


Jerzy Bończak 
- reżyser, aktor filmowy i teatralny. Absolwent Akademii Teatralnej 
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Zadebiutował na deskach 
olsztyński ego Teatru Jaracza rolą Haralda Schmiedera w sztuce „Ga
gatek". Artysta stworzył ponad 300 ról ; współpracował z najwybitniej
szymi reżyserami. Zasłynął między innymi z brawurowego wcielenia 
się w Zygmunta Krzepickiego w „Karierze Nikodema Dyzmy"; Chrosto
wicza w komed ii „M iś" ; Andrzeja Leskiego w „Filipie z konopi' ; Prokopa 
w serialu „Dom"; Marka Manca w „Alternatywy 4". Współpracował m.ln. 
z Jerzym Hoffmanem, Markiem Koterskim, Janem Kidawą-Błońsk i m, 

Natalią Koryncką-Gruz, Borysem Lankoszem. Przez dług i czas związa
ny był z warszawskim Teatrem Rozmaitości , Nowym i Kwadrat. Pod ko
niec lat 90. zrezygnował z etatu w teatrze. Jako reżyser zadebiutował na 
deskach częstochowskiego Teatru „Szczęściarzem" Michaela Cooney'a 
(1999 r.). „Przyjazne dusze" to czwarta sztuka zreal izowana przez Je
rzego Bończaka w Teatrze Mickiewicza (w 2008 r. odbyła się premiera 
farsy „Jeszcze jeden do puli?", rok późn i ej „Miłości i polityki"). Jako re
żyser współpracuje m.in. z Teatrami: Komedia i Capitol w Warszawie; 
Solskiego w Tarnowie; Powszechnym w Radomiu; Jaracza w Olsztynie. 
Zarówno w filmie jak i w teatrze gra role charakterystyczne. Jak sam przy
znaje - „gran ie gagatków, hultajów i czarnych charakterów jest wiele cie
kawsze niż amantów". Twierdzi, że lubi rozśmieszać widzów, bo uważa, 

że „publiczność jest j uż i tak dostatecznie wzruszona rzeczywistością ... ''. 

Pam Valentine jest popularną w Anglii autorką sztuk teatralnych, sitco
mów, słuchowisk radiowych i spektakli komediowych. Pomysł napisan ia, 
granych w wielu (nie tylko europejskich) teatrach, „Przyjaznych dusz" 
zrodził s i ę w głowie dramatopisarki, kiedy m ieszkała w uroczym, starym 
domu. ó w dom - wg Pam Valentine - „zamieszkiwało" równ ież małżeń
stwo, które żyło w nim 1 OO lat wcześn i ej. 

„Przyjazne dusze" to pełna ciepła, mądrości i humoru historia 
opowiadająca o tym jak świat materialny przenika się z duchowym, 

miłość jest wielowymiarowa, a każdy człowiek ma swojego 
Anioła Stróża„. 

Akcja sztuki rozgrywa się w domu, który należał niegdyś do auto
ra popularnych kryminałów - Jacka Camerona oraz jego żony Su
zie. Małżeństwo zginęło tragicznie podczas pobytu we Włoszech. 
Po śmierci wracają „na swoje włości" jako„ .para duchów. Sytu
ację komplikuje przybycie nowych lokatorów. Dom zostaje bowiem 
wynajęty młodemu małżeństwu, które spodziewa się dziecka. A to 
z kolei powoduje lawinę zabawnych, podszytych czarnym humorem 



sytuacji I nieuchronnie prowadzi do konfrontacji mieszkających 
w jednym domu par. 
Jak zmieni się życie bohaterów zamieszkujących dom w któ
rym straszy? Czy duchy będą w stanie zaakceptować intruzów? 
O tym przekonają się Państwo oglądając jedyny w swoim ro· 
dzaju teatralny seans spirytystyczny! 

AN IOŁ. .. Pierwsze wyob rażenia aniołów istniały w starożytnym Egip
cie i Babilonii. W rel igiach tych cywi lizacji były cale zastępy duchów 
i istot, będących poś rednikami między bogami a człowiekiem. Czę

sto przedstawiano je jako uskrzydlone zwierzęta z ludzkimi twarza
mi. Starożytnym aniołom przypisywano pewien rodzaj cie lesności, 
co znajduje potwierdzenie w apokryficznej Księdze Henocha. Anioły 

tam występujące płodziły dzieci, odczuwały g łód i pragnienie. W cza
sach nowożytnych do tej koncepcji an iołów powróci ł Emanuel Swe
denborg. 

Anioł oznacza funkcję, nie naturę . Pytasz jak się na
zywa ta natura? - Duch . Pytasz o funkcję? - An ioł. 

Przez to czym jest, jest duchem, a przez to co wypeł

nia, jest an i ołem . 

św. Augustyn, Enarratio in Psa/mos 

Gdyby nam jakiś anioł opowiedział coś ze swej fi
lozofi i, sądzę , że niektóre zdania brzm iałyby tak, 
jak 2 X 2 = 13 

Georg Christoph Lichtenberg 

Nie taki anioł słaby , jak go mal ują 

Jan Twardowski 

Człowieku, naucz się tańczyć , bo inaczej an iołowie 

w niebie nie będą wiedzieć , co z tobą zrobić . 

św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony) 

I lekroć zadźwięczy dzwonek, jakiś anioł dostaje 
skrzydła i aureolę. 

Jill Barnett 
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