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Norm Foster to najbardziej rozchwytywany dramatopisarz ostatniego dwudzie
stolecia w Kanadzie. Jego sztuki rocznie doczekują się około stu pięćdziesięciu 
różnych adaptacji, co czyni go najczęściej wystawianym autorem w historii kana
dyjskiego teatru. 

Norm Foster urodził się w Dzień Świętego Walentego, w Newmarket, w prowincji 
Ontario. Dorastał w Toronto, gdzie uczęszczał do West Hill Collegiate Institute, a 
następnie ukończył studia na kierunku Radio & Television Arts w Centennial Colle
ge. Kolejną uczelnią na ścieżce edukacji Fostera był Confederation College 
w Thunder Bay. Po ukończeniu studiów, Norm rozpoczął pełną przeprowadzek ka
rierę radiowca. W przeciągu 25 lat jego głos brzmiał w rozgłośniach Thunder Bay, 
Winnipeg, Kingston i wreszcie Fredericton, w prowincji Nowy Brunszwik. Właśnie 
we Fredericton, w 1980 roku, Norm postawił pierwsze kroki w świecie teatru. 

„Przyjaciel wybierał się na przesłuchanie w niewielkim teatrze przygotowującym 
sztukę Harvey. Poprosił mnie bym poszedł z nim. Poszedłem, traktując to jako we
sołą przygodę, a już niedługo po tym miałem wcielić się w rolę Elwooda P. Dowda. 
Najśmieszniejsze było to, że nigdy wcześniej nie widziałem żadnej sztuki na włas
ne oczy!" 

Foster zakochał się w teatrze od pierwszego wejrzenia, a już dwa lata później napi
sał swój pierwszy profesjonalny dramat zatytułowany Sinners. Sztukę wystawił Te
atr New Brunswick, a reżyserował ją Malcolm Black, który wkrótce miał przyczynić 
się także do sukcesu drugiej sztuki Norma - The Melville Boys. Dramat The Melville 
Boys był wystawiany na deskach teatrów Kanady i USA. W końcu trafił na słynny 
nowojorski Broadway, gdzie otrzymał bardzo pochlebne recenzje. Właśnie ta sztu
ka stała się wizytówką Fostera i uczyniła go jednym z wiodących twórców kanadyj
skiego teatru. Od tego czasu kariera Norma toczy się w imponującym tempie. 

Foster ma na swoim koncie również kilka musicali. Z Leslie Ardenem stworzył The 
Last Resort, a kolejne cztery przedstawienia muzyczne (Jasper Station, Race Day, 
Sitting Pretty i One Moment) to dzieło współpracy ze Stevem Thomasem. 

Norm tak opisuje swoją pracę:„Piszę trzy lub cztery godziny dziennie. Jeśli jesteś w 
stanie napisać przynajmniej jedną stronę na dzień, to praca nad pełnym 90-stron
nicowym scenariuszem nie zajmuje ci zbyt wiele czasu. Inną ważną rzeczą jest wie
dzieć, kiedy przestać pisać. Wyczuwać, kiedy sztuka jest już gotowa. Jedną z klątw 
bycia dramatopisarzem jest to, że nigdy nie jesteś w pełni usatysfakcjonowany 
tym, co napisałeś. Zawsze jest przynajmniej jedna linijka, którą chciałbyś poprawić. 
A nawet, jeśli ją poprawisz, to w oko wpada ci kolejna. Naprawdę musisz wiedzieć, 
kiedy przestać:' 

Sztuki Fostera znane są przede wszystkim z dobrego humoru, ale Norm nie unika 
w nich także poważnych tematów.„Największą satysfakcją dla mnie jest sprawić, 
by widz zarówno śmiał się, jak i czuł lekki smutek oglądając tę samą historię. Farsy, 
takie jak Sinners czy Self-Help sprawiły mi wiele radości podczas pisania, ale to 
sztuki, które nie tylko bawią, ale także chwytają za serce są dla mnie prawdziwą 
nagrodą za moją pracę:' 

Kilka sztuk Fostera zostało wydanych przez Playwright's Union Press. To: Sin-
. ners, The Melville Boys, The Motor Trade, Opening Night i The Foursome. Jego 
dzieła można spotkać także w licznych zbiorczych seriach wydawniczych. Lo
oking oraz The Love List w różnych formatach oferuje dom wydawniczy Samuel 
French. 

