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Run for Your ... Mayday, czyli parę słOw historii 

Ray Cooney do historii teatru przejdzie z pewnością jako autor jednego z największych 
przebojów w historii farsy Tymczasem uważał się zawsze raczej za aktora, któremu 

zdarza się pisać: dla sceny, niż za człowieka pióra Przypomina pod tym względem 

Moliera, który wolał zrezygnować: z ubiegania się o przyjęcie w poczet członków 

Akademii Francuskiej, niż rzucić: niegodny zawód aktora, choć: to właśnie jego notoryczne 

uprawianie nie pozwalało mu dostąpić: upragnionego zaszczytu . W wypadku komedii 

trudno jednak o lepszą rekomendację : kilka dziesięcioleci niemal cowieczornych kon

frontacji z setkami par spragnionych śmiechu oczu i uszu to może niełatwa, ale chyba 

najskuteczniejsza lekcja trudnej sztuki bawienia publiczności W każdym razie skuteczna 

okazała się w wypadku Cooneya, bo Mayday londyńską publiczność: bawiło przez 

wieczorów - plus minus - trzy tysiące. 

Cooney aktorem został w wieku czternastu lat Rzucił wtedy szkołę i dołą

czył do zespołu wystawiającego w londyńskim Palace Theatre sztukę Pieśń Norwegii. 

W 1961 roku dostał angaż do trupy Briana Rixa, gwiazdora angielskiego teatru, filmu 

,i telewizji. Okres ten wspomina jako szczęśliwy, dodaje jednak przekornie, że wieczorne 

występy w wypełnionym po brzegi teatrze, urozmaicane w ciągu dnia graniem w tenisa 

i uganianiem się za aktorkami, przestały mu w pewnym momencie wystarczać: i zaczął 

się rozglądać: za czymś bardziej produktywnym . Rzucił więc tenis, ograniczył romanso

wanie i postanowił spróbować: sił w pisaniu 

Niestety, nie bardzo wiedział, jak się do tego zabrać, zwrócił się więc z proś

bą o pomoc do kolegi z zespołu, Tony·ego Hiltona. Okazało się, że on również chce 

zrobić w życiu coś bardziej pożytecznego niż uganianie się za aktorkami (Hilton nie grał 

w tenisal. Dzięki temu zbiegowi okoliczności powstało pierwsze wspólne dzieło Cooneya 

i Hiltona, farsa One for the Pot Ueden do odstrzału) . 

Zanim jednak światła sceny ujrzała jej ostateczna wersja, minęły całe dwa 

lata. Autorzy w nieskończoność: wypróbowywali ją w ogniu pokazów w teatrach poza 

Londynem Ten zwyczaj zostanie Rayowi cooneyowi na całe życie. Jego sztuki nigdy 

nie będą powstawały wyłącznie za biurkiem. Będzie je czyta! znajomym, wprowadzał 

niezliczone korekty w trakcie prób, szlifował przez całe lata, sam będzie w nich wystę

pował na prowincji - wszystko po to, by wymagająca publiczność: West Endu otrzymała 

produkt najwyższej jakości. 

Tego typu wysiłek opłacił się już w wypadku One for the Pot. W 1961 roku 

Brian Rix postanowi! wprowadzić: tę farsę do repertuaru swojego teatru. Pozostawała 

na afiszu przez cztery lata 

Wkrótce do Cooneya z propozycją współpracy zwrócił się John Chapman, 

autor dwóch fars wystawianych przez Rixa. Cooney zgodził się chętnie. Wspólnie napi

sali takie przeboje jak Nie teraz, kochanie czy Oto idzie panna mfoda, doskonale znane 

również polskiej publiczności. Praca w duecie zdecydowanie odpowiadała autorowi 

Mayday, cóż jednak miał robić, gdy po dziesięciu latach Chapman postanowił skupić się 

na pisaniu dla telewizji Odtąd na afiszach komedii Cooneya pojawiało się już tylko 

nazwisko jednego autora . Dopiero w 2003 roku znalazł kolejnego partnera do pracy 

- własnego syna, z którym napisał farsę Tom, Dick & Harry. 

Na początku lat 80. ubiegłego wieku Ray cooney - wówczas już nie tylko 

znany aktor i autor komedii, ale również reżyser i producent - skrzyknął znajomych 

aktorów, reżyserów oraz pisarzy i założył własny teatr: The Theatre of Comedy Zespół 

najpierw wynajął, a później wykupił budynek londyńskiego Shaftesbury Theatre w samym 

sercu West Endu. Na otwarcie - w 1983 roku - zagrał najnowszą farsę Cooneya, Run 

for Your Wife , czyli właśnie Mayday. 

Zanim jednak doszło do premiery londyńskiej , autor, swoim zwyczajem, 

musiał wypróbować: nową sztukę na prowincji. W prapremierowym przedstawieniu 

w Yvonne Arnaud Theatre w Guilford sam zagrał Johna Smitha. Wyczulał słuch na każdą 

reakcję publiczności, a raczej na jej brak w miejscach, w których powinna się pojawić 

Jak wspomina po latach, farsa nie wymagała zbyt wielu przeróbek, postanowił nato

miast skrócić ją o care trzydzieści minut uważat, że autor nie powinien męczyć 
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publiczności dlużej niż nieco powyżej dwóch godzin. Na tym wlaśnie polegala wyższość 

Cooneya nad mniej wszechstronnymi kolegami-komediopisarzami : wielu z nich wola

loby umrzeć , niż pozwolić wykroić ze swego dziela choćby kilka wersów. on zawsze 

chętnie nagina! się do woli reżysera i dyrektora Być może nieco ulatwial mu to fakt, 

iż sam by! tym reżyserem i dyrektorem 

Tak czy inaczej, wszelkie przeróbki okazaly się sluszne, bo premiera 

w Shaftesbury Theatre odniosla ogromny sukces. Pisarz nie dal się jednak zwieść zachwy

tom i zrobi! bardzo dużo. by ów sukces by! dlugotrwaty Co trzy miesiące zmienia! 

obsadę, kompletując ją z aktualnych gwiazd angielskiej telewizji Gra w żywo odbieranej 

przez publiczność farsie musiala być dla nich wielką radością, bo niektórzy z aktorów 

powracali póżniej do zespolu, wymieniając się zresztą często rolami z kolegami 

Również Cooney chętnie wraca! na scenę Jako bohater własnej sztuki . 

