancgo: chciał odcwć li;-k i radość tego, ·o sic,o krXie i tego, ·o szuka. Ukrywa ł 

się zatem pod rói.nymi po~taciam i i p< -;t.a.ć odpoll'ie lni<! pr1:YJmo11al , by się odna

leźć , .i odnąi<l}"1al sii; 11 akcie m ił o nym. Tak oto trzy namiętności - mi ło~ć , wojn, 

i samopoznanie - btał} seni.cm istnienia kosmosu i człm1ieka . Nazwano je kama 

czyli :\1ilowamc, artha czyb Dobrobyt i dharma czyli Zacność . 

!eh moc jesl ambiwaleLna - mogą uskrzydlić. ale mogą też un icestwić . J sta

rohinduscy etycy, próbu jąc nauczyć człowieka, jak 7. nich konystać, bv me ulec 

ich zcł radzieckiE'.i mocy, ujęli je I \ ramy tncch traktatów: Kamasutra , Artl111Sa.~lra 

i Manusmryli. W Kamasutrze 111611il i, jak bvć szczęśliwie z drugim złowickicm , 

w Arllwfoslrze - jak zapewnić spot czeń twu h1rmonię i dobrobyt, a w Manu

snmJli - jak żyć 11 zgodzie z bWl}'ITl sobą. W ten sposób podpor1:ądku11<tl i na

miętno ć ro1umo11 i. który podzielił j j spr7cccz.11ośc i , rozebrał na c1:ęśc i składowe. 

rozpisał w kłaro11 nych równaniach, wpnaczyl prawd. ,i ci d7.ialania i zasady, 1\edle 

których dzial.ić po11 inna . W)Ja~rnl . jak bezpiecrnie / ni'! się obchodzić. Zamienił 

ją 11 problem do rozwiązama. 
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autor7e Kamas utry, kt !) nazywał się Watsjajana Mallanae;,1. \\laści\\ic nit: 

nie wiadomo (co nic jest niezwykle 11· tradycji starożytnych Indii), poza tym. że 

pra11dnpodobnie ivł w li! w. n.c. Jego traktat jest uwazną analiL.ą tycia u.1mowanc

l{O 7 punktu wirlzenia intymnej re lacji z dru~m człowiekiem, któl)m na ogól .1est 

prtedstawiciel lub pr7edstawicielka płci p!7ecim1ej. Obejmuje on mgadnienia nic 

tylko psychologiczne i seksuologicme, lecz również społeczne, pra11 n . związane 

z zarządzaniem domu i dohrob tern 11ielosobowej rodziny, 11· t1·m składaj4ccj ~ię 

1 11i lu żon Przeznaczona jest zarówno dla mę:ic7,)7n , wiodących Ź)"IOL gospoda

r7..a domu , czyli żonatych, odpowied:riu1nych za dom i rodzinę (na1;ywanych tu tąj 

111i' zczamnami), .1ak i dla kobie t - nar?eczonvch, i.on. wdó11 i kurtyzan 

Kama.mtra dzieli się na i ·dcm części \\ piern"SZ~j omó11ionv je"t związek 

;'\'lilowan ia z Dobrobytem i Zacnośc i ą , ogólne uwa~ dotyczące skutccwcgo działa

nia, u miejętności gwarantują ·e szczęśliwe poż)ciC rlwo1ga lud7i (tz11. s7cśćdziesiąt 

czterv 1tuki), porady. jak ma wyglądać dom miesz zanrn i ro1klad je110 dnia, 

b) dobr1:e mu -;ii; żyło . Część druga i.czegółowo dy:;kutuje k\\e ·Lie dotycz ce sa

mego aktu milosnego 11 1..ależnośc 1 od budowy anatomicznej koch:mkó1\, a także 

czasu, nastroju i uc1ucia, zanalizowane tu są drobiazgowo rodzaje wici nięć. p -

ca łunkó11, uszczypnięć, ugryzień, udcncń 1 okrzykó11 miłosnych, a lilie miłość 

oralna i kłótnie . Część tr.wc1a dotvczy problemów związanych z początldem mał-

7cństwa (psvchologicznvch, społecznych , pr~mnych i astrologicznych) i ze sztuką 

um iejętnego rozpalenia namiętności 11 niewinnej d7jc11ic~ tak. by para miała ra

dość w malże!1stwie . Część czwarta p!7cz:naczonaje t dla d1a i.on," tym ró1rniei 

mając.·ych 11spólnego mę7.a i nmicra porady. jak 1\ subtelny sposób sprawić , by mąż 

b) ł oddany tej jedynej i nic rnażał a inne. Część piąta oma1\ia sposoby po~u;po

Wólnia z cudzym i zonam i, część szósta 1 cudzymi mężami; " obu rozdnalach 

analiz0\1ane są wvrafinowane gry Psvchologiczne pozwalające z1.\TóClć na i.icbi · 

uwagę 1 utrzymać Ją tak długo. juk się zechce. Wreszcie, część siódma zawiera ta

remnc pouczenia dot ·czące -;posobów podtrzymywania 1 n1ięks1.ania namiętności 

popr7e7 odpowiednio dobrane pr7edmioty, mikslurv i zaklęcia . 

I Watsjajanaje L hardzo netelny 11 swoim omó11ieni u. Prz}"voluje poglądy róż

nych znawców i autorytet6w, 7 któl)mi już to się zgadz.a, już to podejmuje pole

mikę, przed tawia te7 obyczaje panujące 11· różnych krajach subkontynentu ind)'j-
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skiego, na ogół me oceniaj ąc ich , lee? po prostu je opisując. Spokojrue godzi się 

z ludzkimi słabościami. które fJO\\mno się jakoś wziąć w karbv - Lo, ,1ak się rzecz\' 

mieć powmnv W)Tasla 7 tego, jak się 17cczy mają, norma \\)Tasta z deskrypcji. 

I ws1ęd1ie widać obses)jne wręcz dążenie do spojęciowaniJ i sklasyfikowania ulot

ności budującej s i ~ mięclF. •dwojgiem ludzi, którz ię maH się ku sobie. 

Ale pr;tktyka dowodó, ie m i łość i tak się \1ymknie że laznej siatce pojl;'ć rozumu . 