Norm Foster nie ogranicza się tylko do pisania. Ostatnio wrócił do tego, co przy
ciągnęło go do teatru. Do gry aktorskiej. 

„Granie na scenie to świetna zabawa, ale to pisanie wciąż jest dla mnie największą 
miłością. Wielu ludzi postrzega bycie pisarzem, jako pewną„ideę" i podoba im się 
ona. Widzą w tym coś romantycznego. Wydaje im się, że my pisarze, spotykamy 
się w kafejkach, by godzinami dyskutować o naszej twórczości. Ja osobiście wolę 
pisać, a nie o tym rozmawiać. To proces pisania mnie ekscytuje. Tworzenie świata 
i zaludnianie go postaciami wyciągniętymi gdzieś z mojej głowy. To dlatego moje 

sztuki rzadko rozgrywają się w miastach, które istnieją naprawdę. Chcę żeby pub

liczność wyobrażała je sobie razem ze mną:' 

Foster zapytany o to, co łączy wszystkie jego sztuki - o temat przewodni, waha 
się:„Myślę, że większość z nich jest o zwykłych ludziach, którzy próbują jakoś ra
dzić sobie w życiu. Nie szukam w głowie monumentalnego celu dla sztuk, które 
tworzę. Nie próbuję niczego nauczyć mojej publiki albo zawierać w sztuce głębo
kiego przekazu. Wydaje mi się, że nie mam do tego kwalifikacji. Staram się, by moi 
widzowie poczuli się lepiej na świecie, w którym nie wszystko jest takie łatwe, jak 

sobie wymarzyliśmy:' 



Ukończył wydział aktorski PWSFTv i 
T w Łodzi. Pierwszy sezon po łódz
kiej filmówce spędził w teatrze w 
Radomiu. Następny w Rzeszowie, po 
czym osiadł już na stałe w Opolu, grając 
przez wiele lat na deskach Teatru im.J.Kochanowskiego. 
Tu stworzył wiele ciekawych kreacji aktorskich. Opolskiej pub
liczności zaprezentował się między innymi w takich rolach jak: Edek- Tango S. 
Mrożka, Nikt - Kreacja I. Iredyńskiego, Mefistofel - Kordian J.Słowackiego, AhQ -
Prawdziwe dzieje AhQ CH.Heina, Dr Simpson - Dom, który zbudował Jonathan Swift 
G.Gorina, Valerio - Leons i Lena G.Buchnera, Pisarz - Kate i Hipopotam M. V. Lliossy, 
Anuczkin - Ożenek M.Gogola, Fedycki - Ich czworo G.Zapolskiej, Leon - Matka 
St.I.Witkiewicza, Mr.Love - Tajemniczy Mr. Love K.Leach, Wołodkowicz - Matka Jo
anna od Aniołów J.lwaszkiewicza, Pierre Brochante - Kolacja dla głupca F.Vebera, 
Mąż/Manager - Tajemniczy korowód W.Schwaba i w wielu innych. Za rolę Majora w 
Fantazym J.Słowackiego otrzymał 
w 2003 roku nagrodę na Opolskich Konfrontacjach Teatralnych Klasyka Polska. 
Również w tym teatrze powstał jego pierwszy projekt reżyserski pt. Wędrówką jed
ną życie jest człowieka oparty na twórczości E.Stachury. 