Johna Smitha zagra! jeszcze kilkakrotnie w Londynie, zaprezentował się też w tej roli 

publiczności Broadwayu, gdzie Mayday w jego reżyserii pokazano w 1989 roku . Z dziw

niejszych doświadczeń, jakie stafy się jego udzialem dzięki temu tytułowi , wspomina 

często występy w teatrze na statku wycieczkowym - w niezwyklej, morskiej scenerii 

wybral dla siebie rolę Bobby' ego 

Mayday rozstawilo jego nazwisko na cafym świecie. Doliczono się aż ponad 

pięciuset jego produkcji na scenach wszystkich zamieszkalych kontynentów, w ponad 

trzydziestu pięciu językach Perypetiom Johna Smitha kibicowali widzowie amerykańscy, 

kanadyjscy, argentyńscy, koreańscy, rosyjscy, chińscy, islandzcy, o francuskich, hiszpań

skich czy włoskich nawet nie wspominając. W 2001 roku Cooney napisal sequel swojego 

największego przeboju, Caught in the Net (w Polsce grane jako Mayday 2l. w którym po 

osiemnastu latach John Smith nadal jest szczęśliwie podwójnie żonaty i w którym dwoje 

jego dzieci z dwóch małżeństw przypadkiem spotyka się . . w Internecie. W 2011 roku au

tor sfinalizował produkcję wyreżyserowanego przez siebie filmu na podstawie Mayday 

Po prawie dziesięciu latach od premiery londyńskiej farsa Cooneya 

zawędrowata również nad Wislę . Jej polska prapremiera miala miejsce w warszawskim 

Kwadracie . Run for Your Wife przetlumaczyla Elżbieta Wożniak, która w nadchodzą

cych latach miala uprzystępnić polskim widzom znaczną część największych przebojów 

angielskiej farsy - i sporą część wspólczesnej angielskiej dramaturgii w ogóle . Reżyse

rował - Marcin Stawiński To on wpadł na pomysł, by niezbyt dobrze brzmiący po polsku 

oryginalny tytul zastąpić rozpaczliwym wotaniem o pomoc skolowanego Stanleya . 

Pierwszym polskim Johnem Smithem byt Wojciech Pokora, który wkrótce obok 

Stawińskiego mia! najczęściej pojawiać się na afiszach polskich teatrów jako reżyser 

Mayday. Farsa Cooneya okazata się bowiem w Polsce prawdziwym hitem. Od 1992 roku 

grano ją u nas w dwudziestu pięciu teatrach - w todzi, Wrocławiu, Krakowie. Katowi

cach, Gdańsku, na prawie wszystkich scenach w mniejszych miastach, do czego należy 

dodać sześć produkcji sequela farsy. Wszędzie „Maydaye" biją rekordy popularności 

wśród widzów - wzbudzając, co łatwe do przewidzenia, entuzjazm dyrektorów, cieszą

cych oczy wypetnionymi do ostatniego miejsca widowniami teatrów, oraz, co równie 

naturalne, gniewne pomruki krytyków, jak zawsze niechętnie przysłuchujących się 

gromkim śmiechom rozbrzmiewającym w świętych murach przybytków sztuki. 

Jacek Mikofa)czyk 

Piet Mondrian. 
Composition 11 in Red. Blue. ana Yellow. 1930 





MAYDAY, sztuka-legenda. Legendarna farsa. Mistrzowsko napisana. grana na całym 

świecie miliony razy - dobrze, źle, stylowo, głupio, wolno, szybko, przez młodych, 

starych. amatorów i zawodowców, wszędzie ma powodzenie. Dlaczego? Może dla

tego, że jest tak mistrzowsko skonstruowana, że napisana jest jak utwór muzyczny 

i dzięki temu nie da się zniszczyć nikomu. Mam nadzieję, że nawet nam. Może dlatego, 

że bohaterowie to tak zakręcone charaktery, typy, postaci, tacy naiwniacy i cwaniacy, 

a jednocześnie ludzie tak mili i dobrzy. 

Akcja toczy się w latach 60 , dziś zdarzyć by się nie mogła, nawet z wielkim 

przymrużeniem oka Dziś już też nie ma takich ludzi, nawet w farsach. 

Jak zrobić farsę w teatrze z widownią po dwóch stronach sceny? Jak wy

reżyserować tak, żeby zdziwienie zagrane na jedną stronę było prawie w tym samym 

momencie zobaczone przez publiczność z drugiej strony? Jak obsłużyć dwie strony? 

W takim tempie, respektując tak precyzyjny zapis? Jak ustawić ruch sceniczny, sytuacje, 

jakie wyszukać intencje, żeby „maszynka" ruszała się i pokazywała z każdej strony na tak 

długiej scenie. Jak znaleźć powód do tego ruchu, gonitwy, pokazywania się, odsłaniania. 

Znam wiele osób, które to widziały, tu, tam, gdzieś jeszcze. czasem mówią 

- to było okr o p n e! I się uśmiechają z przyjemnością na samo wspomnienie Na czym 

to polega? Na czym polega fenomen tego tekstu teatralnego? Powstało tysiące opra

cowań na temat odbioru tej sztuki, prac magisterskich i rozpraw Po co? Dlaczego? 

Toż to farsa, farsisko, ze wszystkimi zaletami i wadami gatunku, przy czym wady to 

zalety i odwrotnie, zależy , kto spogląda i z której strony na to zjawisko. Na zapomnienie, 

dla śmiechu, dla zabawy, dla radości, przeciw smutkom i złu. 