W literaturze pięknej staici7) uiych Indii mależć można chyb:i wszystkie odwenie 

miło~ci. od milości szc;Lęś lhH',j i spcl11ione.1 do miłości I\' roz l4ce i zm1iedzioncj, 

od \1 ierne.1 miłości rnał że1iskif\i do poLa1emneJ miłości kochanków, milo ci między 

bogam i, !udani i demonami. Wbrew wołaniom rozumu parv biegną na schadzki 

i c.:ierpiq w rozstaniu \\TU7 z wspólodczu11ając'1 przyrodą, którJ. !..wilme, gdy ko

ch nkow1e kwitn:1 i płaL7e , gdv on i płat7•ł · 

Kolt:jnc ~ceny budują \I na.s bezpiecme przekonai 1ie, ze gdy posiądziemy\\ ic

dzę. zrozumiemy metodc; 1 zaswsujcmy ją b1e~le w praktyce, os1<11Q1icmy miłość 

ukochanej osoby. Poma1emy l'et,ruły gry w chowanego - możemy mCZ<lĆ się ba,,ić . .. 

Wierny już wszysllw - jak cl m urządL.ić, by gra sit; udała , kogo sobie wybrać do gry, 

jak się do niej przvgmować, jakie reguły I\ nif\i obowiązują - i olo stoi przed nam i 

dz ie\1ica, \\~em ',jak wzbudzić \niej zaufanie„ . i 11Ledv ona\\ ·chod.Li. „ A my LO

stnjemy sami wobec laJcmmcy namiętności, bezradni wobec dręcz4te~o zwątpie

nia, 11 stra57J iwyrn napic;c1u, c:zy gra\\' chowanego się udd . . Czy ją zn.tjdę? zy 011 

mnie zn;ijd7ie'> o Lo będF.ie'? Jak LO będzie? 

I oto na nowo powstaje świa t od początku Ś\\1ata „ . 

Autorka jci;t prufc„~orcm , ir dnlowcm IK.Hedra Azji Połud niowej \\'yclzialu Oricntalistycmego) . 

W centrum jej t'"1!ntcrc,o\\.ui lel) filot0fiu11a my-;l ltmduska wyr.1Ż.aJ1a 11 naJ>l.lThLydJ indY.i

sk1 ·11 zab)lkich Literackich (teki.ty Ob.).1111e11L.1, epos , uk. Xlll p.n c cło prlelomu er) Autorka 

tnccl1 k.>i4zck („ 1mionad1 1 kl.LLałtac h Jednego Mnnvm md)J>l..it'J !ilomfii rad)q1", „Ko

srno)(onia Rygwedy", . Firc and COj!;lllUon m the R~ecb") orv liczmch .lftykułów. 
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Znawca serca ruewieściego 

Niech prLemyślnie ją 4jmuje, 

W mm się tedy on c.L ufna 

BeL pamięci row1iluje . 

iech te 11 , co im :zbyt powolny, 

An i t n, c wbrew in 1 czyni, 

riumfuje wobec d:t.iewic. 

Wybie1-z więc pośrednią drogę . 

Bo taki tm cLlowiek mily, 

Co tę oto poSladl wieJL.ę , 

Jak obuc!Lić rozkosz\\ sobie, 

A w n iewieście zwiększyć durne; 

I dziewicy ufność zdobyć . 

Kto d7Jewtcę 1.aniedli u.J l'. 

l\lyś l ;.ic , ie Jest zbyt wMydliwa, 

Tym pogardzi Jak bydlęciem , 

Tęsknot bawi •m jej nie µo;ql. 

Znów dziewica gwałtem wzięta, 

Gdy .iCJ ~crl:CL nie 1.rnzurn.i a.I, 

W tym momencie niechęć cLUJe, 

Strac:h , n iepokój, przerJ..ien ie. 

1epokojem tym skażona 

I rozkosz) pozbawiona 

l\lllosnei;o zcspolema . 

B1tdzie męża nienawid1Jć 

Lub pnezeft znicn::twidzo11a 

Ku innemu serce skloni. 

Roi.kosz plcio11 ajesl re1ultatem szczególnego kontaktu z obiektem zmysló1~. Owo

cuje nasteniem i pnepelni:J Ją s-zczęśc i e zespolenia nulosney;o, dlatego cala owa 

dziedwia żywota zowil.: się l\liłowaniem . Jest ona nąjp1envsza pośród innych roz

koszy 
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Nie haJ mężczym::t \\ łożnicy p!?ygotowancj" domu miłowania. ozdobionej kwia

tami i wypełn ionej won ią kadzidła, podejmuje Iowa.mi pelnyrrii otuchy i winem, 

od.4wieżoną kąpielą i wystrojon~ nie\\;a tę , która \\ypila ile się godzi 

Nie ha i po prawej jeJ stronie usiąd1ie i dot} ka je j \llOSÓ\\, rąk, węz la i krańc61\ jej 

szaty, a mąjąc na względzie miłowanie, niechaJ le\\ym ramiemem nisko.ią obejmie 

Polem zaś niechaj czyni to, co kiedyś już z mą czynił , i o CZ)1ll teraz ze ' mie

chem i numiętnością wspomina . Niechaj też o rzeczach int}mnych . a sprośnych 

pól wiersza uloży tak. by ona drugą polowi; wyrzec musiała. Potem niech 'picwąJą 

i gra ją bez tal'lca lub z tai1ccm. Niechaj te7 o sztukach pięknych m61,ią i niechąi 

sii; 7nO\\ u "~nem podniecają. 

Wyczerpawszy namiętność l\\·ycząjną \\ końcu ze. poleni.i, niechaj niby się "Lajem 

nic waJąc , ze wstydem i n i..: patrząc na siebie, osobno do lażni tdą. Powró iwszy 

zaś,.ru7 bez wstydu\\ pl?ystojnym m1e,.1scu niechaj si ądą i betelem ~u, raaą 1 mcch 

on 11iasnoręczme na jąj ciele \\)' lartv balsam sandalowv na powrót połozy. Potem 

nicchą1 oboJe nap\ią i~ wody, albo czegoś smakowitego skosztują. co / gustem ich 

JCsl " zgodzie. Jako lo bulion klarowny, kwa.~ny barszcz, zakąski z pieczonego mię-

i\\ a, napoje, ''occ suszone oraz pikle cytrynowe z cukrem. Na koniec niedw,j się 

raczą tym, c;o słodkie, delikame i miękkie . 