W 1998 roku otrzymał roczny kontrakt w Film und Theater Athanor Aka
demie w Burghausen w pobliżu Monachium w Niemczech, gdzie był opiekunem 
trzeciego roku i prowadził zajęcia ze studentami wydziału aktorskiego i reżyserii. W 
Niemczech powstały dwa następne reżyserskie projekty Scheint Wahr zu sein oraz 
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czech powstały dwa następne reżyserskie projekty Scheint Wa hr zu sein oraz Im 
Zerrspiegel der Wunsche. 
Jesienią 2003 roku wyjechał do Toronto w Kanadzie w celu studiowania reżyse
rii. Najpierw ukończył York University English Language Institute, a następnie w 
kwietniu 2005 roku dostał się na reżyserię na York University - Centre for Film 
and Theatre w Toronto. Studiował pod okiem między innymi znanego na rynku 
amerykańskim reżysera Davida Rotenberga, lnes Buchli, Davida Smuklera, a tak
że szefa wydziału Paula Lamperta, u którego był również asystentem. Mając za 
sobą doświadczenie pedagogiczne otrzymał możliwość uczenia przez półtora 
roku podstaw aktorstwa studentów pierwszego roku wydziału aktorskiego York 
University, prowadząc z nimi improwizację oraz monolog. Po ukończeniu stu
diów i obronie pracy magisterskiej założył teatr ATLAS Stage Productions Canada, 
gdzie pełni funkcję dyrektora artystycznego. Jest to instytucja promująca kulturę 
polską w Kanadzie i vice versa, prowadząca wymianę twórców i przedstawień z 
obu krajów. Pracuje głównie z aktorami kanadyjskimi. Jego prace reżyserskie w 
Kanadzie to: Unity 1918 K. Kern, Wesołe kumoszki z Windsoru W. Shakespeare'a, 
Twelve Ophelia's C. Svich, Tales from Ovid T. Hughesa, Jak wam się podoba W. 
Shakespeare'a, 7 Deadly Monsters L. Barry, Les Belles Soeurs M. Trambleya, Thea
tre of the Film Noir George' a F. Walkera, On the Very Corner of that Old Map, Love 
Thy Saviour (Szkoła Dobroczyńców) J. Lutowskiego (po angielsku). W 2008 roku 
z przedstawieniem Theatre of the Film Noir i ośmioosobowym zespołem Kanadyj
czyków odbył trzytygodniowe turnee po Polsce. Spektakl ten został zaprezento
wany również w Wiedniu. 
Jest cżłonkiem związków zawodowych kanadyjskich aktorów ACTRA. Bierze rów
nież udział w kanadyjskich czy amerykańskich produkcjach filmowych. W celu 
przybliżenia polskiej publiczności kanadyjskich twórców Mirosław Połatyński od 
kilku lat zajmuje się promocją i tłumaczeniem ich sztuk na język polski. 
Więcej informacji na temat działań ATLAS Stage Productions oraz tworzenia pomostów 
kulturowych między Polską i Kanadą mo~na znaleźć na stronie www.atlasstage.com 

Specjalne podziękowania dla Ca nada Council for the Arts za wsparcie udzielone 
przy realizacji niniejszej sztuki. 

~ Canada Council Conseil des arts 
<=[; for the Arts du Canada 



Ewa 
GDOWIOK 

Scenograf, kostiumograf. Absolwentka Wydziału Scenografii warszawskiej ASP. 
Największym sentymentem darzy realizacje teatralne: Chrystus z Betowa J. Ostaszkie
wicza, Genesis z Ducha wg J. Słowackiego, Życie na poczekaniu wg W. Szymborskiej, 
przedstawienie dyplomowe Patty Diphusa P. Almodóvara, Krainę uśmiechu F. Lehara. 