Taksówkarz bigamista, dwie żony, dwóch inspektorów, dwóch sąsiadów 

i reporter. Lata 60. i Beatlesi, estetyka Mondriana, dwa mieszkania - żółte i niebieskie 

- oraz dwa telefony, no i catkowity brak poprawności językowej, czy raczej nieustanne 

zamieszanie w nazewnictwie, w synonimach słowa „gej" żeby ten spektakl byt dobry, 

musi się aktorom chcieć . Musi im się chcieć nie tylko grac. ale żyć Muszą mieć pocw 

cie stylu, temperament, umiejętność dialogowania, poczucie rytmu akcji i dialogu, 

umiejętność wydobywania puent, prawdę, dobry gtos z dużą skalą i giętki język Dobrą 

plastykę ruchu, wyrazistość Stawem : zawód w matym palcu Ponadto - radość życia 

i przyjemność z grania . Muszą być czuli dla swoich postaci, no i mieć wdzięk, wdzięk, 

wdzięk, nie zapominając o sporej dawce szaleństwa. Oby się udato. Oby byto warto 

w te wieczory z Mayday być, i po jednej1 stronie sceny i po drugiej , i na scenie . Oddaję 

Państwu z radością ten utwór, o którym marzą teatry i aktorzy, cieszcie się nim i zjadajcie 

jak landrynkę, lekko i bez zastanowienia. Kochajcie teatr jako miejsce radości i zabawy. 

Krystyna Janda 





Ray COON,EY 
urodzony w 1932 r. angielski dramatopisarz, który na deskach sceny zadebiutował jako 

aktor już w .. 1946 r.1 z teatrem jest zatem związany od ponad 65 lat, choć głównie 

jako autor tekstów, będąc niekwestionowanym królem farsy Jego sztuki od ponad 40 lat 

wystawiane są w teatrach na catym świecie, jako że zostaty przełożone na ponad 

40 języków, nie wyłączając ch ińskiego i japońskiego 

Farsy Cooneya wystawiane są z wielkimi sukcesami na londyńskim West-Endzie (Mayday 

byto tam grane przez 9 lat. bijąc wszelkie rekordy popularnościl, na Broadwayu, a część 

z nich została przeniesiona na szklany ekran, zaś Cooney pojawił się nawet jako aktor 

w filmie „Nie teraz, kochanie" (1973, w obsadzie m.in. Bill Fraserl nakręconym na pod

stawie jego scenariusza. Sam Cooney wyprodukował i wyreżyserował ponad 30 spek

takli, które często przenoszono z Londynu wprost do Nowego Jorku, gdzie zdobywaty 

prestiżowe nagrody TONY (na przykład Lloyd George Knew My Father, Whose Life Is ft 

Anyway7) 

Przez Anglików nazywany „Narodowym skarbem ", przez Francuzów zaś „Angielskim 

Feydeau ", Cooney został uhonorowany Orderem Imperium Brytyjskiego w roku 2005 . 

Krystyna JAN DA 
Aktorka i prezes FUNDACJI KRYSTYNY JANDY NA RZECZ KULTURY. Zadebiutowała w 1'976 r. 

w teatrze rol ą Anieli w Ślubach panieńskich A. Fredry w warszawskim Teatrze Ateneum 

i jednocześnie rolą Doriana Graya w Portrecie Doriana Graya O. Wilde'a w Teatrze Matym 

W filmie debiutowała rolą Agnieszki w Czlowieku z marmuru A. Wajdy Zagrała okoto 

1 OO ról teatralnych, okoto 80 filmowych i okoto 70 w Teatrze Telewizji Pisze, reżyseruje, 

podejmuje liczne działania społeczne Jest laureatką wielu nagród, za osiągnięcia zawo

dowe, zwyciężczynią plebiscytów, uznana za aktorkę stulecia polskiej kinematografii 

W roku 2004 stworzyta razem z mężem, wybitnym operatorem filmowym, Edwardem 

Kłosińskim i córką aktorką Marią Seweryn, rodzinną fundację na rzecz kultury, która 

prowadzi dwa teatry warszawskie : Teatr Polonia i Och-teatr. Oficjalna strona artystki 

www krystynajanda pl 

El:l:bieta WOŹNIAK 
Anglistka z wyksztatcenia Najchętniej przekłada farsy i komedie, nie unika dreszczow

ców, sztuk muzycznych i sztuk o poważnej tematyce Wprowadziła do polskich teatrów 

wielu nieznanych autorów. Współpracuje z prawie wszystkimi scenami w Polsce. Wśród 

kilkudziesięciu przet1umaczonych przez nią tekstów można znależć wielkie przeboje. 

grane w licznych teatrach po kilkaset razy, m .in.: Mayday i Mayday 2 R. Cooneya, 

Nie teraz, kochanie J. Chapmana, Wieczór kawalerski i Lewe interesy R. Hawdona, 

ZlodzieJa E. Chappella, Łóżko pelne cudzoziemców D. Freemana, Marię Callas . Lekcję 

śpiewu T. McNally'ego, Szalone nożyczki P Pórtnera, Pamięć wody S. Stephensona, żar 

s. Maraiego, Zamianę na wakacje I. Ogilvy'ego, 39 stopni J Buchana, Na końcu tęczy 

P Quiltera, Dziewczyny z kalendarza T. Firtha, musicale Miss Saigon C - M. Schónberga 

i Carmen Latina c McLeoda, oraz sztuki należące do poważniejszego gatunku, m .in .: 

Matą Steinberg L. Halla, Odwrót W. Nicholsona i Namiętność P Nicholsa, Opowiadania 

zebrane D. Marguliesa, Dublińską komedię c McPhersona, Wiąż R. Mun ro, Rock' n' Roll 

T. Stopparda. Dla Teatru Polonia przet1umaczyła Boską! P Quiltera, Kobiety w sytuacji 

krytycznej J. Murray-Smith, Panią z Birmy R. Shannona, Kontrakt M. Bartletta oraz 

libretto musicalu Bagdad Cafe P Adlona. W Och-teatrze w jej tłumaczeniu możemy 

oglądać weekend z R. R. Hawdona . 

Małgorzata DOMAŃSKA 
Kostiumolog, scenograf i fotograf Jest autorką kostiumów m .in . do Ciosów w reż . 

J. Kijowskiego, Puste) klatki w reż. L. Barona, Dyskoteki w reż. R. Rewińskiego, Przez 

dotyk w reż. M. lazarkiewicz, Drogi powrotnej w reż . J. Kaszubowskiego Wspótpraco

wata przy realizacji kostiumów m.in . do Wielkiego Szu w reż . S Chęcińskiego, Odwetu 

w reż . T. Zygadły, Lubię nietoperze w reż . G. Warchoła, Oskara i panny Róży w reż . 