Niech zasiądą na tarasie domostwa, bv się po~wiau~ ks1ężvcową rcidować . A tam 

niech on odpm\iednimi uradu1e ją opowiadania.mi i gdy om na ki.1ęŻ) L spoglądać 

będzie, on niecha.1 kształty ~\iazdozbiorów ol:>j~ma i m;kazu1e gwiazd'> Arundhali 

i konstelac.1ę Siedmiu Wieszczów. 
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DLięki t ·m umie,Jęlnościom 

Wywyiszona miłośnica, 

Co arkan.i mil tej sztuki, 
prawi, ie się ku ni~J będzie 

Mąż jej sklarnał, choć w śróddonuu 

innych kobiet byłby tysiąc . 

A gdy l męwn 1 rnzłąc1011a, 

Pl.'łna ~mutku i 1 m1tcrce, 

Choćb w obcym kra.1u była , 

Życie ~1t:11,:~nic ji:j upłynie 
D1.ięki bltuk tych ;rn.lj11mośc i. 

C'z łek, c:o zręcmy jest w tych sztukach , 

F.:le!/,'1ncki i wymowny, 

uwel, gd1 go nikt nie sla1\i, 

Serca kobiet wnet podbije 

7 posiadania situk ty h 11ła.4n ic 

51.czę. cie sic; niechybnie rod7i , 

Gdy przez w1.gląd na czas i micJ ce, 

Taki z ruch U1y tek czyni, 
Że wnet się!!,mc po Zl\}'Cic;s1110. 
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Kobiety niechaj pr7:yswą1ąią sobie pmktykę Miłowan ia . naukę o l\1 iłowaniu lub ja

kickoh1iek .iej 1.awidniertic szczegółowe od osób zaufanych i 11 Lą1cmnicy. 

Mislrzami dzic1\;C 11· tym względLic mogą być gdvż 11zbudn,ją zaufanie: wespół 

'')'chowana córka mamki doświadczona " ze. poleni u 7 mężczyrną, prawdomó\1 -

na prz jaciółka o podobnych 7aletach . ró11na \\ickiem cioLka, ale trakto\\ana jak 

ciotka stara, 7aufana mcwolmca. jałmużnica od da,\ na obdarJ:ana . ympau4 łub 

starsza siostra 

Obsernujemy 11 zak często o~ią,E(anic jednego celu przez licznych d7iałających . 

N. przykład 11 walce baranó11, prl~ rozbijaniu o ~1ebic t_ k" owo owych czy \HCS7-

cic w walce zap~niC?eJ Ani tam nic ma różnicy między d1ialającyrrn , ani też 

w oma,\fanvm prze? nas wypadku nie ma istotnej ró"inic:y. \\' dodatku już \\CZC

~iej W)Jaśnialiśmy, że odmienność ~rodkó11 dzJalania jest dziełem natury. Tym 
samym każde 1 was posiądLie podobne szczęście . 

Bo dla prostej tej przycz)n), 

Że obojga ród nic róż.ny, 
Pr1ez małzei1skic stadło tcdv 

Jedno szczęście upragnione 

I dlatego mech kohietc; 

Tak pieszczotą prlygotuje, 

By miłości stan najwyższ) 

Niż on pierwej siągnc;la 
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A serc 1nawca \\ miłowani u 

Niech o bydląt i ,1elcni 

Oraz ptaków gry miłosne 

Swe pomnaża po zynan ia . 

Stosowanie l1ch sposobów 

I s. mpatię kohieL rodzi, 

I narnu~mość, i slacu11ek, 

Dogadzają..: im i 1\ zgod1.ic 

Bi;dą · z krąju obycząjcm 

Kobieta n i •osiąga spcłnieruajak rrn,:icz}71i:J. Ląc1ąc spełn ienie z szczęściem pły

nącym L wyobraźn i , wytwarza s1czcgółny stan emocjonalny. 

Oba te rodz;11e i:.tos ują c i, ktńrvch 11<1.miętnn~ć jeM ~rnłto\\na .. Postępowanie 

w 1..god1jc l pr7yro lzon4 skJonuuśctą 111e\1i;isly jc~l 11ai.1til(jsze niż postępowanie 

zgodne z byczJjem JC'.i kraju. ależ} Lilie o tym pamiętać, i.c / biegiem czasu 

z Jednq~o kraju do dru~ego pr1cchodz<1 zwyc1aje, moda i rozt)'\1 ki . Jeśli chodzi 

o obl.tpianic, calowamc, bolesne pieszczot)' paznokciami, zębami oraz p1eszczotli-

11c uderzenia i okrzyki nulosne, lO te pierwej wyliczone służą rozpalcmu namięt· 

nulki, a Le dalsze dosLarczaj4 urnm 1alccn ia . 
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Oto każda miłowana, 
Gdy z przyczyny namiętnośd 

arna znajdzie su; na gór1e, 

Zdradza snadnie swoje czucia, 

.hocia7.by je u kryć hciała 

Odm·acając S\\ojc lico. 

W jakim ona .i 'Sl na troJU 

I rozko ·zy ile pragnie'> 

' iechaj wszystko to okre~li 

Z jej zachowań i poczmań . 

Niech do roli męża nigdy 

ie nakJania tej. co cierpi, 

Także takiej, co poczęła, 

1 i;;.izcli czy Olyłej . 

Wargi c-zerwone hiatymi się sLają dzięki przykładamu laku sicdm1okroLme syconego 

potem z moszny ia łcgo ogiera. A prz} vrócić im czcrwief1 mo7e arabski ja~min, 

na. iona kutadźi, k:111ańdfaniki, girikarniki i korzeń hebanu . 

Picie m leka od biał~j krowy, która białe na ~1~iat wydala cie lątko, prqnosi 'ławę 

i dlugowieuność. Podobme bt~osła\1~eńst110 czcigodnych braminó11. 
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Trudu nic szczędząc żadnego, 

Oto l\I ięźle n pisano 

O miłowaniu \Jaukę, 

0 ,1\\ n' traktaty stres1czają · 

I U\\ zględniaJąc praktykę . 

Kto istotę ln..t LC:J ksii:~. 

ym nam iętność ni· Za\1ładnie, 

Zacność bmuc:m [ Dobrobyt, 

~l1łm1;rnic oraz 11lasnc 

Pr1ekonania, a i ~11icckie 

Poc;1.ynun ia ma na v1ględzje 

Spr:rniedlm ie wylozone 

Rotrna.ite zachowai1ia, 

Co namiętnoś pmrn;ksza.1ą. 