Największą przyjemność sprawia jej praca przy przedstawieniach muzycznych. Ostat

nio zrealizowała musicalową bajkę Pewien mały dzień w Teatrze Muzycznym Capitol we 
Wrocławiu oraz Kiedy świat był młody w Teatrze Polskim w Poznaniu, High School Musi
cal w Gliwicach i Carmen Latina w Radomiu. Ma na swoim koncie realizacje filmowe 

i telewizyjne. Wykonała dekoracje wnętrz do filmu Przedwiośnie F. Bajona, nagrod
zonego za scenografię na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Realizuje 
serial TV Pogodni, filmy reklamowe, etiudy studenckie, teledyski i koncerty (dwukrot
nie otrzymała Złote Kaczki, wykonała dekoracje do koncertu unplugged zespołu Hey 
oraz scenografię i kostiumy do Big Bang - otwarcia Centrum Nauki Kopernik w reż. 
Petera Greenawaya) oraz własne krótkie formy filmowe. Za Facescape wraz z Emilią 
Orzechowską otrzymała li nagrodę w międzynarodowym konkursie Ca na I+ za film 
o emigrantach Światła Brindisi. Przy okazji akcji obrony lumpeksów (którą nagłośniła 
medialnie), rozpoczęła pracę dla tygodnika 11Gala'; gdzie zajmowała się wymyślaniem 
)adnych obrazków" (w postaci sesji zdjęciowych), ilustrujących wywiady z gwiaz-
dami. W 2004 roku była producentem sesji zdjęciowych w miesięczniku 11 Playboy''. Za 
koncepcję sesji zdjęciowej "Olimpijczyków" w 2004 roku zdobyła wraz z fotografem 
Szymonem Szcześniakiem prestiżową nagrodę 11Chimery"w kategorii fotografii maga
zynowej. Ilustruje czasopisma i książki- Mysza Tomka Matkowskiego doczekała już 
czwartego tomu. Kocha lalki - m.in. zaprojektowane i wykonane przez nią Moliki 
Książkowe 2, które występują w TVP. Prowadzi również działalność pedagogiczną -
wykłada w Warszawskiej Akademii Fotografii. 

• • 
OJ Cle 
EFAN I 

Urodził się w 1966 r. w Kaliszu. W 1991 ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk 
Pięknych w Warszawie, wydziałWzornictwa Przemysłowego i zwyciężył w konkursie im. 
Z. Czermańskiego na najlepszy dyplom ASP. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
W roku 1995 spędził kilka miesięcy w Argentynie, co było nie tylko poszukiwaniem przy

gody, ale i pogłębianiem doświadczeń zawodowych. Tam zainteresował się scenografią, 
której do dziś pozostaje wierny. 
W ciągu ostatnich 13 lat zrealizował ponad sto projektów teatralnych m.in. w rodzin
nym Kaliszu, Poznaniu, Olsztynie, Toruniu, Łodzi, Warszawie, Krakowie, Zielonej Górze, 
Białymstoku, Rzeszowie, Sosnowcu, Szczecinie, Słupsku, Wrocławiu, Gdańsku, 
Gdyni i Radomiu. Na stałe współpracuje z Teatrem Kwadrat i Komedia w Warszawie. 
Pracuje z najwybitniejszymi reżyserami teatralnymi i filmowymi. 
Zajmuje się również oprawą plastyczną koncertów i wystaw. Lubi projekty z dziedziny 
aranżacji wnętrz. Wciąż zajmuje się sztuką sakralną i grafiką użytkową. 
W roku 2000 i 2003 otrzymał Nagrodę Prezydenta miasta Kalisza za osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości artystycznej. W 2005 został wyróżniony w XI Ogólnopolskim 
Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Na stałe mieszka w Kaliszu. 



Do czego zdolni są ludzie z dnia na dzień pozbawieni pracy? Do czego zdolni są 
ludzie, którzy nienawidzą swej pracy? Wreszcie, do czego zdolni są ludzie, którzy 
przebywają w towarzystwie pozbawionych i nienawidzących pracy? 