M. Piwowarskiego oraz dwóch Teatrów Telewizji w reż. W Adamka : I Bogu dzięki oraz 

Rozmowy z moją matką. Jest też autorką fotosów z planów seriali telewizyjnych 

(Męskie-żeńskie w reż . K. Jandy, Garderoba w reż. J. Szczepkowskiej l Przygotowała 

scenografię do Matżeństwa Marii K. w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu , gdzie 

współpracowała także przy Trwa Jeszcze bal B. Urbankowskiego, Pannie Tutli-Putli 

Witkacego. W Teatrze Polonia i Och-teatrze, z którymi związana jest od początku 

istnienia obu scen, zrealizowała m.in . kostiumy do spektakli Lament na pl Konstytucji 

w reż . K. Jandy, Zaświaty, czyli czy pies ma duszę ? w reż . M. Seweryn oraz scenografię 

i kostiumy do Kantaty na cztery skrzydfa w reż . G. Warchoła . 

I_ 



I 

Tomasz OSSOLIŃSKI 
Projektant mody, artysta-rzemieślnik, nowoczesny architekt garniturów i precyzyjny 

konstruktor gorsetów Jego talent i umiejętności doceni! międzynarodowy magazyn 

mody, nagradzając go trofeum Projektanta Eiie. W świecie mody zadebiutowat w 1993 r. 

kolekcją damską; jego znakiem rozpoznawczym stal się gorset Jednak największą na

miętnością okazat się mr;;ski garnitur Na co dzień projektant zajmuje się wtaśnie modą 

„bespoke tailoring" - konstrukcja i tatwość budowania form to jego mocna strona. 

Jest mitośnikiem szlachetnych tkanin, na state wspót pracuje z wtoskimi producentami 

materiatów Loro Piana, Ermenegildo Zegna i Lanificio FLLI Cerutti. Ossoliński jest artystą, 

który swoje madowe wizje wciela w życie w zgodzie z najlepszymi tradycjami rzemiosta 

krawieckiego Cechuje go rozmach, pogtębione rozumienie mody i wyjątkowe sposoby 

prezentowania jej na wybiegu Projektowane przez niego ubrania charakteryzują się 

nowoczesnością linii, precyzją kroju i dbatością o każdy szczegót Ukoronowaniem 

dziatalności projektanta byto otwarcie wiosną 2011 r. Atelier Tomasz Ossoliń'5ki Made 

to Measure. Pracownia ulokowana w warszawskim Hotelru Bristol przy Krakowskim 

Przedmieściu nr 42/44, z wejściem na wprost ulicy Ossolińskich, jest dostępna dla szer

szego grona wymagających klientów. W 2009 r. na scenie Teatru Wielkiego odbyt się 

wyjrątkowy pokaz, którym Tomasz Ossoliński obchodzi! 15- lecie pracy 

I 
Arkadiusz KOŚMIDER 
Autor scenografii, dekoracji wnętrz oraz kostiumów do filmu, Teatru Telewizji oraz 

sztuk teatralnych W teatrze wspótpracowat m.in. z K. Jandą !Bóg!, A. Żmijewskim 

!Emigranci!, O. Chajdas !Ostatni żyd w Europie!, K. Langiem !Kobieta w czerni!, 

J. Papisem !Komponenty! Jest autorem scenografii do ponad 20 spektakli Teatru 

Telewizji, m.in. do Putkownika Ptaka w reż. o. Lipińskiej, Sity kosmicznej i t Bogu dzięki! 

w reż. J. Majewskiego, Wielkiego świata w reż. W. Leszczyńskiego, Grzechów starości 

w reż. M. Wojtyszki, Ognia w gtowie oraz Pasożytów w reż. P Łazarkiewicza, Damy od 

Maxima w reż. J. Józefowicza, Yes Panie Mcluhan w reż. o. Lubaszenki, Noża w gtowie 

Dino Baggio w reż. M. Piwowskiego Przygotował scenografię do filmów Parę osób, 

I 
J 

maty czas, Niech gra muzyka i Księstwo w reż. A. Barańskiego, Statyści w reż. M. Kwie

cińskiego, Skrzydlate świnie w reż. A. Kazejak, Poniedziatku i Wtorku w reż. W. Ad,amka, 

Gniewu w reż. M. Ziębińskiego, Cztowieka wózków w reż. M. Malca, Chtopaki nie ptaczą 

i Poranku kojota w reż. O. Lubaszenki, Mitości na wybiegu w reż. K. Langa, 6 dni strusia 

w reż. J. Żamojdy oraz do seriali: Czwarta wtadza, Oficer, Oficerowie, Hotel 52 i Prawo 

Agaty Nagrodzony na li Krajowym Festiwalu Teatru PP i TV „Dwa Teatry" za scenografię 

do spektaklu Portugalia w reż. Z. Brzozy oraz na VI Festiwalu Teatru PR i TV nagrodą 

Grand Prix za scenografię do spektaklu Juliusz Cezar w reż. J. Englerta 

Adam KŁOSIŃSKI 
Student IV roku Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu 

śląskiego (kierunek realizacja obrazul. Reżyseria świateł do spektaklu Mayday to Jego 

trzecia, po Kontrakcie i Seksie dla opornych, realizacja teatralna. 

Paweł SZYMCZYK 
Reżyser światła. Rozpoczyna! karierę od muzyki klubowej Mistrz Polski DJ-ów, finalista 

DMC World DJ Mixing Championships Projektowa! scenografię świetlną klubów, reży

serował światła do koncertów i pokazów scenicznych Od roku 2007 nieprzerwanie 

związany z Teatrem Polonia w Warszawie. Współpracował przy tworzeniu światła do 

przedstawień Dowód Auburna w reż. Andrzeja Seweryna, Grube ryby Batuckiego i Bóg 

Woody'ego Allena w reż. K. Jandy. Twórca światła do One Man Show Rafała Rutkow

skiego - Ojciec polski, wystawionego przez autora, Michała Walczaka. Prywatnie Pawet 

Szymczyk jest szczęśliwym tatą Poli i Jasia. 



Monika FRONCZEK 
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoty Teatralnej w Krakowie, wydziału Aktorskiego 

we wroctawiu. Od 2007 r. aktorka Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego 

w Watbrzychu, gdzie wystąplta w Byt sobie Polak Polak Polak i diabet P Demirskiego 

BARBARA SMITH: 

Wyzwolona, ekscentryczna 

pani domu absolutnie za

kochana w swoim mężu . 