Tu ni 7 tego, ni z 011cgo 

S;11 nac iskiem zabraruane' 

Tu, że o nich .i ·st nauka, 

Stobm1<mia ni · omae,;1,;i, 

Wszak pm1s1cchną mają 11agę 

Wbzelk.ie pnma naukowe, 

Praktyka uś w1 ·dzą wspur l..t 

Ma charakter Jedno::.tkowy 
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Traktat ten o miłowaniu 

Według regu1 naukowych 

komponował Watsjajana. 

Przemyślawszy ną1wnikliwicj 

l sens formu ł Śwetaketu, 
I doktrynę tradycyjną . 

A naukę tę przed. tawił, 

Wstr1crnięlli11 o.' ' praktvkuj4c 

I 11 najgłębszej koncentracji, 

Dla 11ędrówki iiemskieJ dobru, 

Nie by ! użyć namiętna. c i. 

Kto 1 Latę ks1ę11;1 poznal, 

Stncgąc swego mic:1sca w ś11iccic. 

Zacności i Dobrobvtu 

Jako też i litowania, 

Ten oki łznal myś li swoje. 

A miłośni k z.ręcz.ny, m4dry, 

Co na Zacność i Dobrobyt 

Ma baczenie i nic dąje 

Namiętna c 1 rządzić sobą. 

Prakt} kując tę naukę 

Sens iywota odnajduje. 
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Daniel Biel (1973) 

l\Iuzyk kończył czteroletnią S1kolę luzycwą picrnszego stop

nia w Suwałkach, dahlą naukę kont}11um1a.I 11 obl.lyf1skiej Szko

le muzycznej drugiego ol.opnia 11 klasie kontraba!;U prof. Ryszarda 

Wolskiego, następnie 11 Zespole Pailstwowych S1kól Muzycznych 

„Bednarska" w \\.'arsLa11i o profilu jazzmi)'lll 11 klasie kontra

basu prof. Zbiwiie11«1 Wegch::wpta. Jest absoh1entcm Akademii 

~luzyczneJ w Katm.,.icach Wydziału ,1azzu i muzyki rozr)'\1km1~j 

w klasie konu·aba!iu prof Ada.m;i Ko11alewskiego. Uczestniczył 

11· konku.r..ach i lestiw· lach, min .. Pomorska .lesici1 Jazzowa, 

Festiwal tandardów Janowych 11 Siedltal:h, Jazz Juniors, Jau 

Krokus 11 Jełcru 'J Córze 1. 1espolcm Lukasz Popraw ki Quartel, 

Epsylon . Grai 11 Lespo!ach: / Urszulą DuJz.iak Superba.nd, z To

maszem Swkalskim, Lor-t zafra.n, Arturem Dutkie11iczem z ze

społem Bisquit oraz z wieloma artystami. 

Maria KrLysztof ByrskJ (I 9:H) 

OricntabLa (mdolng) . Ukoi1czył 11 zszc ~l udia indologiczne 

w rn11clbytcdc Warv.~111skim 11 1960 roku, \ 19Gl roku W}je

cha.I do Irnlii , ~dl.i e 11 Banara~ llindu Un.ivers1t~ uzyskał stopień 

doktora 11 1966. Po po11rocic do kraju podjąl pracę 11 niwer

sytec1e Warsza11~klm, gd1ie prowadził 1 nadal prowadzi badania 

1 dvdaktykę w dziedzinie kultury mdyj~kl j oraz języka i literatury 

sanskryckiej oraz Języka hindi. W latach 1971 - T uczvł języ

ka polskiego 11· ni11crsytec:ie 11· Dellu. l labtl itował się w 1978 

roku . \.V 1990 roku 111jechał do lndii jako radca amb sady pol

skiej 11 L}'lll kroju. W 1993 roku zos tal powołany na sta.nm1isko 

ambasadora . W tym samym roku uzyskał t tul proresora nauk 

humani&rycmych W !996 roku podjął z po11Totem pracę w Uni-

11ersytccie Wurs1a11skim. Zostal 11 ybrany na stunowbko d}Tektora 

Instytu tu Onemali tycznego. Obecnie JCSl cmerytmlll!l)Til pro

c •sorem \V. gdzJe prowadzi zaJęc1a /. sanskrytu i języka hi.ndi 

11 Katedl7e Atji Południowej Wyd.Li.a.lu Orientalistycznego. Ponad

to pracuje 11 Collegium Civitas. gdiic kieruje entrum Badań nad 
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Eurazją. Jest członkiem Towarzystwa aukowego Warszawskiego. 

TowarLyst11a Krzewienia i Popierania auk, Polskiego Towal'7)·

stwa Onentalistycznego, lntcrnalional ss c1auon of Sanskrit 

tudies, Socicte A:.iatique raz P.arliament of ltures z sied1j-

bą w Ankarze. Jest autorem ponad stu róznych publika~ji (11 tym 

trzech książek) w jęzvku polslmn. angie lskim i hmd1 W zakre ie 

jego zai nteresowań badawczych i d.z.ialalnoścl dydaktyczni.:i z.naj

duje się zeroko rozurnmna C)'\' ilizacja indY,jska, jej histona. spa

le zeństwo, kultura (estetyka. literatura i teatr). reliJti;I , filozolia 

i etyka a Lilie historia najnowsza i sytuacja polityczna W 2006 

roku został odmaczonv Złotym Krzyżem Zasługi . W 2012 roku zo-

ta.I odznaczon~ KrzFem Oficerskim Orderu Odrod1enia Polski. 

dyta Duda-Olechowska (1970) 

Dramatopisarka, aktorka. Ukończyła Wvcho11aln1e Plastyczne 

(l\lalarst110) na niwersytecie ~ ląskim \\ Katm,icach. jest ab

solwentką Szkoły Dramatu Współpmcowala z Radiem Bielsko: 

11 łatach 1993-2008 11spółpracowala z Teatrem Polskim 11 Bicl-

ku-Bialcj . Zagrala 1r1. i.n . 11 : "R67owym rnalżei15t11ie " D. i\!ameta. 