Niestety, chyba do wszystkiego ... Nawet do tego, aby porzucić utarte koleiny znanej, 
bezpiecznej oraz akceptowalnej społecznie rodzinnej codzienności i rzucić się w 
nieznane i mroczne objęcia showbiznesu ... Nieco roznegliżowanego showbiznesu ... 
No dobrze, bądźmy szczerzy - zupełnie nagiego showbiznesu. 
Cóż, właściwie ... pornobiznesu ... 
Dalej już tylko może być śmiesznie. Nawet bardzo śmiesznie. 

Bohaterowie 110strej jazdy" poprzez udział w niefortunnej przygodzie z kinem 
niezupełnie familijnym przeżyją niezwykłe emocjonalne wstrząsy i prawdziwe 
duchowe rozterki. 
Jednak konieczność zmierzenia się z nagą rzeczywistością - momentami w sensie 
dosłownym - pozwala im spojrzeć na siebie i na ludzi wokół w zupełnie inny niż 
dotychczas sposób. Pozwala im poznać nagą prawdę ... o przepraszam, po prostu 
prawdę o sobie. I popaść w kolejne tarapaty, tyle tylko, że tym razem miłosne ... 

110stra jazda" to brawurowa komedia Norma Fostera z nieoczekiwaną pointą i 
znakomitą obsadą - Julia Kamińska, Katarzyna Żak, Mirosław Baka, Jan Jankowski 
i Przemysław Sadowski. 
Nagość jeszcze nigdy nie była tak śmiesznie ubrana jak w naszej najnowszej 
prapremierze! 

. 
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Julia Kamińska: absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu 
Gdańskiego. Pierwsze doświadczenia na scenie zbierała w teatrze edukacyjnym 
„Wybrzeżak"w Gdańsku. Popularność zdobyła dzięki roli Uli Cieplak w serialu 
„Brzydula': użyczała głosu m.in. Roszpunce w filmie 11 Zaplątani'; obecnie można 
ją oglądać w serialu "Reguły gry': 

Aktorka urodzona w Toruniu. 
W 1986 roku ukończyła PWST we 

Wrocławiu, gdzie zagrała około 20-stu ról m.in. w „Operze za trzy grosze':„sztukmistrzu 
z Lublina': "Obywatelu Piszczyku':„wariacie i Zakonnicy':„Peepshow':„Requiem 
dla Zakonnicy':„ Locie nad kukułczym gniazdem':„Piaf':„Nienawidzę':„Preclarce z 
Pohulanki"i„Romansie Róży'~ 
Wrocławiu w 1995 roku zdobyła wyróżnienie na Festiwalu Piosenki młodego aktora. 

1995-2009 była aktorką Teatru Rampa, gdzie zagrałam.in w„Conte~ 
minale Tango':„Love':„Bracie Naszego Boga':„sześć w Jednet 

znana jest z takich seriali jak :„ 13 posterunek~.Klao• 
warze i maski~„Ranczo~„Na Wspólnej" 