Kobieta czynu1 Laureatka 

konkursu piosenki angiel

skiej w Dubaju '62, Vice 

Miss Universum '64 oraz 

pierwsza kobieta w Hima

lajach . Anakonda w ciele 

pantery. Torpeda/ 

szawie wspótpracuje także 

z Teatrem Studio oraz Na Woli, 

gdzie można ją zobaczyć 

w spektaklu Nasza klasa w reż. 

l Stobodzianka 

w reż. Moniki Strzępki (nagroda za naJlepszą rolę 

kobiecą w roku 2007), 3 siostrach w9Antoniego 

Czechowa, w reż. J. Wiktoriańskiej, Balkonie 

Geneta w reż. A. Tyszkiewicza oraz w Cztowieku 

z Bogiem w szafie w reż. P Kruszczyńskiego. 

Za rolę Iwony w Iwonie, księżniczce Burgunda 

w reż. E. Paszke-Lowitzsch (dyplom PWST we 

Wroctawiul otrzymata wyróżnienie na XXIV Festi

walu Szkót Teatralnych w lodzi. W Teatrze Polonia 

zagrata w autorskim spektaklu P Wojcieszka 

Mitość ci wszystko wybaczy, w Och-teatrze 

w wassie żeleznoweJ w reż. P Raźniaka w war-

Mari1a SEWERYN 
Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie. 

Po studiach trafita do Teatru Powszechinego 

w Warszawie, gdzie zadebiutowata rolą Arycji 

~i-"'1:=========== w Fedrze Racine'a w reż. 

L. Adamika. Zagrata Rosen-

Belglmrk11l:rlekocha kranza w stynnym Hamlecie 

mela Wbl1'0Q1lilek K. Warlikowskiego w Teatrze 

I normalny seks Rozmaitości. uznanie widzów 

zdobyta rolą w kontrowersyj

nym Shopping and Fucking M. Ravenhilla w reż. 

P lysaka Do jej najważniejszych ról należą 

takze Nadia w Polaroidach tego samego autora 

w reż. A. Augustynowicz, kreacje w spektaklach 

P lazarkiewicza Julia w Norway Today B. Igora 

i rola tytutowa w Pannie Julii A. Strindberga 

oraz Regana w Królu Learze w reż. A. Koncza

łowskiego. Na deskaC:h Teatru Polonia wystąpiła 

m. in. w Darkroomie R. Jeger w reż. P Wojcieszka, Trzech siostrach A. Czechowa w reż. 

N. Parry, K. Jandy i K. Zachwatowicz, LamenC/e na Placu Konstytucji wg K. Bizio 

w reż. K. Jandy, Kobietach w sytuacji krytyczne) J. Murray-Smith w reż. K. Jandy, 

Dowodzie D. Auburna w reż. A Seweryna, Bogu W. Allena w reż. K. Jandy oraz 

w Kontrakcie w reż. K. Jandy Na swoim koncie ma również wiele ról filmowych, m.in. 

w produkcjach takich jak Kolejność uczuć R. Piwowarskiego, Wielki tydzień A. Wajdy, 

Matka swojej matki R. Glińskiego, Julia wraca do domu A. Holland, Boisko bezdomnych 

K. Adamik czy Wichry Kotymy w reż. M. Gorris. Jako reżyserka zadebiutowata spektaklem 

Zaświaty, czyli czy pies ma duszę? wg tekstu J. A. Mastowskiego w Och-teatrze. Na tej 

samej scenie możemy ją oglądać w spektaklu Koza albo kim Jest Sylwia? E. Albeego 

w reż. K. Adamik i O. Chajdas oraz W matym dworku w reż. A. Augustynowicz Jest 

cztonkiem zarządu Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury 



Artur BARCIŚ 
Aktor warszawskiego Teatru Ateneum. Do jego ważniejszych ról teatra llriych należą 

Czarne Tango w Przeklętym Tangu w reż L. Szurmiej (wyróżnienie na Rzeszowskich 

Spotkaniach Teatralnychl, Lejzorek w Burzliwym życiu Lejzorka w reż. M. Wojtyszki 

i w. ~migasiewicza, Amos Hart w Chicago w reż. K. Jasińskiego, Hitler w Mein Kampf 

filmie reżysera, tym razem w roli Wasylki 

w Znachorze. Rok póżniej zagrał główną rolę 

w Odlocie w reż. Janusza Dymka W 1984 r. 

po raz pierwszy zagrał u Krzysztofa Kieślow

skiego w Bez korica. Wystąpił potem w zna

czących epizodach w niemal wszyst,kich 

częściach Dekalogu Kieślowskiego Do jego 

ważniejszych ról należy także kreacja w życiu 

za życie w reż. K. Zanussiego oraz Braciszek 

w reż. A. Barańskiego W 2003 r. otrzymał na-

w reż. R. Glińskiego. Sam wyreżyse

rował m.in • Trzy razy Piaf, Koftę, 

Taka noc nie powtórzy się nigdy 

w Teatrze Telewizji wystąpił m.ln. 

w Amadeuszu w reż. M. Wojtyszki, 

Cezarze i Pompejuszu w reż. 

J. Antczaka, Domu otwartym w reż. 

M. Kwiecińskiego, Skrzywdzonych 

i poniżonych w reż. I. Cywińskiej 

W filmie zadebiutował u Jerzego 

Hoffmana w Oo ostatniej krwi. 