„Śnic nocy letnie" W. Shake peare'a, .Te tumcncie Teodora Lxta." 

. Palygi, „Czaro1111icach z Salem" A. Millera, „Niebczpieczmch 

L11iązkach " 11. Hamptona. „Piemądzach i przvjac10lach" D. Wi l

liamson, „Don Jua.nie" loli r, " rzcch siostrach" . Czechm1a, 

„i\Wczeniu" S. Stephenson. " zyż nie dob\ja ię koni" l I. \lcCoy

'a, „Anhellim" J. Sło1\ackiego, " lislrlu i l\1aigorzacic". M. Bul

hako11a, "Moralno ci Pani Dulskiej" G. Zapolskiej . Od 201 O roku 

pisze teksty kabaretowe dla Kabaretu Na Komcc · 1\iata ( cena 

Przodo1,11ik) . Od 2012 roku sprm\Uje opiekę dramaturllicrną nad 

Kabaretem. Jest autorką sztuki „ as;rno~a w \IVa.rsza.wie" ora7 

interaktywnej sztuki ,.Synteza SLtuk czyli przychodzi ba.ba do są

siada '". Jej autorski projekt taraton hopi nowski „ ajdlużslC 

Urod1in. " otrzymał nagrodę Na,ilepsza Warszaw ka l nicjat~'\1 

Pozarządo11a 20 I O (w kategorii KULT RA ora1 Grand Pri.x) . 

r.ta na s11oim koncie licme role filmowe i tclewiZ)jne. 

21 



Marla Dejmek O 988) 

Aktorka. Ab ol11entk kr.iko11. kiej PV ST Zadebiutowała 

na cle!>kach 1 a rodowego Tt:a.Lru tarego im. li. l\lodrz~jc11 -

skiej 11 Krako1\IC ro lą Pani Salaminy w spektaklu „Czekaj4c 

na Turka" A. Stasiuka. Występuje 11 stolecmym teatne a.pi

tol w spektaklu „Gąska" . Kolady, w lnóryrn wciela się 11 rolę 

onny. /..agrala w „Baden-Baden" P. Rm1~ckicgo na Scenie 

Pr10do11 1ik. Za rolę 11 spektaklu d plomowyrn „Babel 2" w reż . 

1\1 . Kl 'C:.7 11skiej otrzyrnala agrodę l\linistra Kultury i DLie

d1.ic.twa Narodo11ego na XXIX Festiwalu Lkół Teatralnych 

11 tocl.7j . 

Aldona Figura t 1972) 

Hczyserka. Absolwentka Wyd7ialu Rezysert[ Dramatu kra

kowskiej PWST oraz. Instytutu Anglistyki W P1erwsz.ą je j 

samod1.iclną r alizaqą były „Szelmost11a Ska.pena" Moliera 

11 Tcatrw im. K. orn~da 11 Jeleniej GórLC w 2000 roku . 

Wyr ży: rowala takż „Zazdrość" E. Vilar 11· lh1trze Nowym 

11 Loclz1, „~lonologi wa„ny" E. Ensler i „Tylko ta pchla" . Wal

lace 11 g<larhklm catrze Wyb1nże , "Cicho" l\ l. Bicli ń kiego 

11 TcalrLe Polskim 11e Wrocławiu ora.z „Ko hanowo i okoli 

ce" P. Jurka 11· Teatr7e Powszechnvrn 11· Łodzi . Uczc~tniczył.i 

w 11·arsztatach teatra lnych w Irlandii i Niemczech . \\ 2002 

roku hrab udiiał \Ą organizowanym przez wrocławski TeaLr 

Pol. ki Festiwalu ur0Dr:rn1a, oraz 11e Frir1gc Fe ti1·aJ 11· Edyn

burgu. \V 2007 roku na Targach 011cj Dramaturgii 11 Rado

miu tr7yma.ła agroJę Dramaturg611 La r ży~erię spektaklu 

„ Ab~yrit " M. Fertacz w Laboratorrw11 Dr.i.matu na Sc nie Pr7o 

downik, gdzie wyreżyserowała r611 nici. : n iramisu" .!. 011sian

ko, „Gardenię" E. Chowaniec, „Pri;y lg,nięc1e" P Ro11icloego, 

„Obcego Króla " C'. Cyberskiego, „Badcn-Baclcn" P. Rowickiego . 

Była takie Il reżvscrcm przv „Malambo", „Merlinie" i „Naszej 

kia ie" T lobodzianka . 
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Anna Gajewska (I 976) 

Aktorka Absolwentka Akademii TeatralncJ 1· Wa.rsz:mie. Ot!7.) 

mala wyróżnienie za rolę I łeleny 11· przcdstaWJcmu dyplomo11)Tll 

„Fragmenlv z Szekspira" podczas XVll Fesuwalu Szkół Teatral

nych 11· Lodzi. D biutowała na scenie Teatru Dramatycznego im. 

G. Holoubka w Warsza11ie. Współpracowała również z teatra.mi 

owym, Hampa i Syrena w Warsza11ie oraz z Teatrem Telewizji 

i Teatrem Polskiego Radia. 'i }slępo11ała 1\ cyklu oper rad iowych 

11 reż. A. Seniuk z muzyką M !\ lałeckic>go (była m.in . Ballady

ną 11 "Balladynie" J Słowackiego). Autork.1 cen:i.riusza i re7v

ser ntmu „Warszawiacy" - dokumentu o warsza11 kicJ spolec-1-

ności Wietnamczyków aealizowanego przez Fundacje; Sztuki 

.Arteria". Laureatka „Wdech ~ " Gazety W~borczci w 200() roku 

za projekt „Podróż do AIJi .. - wycieczki na Stadion Dziesięciole

cia w Warsza\\ie. Laureatka Grand Prix IX Konkursu \'erba a

cra na arty tyczną interpretację tekstu biblifnego i kiru ycmego. 

Obecnie współpracuje ze Sceną Pnodo,1ni.k, ceną na Woli im 

T. Łomnickiego (zagrala m.in . ;1 .Kowalu /\lala.mbo" i „'\lerli

nie" T Slobodzianka, a także „T1ram1su" .J. Owsianko, „Garde

nii" F . Cho11aniec i „Baden Baden" P Rowickiego) or.u TeaLrcm 

Dramatyc7Tlym m.st. Warszawy (gra w „Operetce "" W Gom

browicza) Związana w SLUdiem Teatralnyrn Kolo, 11· którym 

możnajq zobaczyć m.in . 11• „Mummkach" i „Hydrauliku" Igora 

Gorzko11 ski ego. 