Graae:i.-.emn11G1 



Mirosław 
BAKA 

Urodził się 15 grudnia 1963 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Studiował we 
wrocławskiej PWST, którą ukończył w 1988 roku, wcześniej zaliczając debiut 
zarówno w teatrze (1987), jak i w filmie (1985). Zadebiutował w telewizyjnym 
filmie „Daleki dystans" (1985) w reżyserii Mirosława Borka. Wystąpił jeszcze 
w serialu Henryka Bielskiego „Ballada o Januszku" (1987), zanim nadeszła 
przełomowa rola Jacka Łazara w najsłynniejszej części telewizyjnego cyklu 
„Dekalog" - ,,Krótkim filmie o zabijaniu" w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. 
W 1989 roku zagrał w filmie Jacka Skalskiego „Chce mi się wyć" z Dorotą Pomykałą, 
po czym wyjechał zagranicę, gdzie wystąpił w kilku niemieckich i węgierskich 
produkcjach (m.in.„Vaterland" 1992, polsko-niemiecki film sensacyjny „Polski1 
Crash" 1993), w międzyczasie pojawiając się u Andrzeja Barańskiego w „Nad 
rzeką, której nie ma" (1991 ), u Rolanda Rowińskiego w „Obywatelu świata" (1991) 
wg opowiadania Grzegorza Ciechowskiego oraz u Andrzeja Wajdy w wojennym 
obrazie „Pierścionek z orłem w koronie" (1992). 
W 1994 roku ponownie wystąpił u Skalskiego w „Mieście prywatnym': po czym 
dołączył do obsady serialu „Radio Romans" (1994-95). Potem przyszły role: 
Małego w „Gnojach" (1995) Jerzego Zalewskiego, kaprala Kosa w „Autoportrecie z 
kochanką" (1996) Radosława Piwowarskiego, Cichego w „Demonach wojny wg Goi" 
Władysława Pasikowskiego (1998) oraz Maxa w „Amoku" Natalii Korynckiej- Gruz 
(1998, nominacja do Orła). 
W 1999 roku wystąpił w sensacyjnym filmie Wojdecha Wójcika „Ostatnia misja': rok 
później zagrał w głośnej komedii Olafa Lubaszenki „Chłopaki nie płaczą" (2000), a 
przede wszystkim ponownie spotkał się z Andrzejem Wajdą, kreując tytułową rolę 
w jego telewizyjnym filmie „Wyrok na Franciszka Kłosa" (2000). 
W 2001 raz jeszcze zagrał u Pasikowskiego („Reich") i Wójcika („Tam i z powrotem") 
oraz dołączył do obsady serialu „Miasteczko': w 2003 roku pojawił się w głównej 
roli sieliżanta Makuły w serialu „Bao-bab, czyli zielono mi" i w jednej z głównych ról, 
komisarza „Szajby" w „Fali zbrodni" (2003-2008). 
Bakę można było oglądać również na planie takich seriali, jak„Glina" (2004), 
„Kryminalni" (2005), ,,Pitbull" (2005-2008) i „Niania" (2007), ,,Tancerze"(2009-201 O), 
„Wojna i miłość"(jako Piłsudski)(2011), oraz wielu produkcjach offowych (m.in. 
wielu filmach Piotra Matwiejczyka. 
Na stałe związany jest z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku. Ma żonę Joannę Kreft-Baka 
(również aktorka) i synów Jeremiego i Łukasza. 

Jan 
Jankowski 

Studia aktorskie ukończył we Wrocławiu, 
w roku 1984, jednak już w latach 1981-
1984 występował na deskach słynnego 
wrocławskiego Teatru Polskiego. Pierwszym 
oficjalnym angażem Jana Jankowskiego 
był Teatr Rozmaitości w Warszawie (1984-
86), a następnie Teatr Polski we Wrocławiu 
(1986-11987). Za stworzenie ciekawej postaci 