W 1981 r. pojawił się w kolejnym 

STANLEY GARDNER: 

Mój bohater to doskonaty przyktad 

zawsze sprawdzającego się przysta

wia, które mówi, że każdy dobry uczy

nek spotka zastużona „ . kara . Poza 

tym wiadomo, że im bardziej się 

chce, tym bardziej się wlelbtąda przy

pomina. Tym bardziej, że nawet tym 

barclś . Artur Barciś . 

grodę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za rolę tytułową w filmie Kontroler 

Petera Vogta na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Down Under w Australii, a rok 

póżniej za tę samą rolę - nagrodę dziennikarzy na przeglądzie filmów kina niezależ

nego OFFensiva we wroctavviu. Publiczności jest także znany ze swych ro11 w serialach 

Miodowe Jata czy Ranczo. W Teatrze Polonia można go oglądać w Grubych rybach 

w reż. K. Jandy 

Michał BREITENWALD 
Aktor teatrów Gniezna, Torunia, Kalisza, Bydgoszczy, Poznania, 

Szczeciria oraz Warszawy (m.in. Rozmaitości, Janusza Wiśniew

skiego, Komedia, Na Wolil. Do ważniejszych jego ról teatralnych 

należą m.ln. Btazen i Malvolio w Wieczorze trzech króli Szekspira, 

Bagatelka w Domu otwartym Bałuckiego, Lenny w Powrocie do 

domu Pintera, Jarry w Opowiadaniu o zoo Albeego, Franio 

w Szczęściu Frania Perzyriskiego, Caramanchel w Zielonym gilu 

Tirso de Moliny, Grabiec I Kostryn w Balladynie Słowackiego, Dolski 

w Wielkim cztowieku do matych interesów Fredry, Car w Kordianie 

Słowackiego, Glendower w Henryku IV Szekspira, Schizofrenik 

w Kręgu personalnym Norena, Doktor w Dziadach w reż. M. Prusa, 

Oficer w Słl'Jżbie Edmunda w Królu Learze w reż. A. Konczałow

skiego czy Belisario w Panience z Tacny Vargas Llosy. Za rolę 

błazna w Wieczorze trzech króli w reż. M. Mokrowieckiego nagro

dzony na festiwalu w Toruniu. W Teatrze Telewizji wystąpił m.in. 

W• Ulicy krokodyli oraz Paklonie trzech króli w reż. J. Wiśniewskiego, 

REPORTER: Hernanim w reż. 

Jak zaistnieć w kilkudziesięciu sekundach na scenie? W filmie Artysta R. Rowińskiego, 

M. Hazanavlciusa, który ostatnio obe)rzarem, pojawia się postać reportera. ścieżkach chwaty 

Robi zdjęcie z fleszem I znika Ja go zapamięta/em. może dlatego, że do po- w reż . J. Antczaka, 

dobnej postaci się przymierzam, a może to moja umiejętność postrzega- Zfotym garncu 

n/a, wtaściwa reporterom, sprawia, że dostrzegam takie epizody, .pstryki" . w reż. J Skalskiego 

Postać, którą gram. ma reakcje tak szybkie.Jak naciśnięcie migawki, jak btysk czy w Pasożycie 

fleszu. To on sprawia robiąc zdjęcie, te Intryga w sztuce przybiera taki, a nie i Dr Halinie w reż. 

inny obrót. Co by się stato, gdyby tego zd1ęcia nie wykona/„. M. wrony Wystą-

pit także w filmach• Mgra w reż. A. Kuczyńskiego, Dwa księżyce oraz Horror w wesofych 

Bagniskach w reż. A. Barańskiego, Pan Tadeusz w reż. A. Wajdy, Wrota Europy w reż. 

J. Wójcika, Piksele w reż. J. Lusińskiego, Avalon w reż. M. Oshi, Mlode wilki w reż. 

J. Żamojdy czy ostatnio w Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć w reż. P Vegi 

W Teatrze Poloni'a można go oglądać także w roli Kutygina w Trzech siostrach oraz 

Postaci z jakiejś sztuki w Bogl'J W. Allena, w Och-teatrze z kolei w roli Pana Wywoływa

cza w Zielonym zoo czy Narratora w musicalu The Rocky Horror Show. 



Stefan FRIEDMANN 
Aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny, satyryk, 

autor tekstów i programów radiowych cieszących się 

wielką popularnością. Związany z I oraz 111 Programem 

Polskiego Radia, na antenie których realizował wraz 

z Jonaszem Koftą czy Krzysztofem Jaroszyńskim au

dycje satyryczne. choćby cykl Fachowcy, Dialogi na 

cztery nogi czy kultowe 60 minut na godzinę Kreo

wat główną rolę w serialu telewizyjnym Na klopoty . 

Bednarski, występowat w Czterdziestolatku i Alterna

tywy 4 oraz w takich filmach. jak np. Krajobraz po bi

twie, Lalka, Co mi zrobisz. Jak mnie ztapiesz? czy C. K. 

Dezerterzy Na deskach teatralnej sceny występuje od 

1951 roku. Wielokrotnie obsadzany przez Erwina Axera 

(np. w Brylla Po górach, po chmurach czy Schillera 

Marii Stuart). pracowat także Zygmuntem HObnerem 

czy Jerzym Kreczmarem. Wyreżyserowat m.in . takie 

sztuki, jak Zamknij oczy i myśl o Anglii, Będzie tylko 

lepiejl czy Sex. metro i mp3 

BOBBY FRANKLYN: 

Jak dobrze mieć sąsiada . A szczególnie takiego . Bobby 

Franklyn z wyglądu artysta . z racji zawodu twórca. 

W uczuciowym związku z niejakim Cyrylem. Projektują 

damskie sukienki . Ale bardziej dla sztuki niż pieniędzy 

Postać malownicza. Zwtaszcza kiedy maluje swoje miesz

kanie. z beztroskiego, sympatycznego i dowcipnego 

lekkoducha w obliczu katastrofy budowlanej staje się 

bohaterem heroicznym. Dlatego nigdy nie osądzajmy 

ludzi za szybko. Kto wie, czy nie stoisz obok Chucka 

Norrisa albo profesor Staniszkis 

- CeJ mi te noc. tę Jedną nooooooci 

Adam KRAWCZUK 
Absolwent warszawskiej PWST. Wspótzatożyciel. a zarazem aktor i reżyser Teatru 

Montownia . Jego kariera artystyczna jest ściśle powiązana z dziatalnością tej grupy. 

Zadebiutowal w 1995 r. w sztuce St. Mrożka Zabawa. spektaklu powstatym w ramach 

Kola Naukowego PWST. Kolejne spektakle z jego udziatem tom.in .: Skarb, Szelmostwa 

Skapena. $plew nocy letnie}. $1eboda. Historia o raju utraconym, Testosteron , Smutna 

Królewna. Peer Cynt, Utwór sentymentalny na czterech aktorów. Wyreżyserował spek

takl Montowni O mój tato, biedny tato .. Reżyserią zajmuje się również poza Teatrem 

Montownia, prowadząc warsztaty i wystawiając spektakle z osobami odbywającymi karę 

pozbawienia wolności. w 2006 r. wspótpracowat z Teyą Seypinuck przy spektaklu 

Zakazane twarze. w którym osadzeni z zaktadu karnego przedstawiali historie swojego 

życia Następnie rozpoczął warsztaty teatralne w areszcie śledczym na Mokotowie. 