Anna Iberszer (1976) 

Aktorka. tancerka tango i flamenco . Choreograf i pedagog tań-

a . Ab. olwcnlka Wyd.t.iatu Re7y crii Dźwięku na 11·ars?awskicj 

Akademii Muzycmej (2000) oraz Szkot) Akl rski ~ Halinv 

i Jana l\1ac:h ubkid1 (2004) . W 2008 roku zdała egz.amin ks

temistycrny ZASP dla aktor611 dramatu . Tańc7y od I CJ9R roku . 

Uczyła się w Berlinie w \.Viednt u i Paryżu . Jest wspólzalo7ycielką 

Akadermi anga Argcntyń kiego 11 Warsza1\ic i tancerką TeaLru 

Tarica " ie Tylko Flamenco". Grala na deskach warsza11skich 
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tearróll', ni. in . Teatru . arodo1,ego Tcau·u Syrena oraz Teatru 

Polonia. Jest autorką < l1" reog:r;tfii do wieli spektakli, z których 

wybrane to : „Na CZ\\Orakach" T Róż wiu.a \\ Teatr.w a.rodo

wym \\' Warszame , .T:lllgo Gombrowicz" wcdl.ug W Gombro

wicza, '' a.rodowym Staryrn 1calrze im. H. 1\ lodi·zejcwskiej 

" Krako\\ie, „l\lae!>tro" J. Abramowa- 'eM~rle~ " Laborato

rium Dramatu , „Kowal l\lalarnbo" . lobod1ianka na , 'cenie 

Prtodo,\11ik oraz „ as1.a klasa" T Slohodzmnka, .Madame" 

.\. l ibery w 'Teatrze a Woli im. T r,omnicktego \1 War;z;mie . 

l\l .i na !>WOim koncie liczn' role Lelewiz~jne . 

J oanna Jeżewska (]965) 

Aktorka. Absolwemk.i 11arsza\1slucj PWST Od Lego ~i.lmego 

roku nalefy do zespołu Teatru W pólu.es11ego '' War 7awie, 

na deskach którego 1_agrala m rn. \\ spektaklach !\la iej .n

!!,lerta (E11i; 11 „Rozbitym tllbam " l t. \'On KJcrsLl. Donnę Liberę 

w „Awantur1c w hiow" C. Colclnnicgo, l\ladz.Ię 11 „Zimowej 

opowieści" \.\'. Sh.1.kcspcanc 'a, Wicclimę we „W1 1iebo11stąjJ i cn i u" 

T Ko1mick1ego, Japonkę po przejściach w" dając of1ari; ·· Braci 

Prcsniakow i ELalOW'\ aktywi:.tko; ZMP '' „To idzie młodość„ . · · 

K. Zal skrego) . W Teatoc \\lspółc1c&npn gra la Lilie 1\' spek

t.aklach : Krzy~ztofa Lan'1,<l (Li.zzj • Bcrrill \\ „Kof1cu pocz4Lku" 

S o·cascv·ego), gmcszki CL1f1skic.1 (Wic~1ołkmę w „B.1rba

rzyńcach " l\ l. Cork.Jego 1 Lil i " „ icznaJomc j z 'ek11;.my" Ó. von 

I lorvatha) i Kr1}'S1tuta Za l kiego (Oną i Plum Puddmg 1\ „Wa

gon ie" l. owakowski 'go). .i Sceme Prwclo11nik można ją 

oglądać w „Sex 11 1achin "' T la.na Z..rgr.iła takle 11• spekta.ldach 

Teatru Tełe11i.Jj i, 111.i n. : Walcri~ 11 „Małym bi ·sic" F. Soło1,ruba, 

Lizetkę 11 ,Drugit:j pułap ~ miło~c.:i" P. Mari, aux, Irys 11 „Bur!)'" 

W. Shakespearc'a i Dz1 11cz)11t; w „Bajkach o rnierzętach" B. 

I lcrtza. Ma na swoim koncie liczne role łilmo11e (np. w „Ro7-

mowach o miłoś i" M. Gronowskiego, „Daleko od siebie" F. Fal

ka, „Dl.iczego nie!" R. Zatorskiego 1 „Pop1ełw.-zko. Wolność jest 

w n.ts" R. Wieczy1'1skiego) i Lclewii)jne. \V 1J87 rokt1 o trzyrriał.a 
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agmdę Jury na Viri Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wro

cła111u, 11 2008 roku olrzymala nagrodę dla najlepszej aktorki 

komediowej 1.a udział 11 programie „ 7lercl1iest1 sezon Kabaretu 

p rl Egidą" 11 reżyserii .). PietrLaka (TVP 1 ) m IX Fi stiwalu Do

brego Humoru 11 Gdańsku . 

J an Kozikowski (197 1) 

·cenogra f, kostiumograf. Absolwent\ ydz:Jału Aktorskiego Aka

demii Teatralnej '' Warszawie i student Katedry Scenografii 

Akademii Sztuk Pięknych 11 Wars7a11ie. D 1utowal scenografią 

do .Ś11i~t ·go Mikołaja" l\lcPhersona " reż. A \.li rhkicj " Te

atrze Len urn im . S. Jaracza 11 Wars7.a11ie, / którą 11spólpra

cowal Lakzc przy „Testosteronie" . Saramo110\\ i za 11 Tcatr1e 

Monto11111a. Przygoto1~al scenografię do spektakli· P. Kruszqfl

skiego, 1\ 1. Fiedora. P Cieplaka, l. Gorzkm1skicgo, A 'alepy, 

P Jędrzejasa oraz \ . Figury. Pracował nad kosuumami przv 

pektaklach , Merlin" i ,. a za klasa" Slobodz.Ianka Zrcah-

zowal scenografi~ do pektaklu halcwwego .The Abb\'S Wi thin" 