Władzia w Ślubie Gombrowicza,w przedstawieniu dyplomowym wrocławskiej 
PWST, aktor otrzymał nagrodę na li Ogólnopolskim Przeglądzie Spektakli 
Dramatycznych Szkół Teatralnych w Łodzi. Nie będąc związany etatowo ze sceną, 
grał m. in.: w warszawskich teatrach Studio Buffo, Dramatycznym i Syrena oraz w 
Teatrze Powszechnym w Łodzi i Teatrze Polskim w Bydgoszczy. W ostatnich latach 
wystąpił miedzy innymi w przedstawieniach: Pecunia non olet? (Teatr Syrena 
Warszawa, 2005), Won! (Teatr Syrena 2006, Warszawa), Opowieść o zwyczajnym 
szaleństwie (Teatr Dramatyczny 2005, Warszawa), oraz w Teatrze Komedia w 
przedstawieniach: Prywatna klinika (2000), Stosunki na szczycie (2001 ), Łóżko 
pełne cudzoziemców (2003), Jeszcze jeden do puli?! (2006), Pół żartem pół sercem 
(2006), Koleżanki (2007), Jabłko (2007), Zamiana na wakacje (2007), Niebezpieczne 
związki (2008), After Ashley Show (2008), Boyband (2008), 39 STEPS (2009), 
Podwójna rezerwacja (201 O), Fotki z wakacji (2011 ). 
Aktor zagrał wiele ról filmowych i telewizyjnych. Miłośnicy seriali pamiętają go 
na pewno z roli Pawła Hanisza, bodaj pierwszego polskiego serialu-tasiemca W 
labiryncie (wyprodukowany w latach 1988-1990). Na dużym ekranie zadebiutował 
w filmie muzycznym P.Karpińskiego To tylko rock w 1983 r. Jak większość wziętych 
aktorów, występuje również w serialach, takich jak: Złotopolscy, Samo życie, M, jak 
miłość, Fala zbrodni, Na wspólnej, Determinator, Czas honoru, a wkrótce będzie 
można go zobaczyć w najnowszym serialu komediowym produkcji TVN pt Reguły 
Gry, który jest adaptacją realizowanego od roku 2007 amerykańskiego serialu 
Rules of Engagement. 
Jan Jankowski jest laureatem prestiżowej Nagrody im. Zbigniewa Cybulskiego 
przyznawanej przez liczący się w końcu XX wieku tygodnik filmowy Ekran. (Rok 
przyznania: 1986). 
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Aktor teatralny i filmowy. W 1999r. ukończył PWSFTiT w Łodzi. Na scenie 
debiutował w roku 1999 rolą Semenki w Śnie srebrnym Salomei w reż. 
W. Zawodzińskiego w Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi. Występował w wielu 
teatrach m. in.: im. S. Jaracza w Łodzi, Scena Prezentacje w Warszawie, 
Polskim w Szczecinie, Nowym Praga w Warszawie, Na Woli w Warszawie, 
oraz gościnnie w Teatrze Komedia w Warszawie w przedstawieniach: 
Przyjęcie w reż. K. Zaleskiego, Zamiana na wakacje w reż. T. Dutkiewicza 
oraz Lewe interesy w reż. J. Bończaka. 
W 1999r. zadebiutował w filmie Pierwszy milion w reż. W. Dzikiego i T. 
Wiszniewskiego. Do ważniejszych ról filmowych można zaliczyć: 
Polonaise reż. N. von Kilsdonk, Siedem Grzechów Głównych reż. 
A. Bartnowski i D. Nowakowski, Tylko mnie kochaj reż. R. Zatorski, Droga 
do raju reż. G. Reguła, 7 minut reż. M. Odoliński. 
Przemysław Sadowski znany jest widzom z popularnych seriali 
telewizyjnych m. in.: Samo życie, Magda M, Ranczo, Londyńczycy, Naznaczony. 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny - Tomasz Dutkiewicz 
Koordynacja pracy artystycznej - Krystyna Pile 
Inspicjent - Henryk Zandecki 
Główny elektryk - Tomasz Wawer 
Kierownik sceny-Władysław Gurdek 
Opracowanie graficzne programu i plakatu - Katarzyna Czapska 
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CENTRUM SZTUKI 
Teatr KOMEDIA 

Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia 
01-592 Warszawa, ul. Słowackiego 19a 
tel. 22 833 40 66, 022 833 15 84 
www.teatrkomedia.pl 

Sekretariat 
Małgorzata Kondracka 
tel. 22 833 15 84 
sekretariat@teatrkomedia.pl 

Biuro Promocji, Reklamy i Organizacji Widowni 
Agnieszka Butowska i Magdalena Pniewska 
tel./fax 22 833 96 1 O, tel. 22 832 46 19 
Biuro@teatrkomedia.pl 
Rezerwacja@teatrkomedia.pl 
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