Stworzy! tam Grupę Teatralną C4, która. zaprezentowata spektakl Sceny z życia wzięte 

Ostatni z „więziennych" spektakli Krawczuka to jednoaktówka Skarb St. Tyma, która 

miata premierę w 2008 r. w Areszcie $1edczym przy ul. Rakowieckiej . Zdobywca licznych 

nagród zespotowych, m.in . za spektakle Zabawa i Szelmostwa Skapena oraz laureat na

grody im. Leona Schillera za osiągnięcia artystyczne w sezonie '97- '98 dla Teatru Mon

townia. Na dużym ekranie wystąpi! m.in. w filmach duetu Konecki-Saramonowicz -Pól 

serio i Ciato . Na scenie Och-teatru można go oglądać także w Kubusiu Fataliście i Jego 

Panu oraz w Aaa zatrudnimy clowna . W Teatrze Polonia z kolei w Bogu w reż . K. Jandy 

INSPEKTOR PORTERHOUSE: 

Droga Jane! 
Zdaje się, że spokój dzisiejszego dnia odchodzi nagle w za

pomnienie Muszę wyjaśnić pewną zawitą sprawą dotyczącą 

zaginięcia pewnego taksówkarza. Być może spóźnią się 

w związku z tym na podwieczorek. Boleją nad tymi Wiesz. 

Jak lubią Twoje cieple rogaliki . Ale nie mogą pozwolić, by le

genda Inspektora Porterhouse ·a doznata Jakiegokolwiek 

uszczerbku. Nierozwiązana sprawa i Ja Jako prowadzący? 

Nigdy' 

Podtogą w kuchni umytem. Kwiatki są podlane. Jeszcze 

tylko zostato mi prasowanie Wrócą, Jak tylko skończę 

pracą. Twój Kicia. 

PS . Obiad zostawi/em Ci w lodówce . LOVE 



JOHN SMITH: 

Napisanie kilku stów o postaci, którą 

gram w spektaklu Mayday, to dla mnie 

duży ktopot Tak naprawdę niewiele 

o niej wiem. Na próbach raczej zaj

mowatem się wszystkim, tytko nie ak

torstwem. grafem w Angry Birds na 

iPadzie, pisatem smsy do znajomych, 

opowiadatem wulgarne żarty moim 

kolegom za kulisami. z Internetu 

wiem, że John Smith, którego gram, 

to londyński taksówkarz .. więcej nie 

udato mi się dowiedzieć, bo za/alem 

winem klawiaturę. Mimo wszystko 

czasu spędzonego na próbach nie ża

tuJę Pozdrawiam kolegów i Jeszcze raz 

przepraszam za to, co zrobitem Panu 

Friedmannowi w czasie przerwy obia

dowe) w bufecie 17 lutego 2012 roku. 

'97-'98 dla Teatru Montownia. 

otrzyma! Gtówną Nagrodę Ak

torską za rolę Pani Różomil

skiej w spektaklu O mój tato, 

biedny tato .. podczas Festi

walu Komedii TALIA w Tarno

wie w 2000 r Wystąpi! m . in. 

w filmach duetu Konecki

Saramonowicz - Pól serio, Cia

to oraz Le)dis. Na state wspót

pracuje też z Och-teatrem 

!Kubuś Fatalista i Jego Pan, 

Aaa zatrudnimy clowna) oraz 

Teatrem Polonia !Bóg, Ojciec 

polski , Jeszcze będzie prze

piękniel . 

Rafał RUTKOWSKI 
Absolwent Wydziatu Aktorskiego warszawskiej PWST 

Wspóttwórca, aktor i dyrektor artystyczny Teatru Mon

townia. Jego kariera zawodowa jest ściśle związana 

z losami Montowni i jego kolegów - Adama Krawczuka, 

Marcina Perchucia i Macieja Wierzbickiego Podobnie 

jak Krawczuk i Wierzbicki zadebiutowar w Zabawie 

St. Mrożka w 1995 r. Zagra! we wszystkich spektaklach 

Montowni, wymienić tu należy choćby takie tytutv, jak: 

Skarb, Szelmostwa Skapena , $piew nocy letnie). 

51eboda. Trans-Atlantyk, Historia o raju utraconym, 

Wspólny pokój, Po naszemu. McQichote, Smutna 

Królewna. Lovv. Stworzy! niezwykle wyraziste role 

w Testosteronie IKornell, Wojnie na trzecim piętrze, 

Kamieniach w kieszeniach i Utworze sentymentalnym. 

Oprócz nagród zespofowych dla Teatru Montownia za 

spektakle Zabawa i Szelmostwa Skapena oraz nagrody 

Maciej WIERZBICKI 
Aktor teatralny i filmowy Absolwent warszawskiej 

PWST Razem z Adamem Krawczukiem, Rafatem 

Rutkowskim i Marcinem Perchuciem od 15 lat two

rzy Teatr Montownia . Pierwszy spektakl aktora i za

razem Teatru Montownia to Zabawa S. Mrożka. Ma 

na swoim koncie role we wszystkich spektaklach 

sygnowanych marką Montowni, m.in . Peer Cyncie, 

Szelmostwach Skapena, Testosteronie, Wojnie na 

trzecim piętrze, Kamieniach w kieszeniach, Utworze 

sentymentalnym na czterech aktorów, Edmondzie, 

Kubusiu Fataliście czy jubileuszowym przedstawie

niu Aaa zatrudnimy clowna w Och-teatrze. Wystę

puje gościnnie także w spektaklach Teatru Polonia, 

Teatru Na Woli i Studio Buffo . Zdobywca licznych 

nagród zespotowych, m .in . za spektakle Zabawa, 

Szelmostwa Skapena i Utwór sentymentalny na 

INSPEKTOR TROUCHTON: 

Deszcz, 

Burza, 

Slota, 

Wichura, 

Grypa, 

Kae, 

Awantura z żoną, 

A on trwa, 

Pusty portfel, 

Przeterminowane piwo, 

nieudany seks, 

Na posterunku w angielskim prochowcu 

węszy, 

zwycięża , 

On. 