11 g "Drewnianego księc ia" B. Bartóka '' reż. Lls1ló lagacz.a 

w Teatrze lerlin 11 Budape7cie . Za . enografię do spektaklu 

„Malka Joanna od Aniołów" według J h\as1J<le11icz.a, zreali 

zowanego w Teatrze im . . I. Kochano1\sk1ego \I polu, otrzy

ma! nagrodę na XXVIJ Opolskich Konfront.aqach Teatralnych 

i w I Ogólnopolskim Konkursie na Teatr.liną Inscenizację Daw

nych Dziel Li teraturv Eurnpejskiej. W Xll Ogólnopolskim Kon

kursie na Wy r.awienie Po kiej Sztuki Współcz snej nagrodzo

na zo r.ała t akże jego ccno~afra do przedsta11ienia „w~zyslkim 

Zygmuntom między oczy!! I" f. ienie11 icz.1 w Teatrze Pobkim 

we Wrocła1\iu . Prace do tych • pcktakli były c1ęścią polskich 

ekspozycji na praskim Quadrrcnnale ScenograJii 11 200 I 1 2008 

roku . Był równie7 nominowany do Polskiej a~dv Filmowej 

OrLel za kostiumy do ilmu „Pół serio" , do którego równ ież robil 

scenografię . 
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Małgorzata Rożniatowska (1950) 

Aktorka. Absolwentka wars1.mv kicJ PW T. Uczennica Tadeusza 

Łomniddego, ZbigniewJ. Zapa!óiewic;i;a, Jana Kreczmara i Ry
szardy Han in. Wiele lat wspólprJ.c:mvala L lcatrem na Targó1,ku 

11 War.;zame, \I póll\\orąła 'lC:aLr .]J.11usza Wiśn ie11 ·kiego, gdtic 

11ystępo11;ua" spektaklach m.ir1 : .Koniec Europy", "Olśnienie", 

„Ulica krokod li". Związana /. war.;iaw kimi te:.urami · Współ

czesnym ("Wasza Ekscelenc;ja" R Dostojewskiego), TR („Sło

wa Boż.e" H. M. i dcl Valle-lncl:lna) .,Krum" w reż . Krzysztofa 

Warliko11skie~o), a Woli im. ~ tomnickicgo („I lcdcla Gablcr" 

l I. lb ena, „O!.t.itni Zyd 11 EuJ'Opie" . Tenenbom, „Trzy sio

strzyczki Trupki" l\ l. Ko\\ alewski •go), Narodowym („ Balladyna" 

J łowa<.:kiego), Dra matycmym im G. Holoubka („I nie b} ło 

JUL nikol(o" A. Christie), Studio im . St. I. Wi tkie11 ·cza ("Sicr

pien" Trac:y Lclls) 1 Konsek11entn~111 („Gra" O P..irker) . Zagrała 

11 kilkud1iesięc1u filmach (m.in. : „ zesć Tereska" R. Gliriskie

go, „Krótki li.Im o nu lości" K. Kic ' lowskiego, ,,'OO m il do nieb<" 

l\l. Oejc:zer·, „ Dług" K. Krauze, „Daleko od szosy" Z. Chmie

lc1\ kiego. „Pora umierać" D. K~J7jerzawski :i) . Jej rola Anit} 

SwniawskieJ w monod ramte „Uwaga, .1.ł c psy!" R. ,17eli (wypro

duko1\any p zc1 Teatr W)twórnia) była \\ielokrou1ic nagradzana 

na nąj\1ainiej~zych fe tiwalach Lt:;lLralnych: GraJ1CI Prix Ogól· 

nopołsk1ego Przt.!glądu l\lonodrarnu Współczc~n go, Wa.rsz.1\1a 

2006; Grand Pm; 1 agroda Dziennikarzy 46. Kali kich potkaj1 

Tcalra.lnych :lOOG; Grand PrlX w Konkun;1e na "Y t.:mienie pol-

kiej sztuki "~pólczesne· 200 , organizowanego przez l\linist.ra 

Kul.t ury i 01.icdziclwa arodo1,ego, Teatr . arodowy i Związek 

Artystów Scen Polskich; agrod.i Aktorska na 5. Festiwalu Pra

premier Teatralnych w Bydgoszcą 

Marcin Sitek ( l 80) 

Aktor. Absolwem Akademii Teatralnej im. A. Zclwerm1icza 11 War

szawie. Współpracował z · teatrami: Polskim im . 11 Komeczki " Byd

goszczy (.Vladimir" L. Mat.jaz.a). Powszechnym im. J. Koc:hanow-
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skiego n· Radomiu (.Noc tui przed I, mi" B.- :\farie Kotu:.>sa) oraz 

wal"Slawskirru , a.rodowym, Scena Prezentacje („Dyrektorzy! ! . „ 

O. Besse), ~fontO\Hlia (.Stand-up ~ tolyc. ") . Jest liderem wars1.aw

skiej Grupy Macież (jest '' p!lłautorern ~pcklaklu .Akta~ niepro

wincjonalm") . Współpracuje z Kabaretem , a Koni c . wiata Je~t 

laureatem wielu nagród, m.m.: Na~\' 1.a O~b1mość: cemczną 

na XI Ogólnopolskiej Giełdzie Kabaretm,ej PrzcWAŁka " Walbrry-

hu, Grand Prix na XXXI II Lidzban;kic:h \\ 1cczorach I tumoru i Sa

l)T)'. f f fiejsce na XXVlll Przeglądzie Kabarctó1\ P.aKA 11 Kr-.lko

\\ie, lll tiejsce na XVlll l\Iawrskim Lecie Kabarcto11)T1l ~lulatka 

w Fiku !\la na swoim koncie liczne role filmOIH! 1 tefc\\'iZ)-Jnc. 

Kamil Siegmund (1 987) 

Aktor. Student IV roku Akademii TcatralneJ im . A. Zel\\ero\\iC7a 

w Warszawie . l\lo:Tna go zobaczyć 11· spektaklach dyplomowvch 

.,Zabawa jak nigdy" W Saroyana i „Zabawa" . l\lrozka \I Te

J trzc ollegium Nobillium. Rolą w .Madame" A. Liber 1~ Te

atrze 'la Woli im . T. Łomnickiego 11 Wan;za11ie 1.adcbiutm•al 

na z.:m octowej teatralnej scenie. 