Inspektor Troughton 

czterech aktorów oraz laureat 

nagrody im. Leona Schillera za 

osiągnięcia artystyczne w sezo

nie '97-'98 dla Teatru Montow

nia . Na dużym ekranie wystąpi! 

m.in . w filmach duetu Konecki -

Saramonowicz - Pól serio i Ciato, 

zagrar również w filmie A. Ma

leszki Magiczne drzewo oraz 

Malej wielkiej mi/ości Łukasza 

Karwowskiego, M. Rogulskiego 

Ostatnia akcja, K. Niewolskiego 

Job, J. Bromskiego Uwiklanie 

czy M. Łazarkiewicz Maraton 

tańca . 



PATRON MEDIALNY SPEKTAKLU 

Nie używasz skutecznych kremów przeciwzmarszczkowych 
w obawie przed alergią i uczuleniem? Teraz to już przeszłość! 

BioRepair 

SKUTECZNY DLA KOBIET 
• I 

O WRAZLIWEJ SKORZE 
WYJĄTKOWO SKUTECZNE, 
PRZECIWZMARSZCZKOWE KOSMETYKI Z CZARNĄ PERŁĄ 
DO SKÓRY WRAŻLllWEJ I SKŁONNEJ DO ALERGII. 
JEDYNY PRZECIWZMARSZCZKOWY KREM NIA DZIEŃ 
ZE ZMIKRONIZOWANĄ CZARNĄ PERŁĄ 
I WYSELEKCJONOWANYM 
KOMPLEKSEM BIO+EKO, 
O SILNYMI DZIAŁANIU 
UDOWODNIONYM NAUKOWO 

00/ KONSERWANTÓW. PARABENÓW 
10 SILIKONÓW, ALKOHOLU 

00/ OLEJÓW MINERALNYCH, GLIKOLU 
/0 PROPYLENOWEGO (PEG) 

00/ SKŁADNIKÓW POCHODZĄCYCH 
10 Z UPRAW MODYFIKOWANYC H 

GENETYCZNIE 

e KOMPOZYCJA ZAPACHOWA 
BEZ ALERGENÓW* 

0SOR.AYA 
BioRepair 

() Przeciwzmarszczkowy I INTENSYWNA 
KAEM NA DZI EŃ OCHROHA MŁOoośCI 



FUNDACJA KRYSTYNY JANDY NA RZECZ KULTURY 

Prezes fundacji: KRYSTYNA JANDA 

Członek zarządu fundacji: MARIA SEWERYN 

Rada fundacji MARTA BARTKOWSKA, JANUSZ JAWORSKI. ERNEST JĘDRZEJEWSKI, 

JERZY KARWOWSKI , MAGDALENA KŁOSIŃSKA 

Dyrektor Teatru Polonia i Och-teatru: KATARZVNA BŁACHIEWICZ 

Organizacja pracy teatru : BARBARA BOGUCKA, SYLWIA RYDLEWSKA 

PR i promocja MARTA BARTKOWSKA, JÓZEFINA BARTYZEL 

Kontroler finansowy: ALEKSANDER SZAFRAŃSKI 

Kasa biletowa: PIOTR BAJCAR, MIROSŁAW GAJKOWSKI, KRZVSZTOF LIPIEC, 

MARCIN MOŻDŻYŃSKI, TOMASZ PŁACHETA 

Kierownicy techniczni: MAŁGORZATA DOMAŃSKA !scenografia i kostiumy>, 

ADAM CZAPLICKI (światło i dżwięk> 

Oświetlenie i akustyka: TATIANA CZABAŃSKA , AGNIESZKA SZCZEPANOWSKA, 

PIOTR BUŻNIAK, MICHAŁ CACKO, ADAM CZAPLICKI, RAFAŁ PIOTROWSKI, 

PAWEŁ SZYMCZYK, WALDEMAR ZATORSKI 

Multimedia KAROLINA NOIŃSKA, PIOTR BUŻNIAK, KAROL DZIEWULSKI 

Obsługa sceny PIOTR BAJCAR, TOMASZ PRZESTĘPNY, JAN CUDAK, 

JAROSŁAW PARZYSZEK, RAFAŁ ROSSA, TOMASZ RUSEK, ŁUKASZ SMAGALSKI, 

PIOTR ZWOLAK 

Fryzjerzy/ charakteryzatorzy ANNA CZERWIŃSKA , KATARZVNA MARCINIAK, 

AGNIESZKA RĘBECKA, HUBERT GRABOWSKI 

Garderobiane: BARBARA GODLEWSKA, WIESŁAWA KAMINSKA, MARIA PIŃKOWSKA, 

WŁADYSŁAWA TREJNIS 

Prowadzenie spektakli MARTA BARTKOWSKA, EWA BARYŁKIEWICZ, 

MAGDALENA JAWORSKA, MAGDALENA KŁOSIŃSKA , ALICJA PRZERAZIŃSKA, 

EWA RATKOWSKA, RAFAŁ ROSSA, JAROSŁAW SZOWA, MARTA WIĘCŁAWSKA 



Partner 
teleinformatyczny 

Partner Och-teatru 

Partnerzy premiery 

Mecenas 
technologiczny 

® 
9 iLLEN NiUM 

Partnerzy remontu teatru 

Doradca 
prawny 

VOGEL NOOT PRALPOL -
DAIKIN quatrovent 

Patroni medialni spektaklu 

·~ on et 

Projekt plakatu i programu: Agnieszka Skriabin 
Zdjecla : Robert Jaworski 

ił. 

Dziękujemy firmie 0 2 za pomoc w realizacji scenografii do spektaklu. 

FUNDACJA KRYSTYNY JANDY NA RZECZ KULTURY dziękuje Piotrowi Voelkelowi, Marcinowi Gędziorowskiemu 
oraz kancelarii CMS CAMERON McKENNA Dariusz Greszta Spółka Komandytowa za pomoc. 



• E-~~ 
och-teatr 

ul. Grójecka 65 
02-094 warszawa 

Tel./fax: 22 589 52 oo 
www.ochteatr.com.pl 