Piotr Stramowski (I 987) 

Aktor. Tegoroc:znv absolwent krakowskiąi PW. 1. Dyplom 7 .)ego 

udziałem pl. „Babel 2" lai Kłeczewskicj, zdobył 1 a~od~ Spc

jalną na XXIX Festiw'alu Si.kół Teatralnych 11 LoclLi Związam 

7. Teatrem Pol. kim im. H. Konieczki 11 B\'dgosz Z}, gdLi ·zad biu

Lo11al rolą l\l ieszka w „Truskawkowej niedi'ieli" . Pałye;i w r •7 

G Kani . Można go zobaczyć 11 „Burzy" W. Shakcsp · re'a 11 rc7. 

Mai K.lecze11 kiąj (rola Ferdynanda). !\la na swoim koncie kilku 

ról telewizY.inych i dubbingowvch . 

Zdzisław Wardejn ( 1940) 

Akt.or. Absolwent \\aJ'Sla\\ kiej PWST. Karierę J.ktorską rozpo 

1.ąl w Zielonej Górze; potem pracował 11 Poznaniu. Krakowie, 

a711 1968 roku tra.At do Wa=wy, ~dzie pozostał do dzisiaj. la-
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leż:lł kolejnu do lespotów tealrÓ\\ · Narodowego, hotv, owe-

go i Dramatycznego im . C. Holoubka. w.~pól pracuje z Teatrnm 

Polskim w \.\'arsl.:lwic nr:v z Laborawri m1 Dramatu. gdzie 

wy tąpil w „11 I " T. Mana, „Absyncie" J\t . Fcnacz (za ro l ę o.1 ca 

otr1ymał nagrodę na 47 Kalt~kich Spotlillnia h Teatralnych 

w 2007 roku), .l\la t c cierpiącej" T Kacl.Illarka, '' „Maestrze" 

J. Abramowa- eweriCKO ora7 '' .,Przyli.~rnęciu" Piotra RO\\ickie

go. a Scenie Pr1odo1111i.k można go zobaczyć w „ ex machine'' 

T Maria, a w li>atuc Na Woli im. T. Łomnickiego 1\ „Madame" 

A. Liber). W półpracowal /. licznymi teatrami nieinstytucjonal

nymi, m. in . z pornańslq ceną na PiętrLc czy warsz;t11skim le
atrem Szwedlka 2/4 Jak dotqd zagr.ił okol 130 ról na deskach 

tcatr611 w całej Pobt:c, ponad 80 11 TeatrLc TV i ponad 60 '' fil. 

mie (11ie licząc se1iali) . Do najważniejszych ról w tym bogatym 

repertuarLe zaliczy( rnożn:i: t) tulowe pn~tacie " "Męczeństwie 

i śmierci Marata" Petera Weissa. „llamlccie" t „l\!akbecie" Wil

liama , hakc ·pearc'a, „Ptaton0\1ic" A. Czechowa, a takze role 

Trieplcwa w „C1.ajcc" .\ . Czecho11 a, Ol ·ga Bajana w „Pluskwie" 

Wł. Majakow kiego, Ch lestakowa 11 „H.c1,i1orze" ~1 Gogola, 

Sawwy Lukicza I\ „ zkarłatnei '' ·spie" M. B ułh<1ko11 a W Te

atrze Tell'W4ji zap;ral m in . w "Ameryce" F. Kalki, „ zarnej 

komedii" P. hafferJ, „Elżbiecie król0\1ej Anglii" F Brucknera. 

Do.1ego ticrnych ról filmowvch n:ilet..ą m.in . role w: „ flłurn inacj i " 

K. Zanus I go. nDres7czach" w Marczewskiego, „Piłkarskim 

pok •nc" J Zaor-;kiego i "Parę osób, mały czas" A. Barańskiego . 

D11uiu'otm wyrei.y~crowal spektakl Ila podstawie tekstu K. Hu

ghesa 7 Rom;mem Wilhelmim. W 1990 był to spektakl Teatru 

1 „Sammy". Rok pół.niej przy~olm1 al weraję sceniczną sztuki 

„r.tały foiatek amrny Lec" dla pomańskiej „Sceny na PięLrZe" . 

ZdobY'1ca kilku 11:1gród, m .in. za rolę hlestakowa na XXl ll 

Kaliskich potkaniach Teatralnych w J 983 roku i Zlot~j i\ laski 

w Bydgos?.czv za rolę Pr:mb 11 1998 roku. W Szkole Dramat u 

prowadzi 1..ajęcia pod L)Lulem .,Aktor i rola" . 
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Bartłomiej Wotn!ak ( t 975) 

Kompoqtor, reżyser dfaięku i ound de ign r. Grr.; na r:itane 

zkolił pod okit!m Piotra Lemai1 kiego i Leszka Potm;ińskicgo 

na Wydziale l\fuzyki J :.1zzo1H~J w Pa11st11owej zkolc l\l uzvcm~j 

Il stopnia im . Prydcryka hopina \I Warszawie. oraz w m1s1J"Zow

skii.;:j klasie gitary Gary \\ 'ittnem. Absolwent Wydziału Rczvscru 

D7więku Akadcnui Muzycznej im. Frydervka hopina na kJ -

run ku Film i luzyka RoLr)i\\kowa Szlify kompozytor;kie zdobi

\\ al \~ klasie kompozycji i ar.1ni.acji \1 kat0\1ickicJ Akademii l\l u-

7.ycmej w kia ie profesor.i Andn:eja Zubka. Komponuje muzyk<; 

do filmów dokun1entalnych i seriali tele\~iz jnych ora7 do sp k

takli teau"<Jln}ch ; „Kowal l\lalambo" T łobodzJanka .. ,Gardenia " 

E howanicc. „. asza klasa" T. Słobodzianka . • l\ladamc' A. I..1-

bery. Jako reżyser dźwięku 1~sp6lpracowal m.i.n. z: T. Bagińskim 

(„Katedra", nominowana do Oskara \1 2003 roku 11 kategorii 

fllm6w animowanych) . E. Piętą („Picchu", „Dzicwczma z pla

katu", .Czerwony p;U7ik"), D. Jahłońskim ("Wino truska\vk0\1e", 

„Gry wojenne"), L. Wosie11iczem („Rozdrn?.e afe"), F folkiem 

(„Yodok story"), J. Bor uchem („W~zystko co kocham ", „Ch111le 

ieulotn e") , Autor 111elu p10senek do Kabaretu na Koniec, wm

ta oraz reci tali aktorskich . ap1 al muzykę do \\icrszv ~!arin\' 

CWJetajewej, wykonywaną" ze pole „ laryna 
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