




Zapnij pasy 

Witamy na pokładzie lotu „Boeing Boeing"! 
Usiądź wygodnie i zapnij pasy, kamizelka ratunkowa 
znajduje się pod Twoim siedzeniem i. . . może 

okazać się przydatna. Prosimy o wyłączenie urządzeń 
elektronicznych, aby nie rozpraszać załogi ... 
Za chwilę znajdziemy się na wysokości 10 tysięcy 

metrów n.p.m. Temperatura na zewnątrz wynosi 
30Q C, temperatura wewnątrz ... stale rośnie! Lot 
potrwa około 2 godzin. Gwarantujemy, że nie zabraknie 
miłosnych turbulencji i podniebnych akrobacji! 
W imieniu kapitana i całej załogi życzymy ekscytującego 
lotu! 

Czarna skrzynka lotu 

25 maja 2009 roku około godziny 19:00 w Warszawie 
doszło do awaryjnego lądowania trzech samolotów: 
polskich, niemieckich i amerykańskich linii lotniczych. 
Miejsce tego zaskakującego zdarzenia zostało 

zabezpieczone i zbadane przez specjalną komisję. 
Dotarliśmy do tajnych zapisów pochodzących z czarnych 
skrzynek (które okazały się zresztą pomarańczowe ... ). 
Specjalna komisja przedstawiła raport zatytułowany 
„Boeing Boeing", w którym opisuje przebieg zdarzeń oraz 
wskazuje, w jaki sposób w przyszłości uniknąć podobnej 
katastrofy.„ Oto czego udało nam się dowiedzieć: 

Głównym uczestnikiem zdarzenia jest Maks, młody, 
zamożny i przystojny mężczyzna, którego życie 

uczuciowe i erotyczne reguluje międzynarodowy 

rozkład lotów ... Dzięki precyzyjnej organizacji i pomocy 
niezawodnej, choć nie stroniącej od sarkastycznych 
uwag, służącej - kontrolera lotów, Maksowi zawsze 
udaje się skoordynować wizyty kolejnych narzeczonych -
Amerykanki Janet, Niemki Johanny i Polki Joli. 
Feralnego dnia wszystko zaczyna się bardzo spokojnie -
Maks żegna Janet, oczekując już rychłego pojawienia się 
Joli. Niespodziewanie w domu Maksa zjawia się kolega 
z czasów młodości Paweł, który za chwilę zostanie 
wtajemniczony w sekrety życia uczuciowego Maksa. 
Nad wszystkim czuwa również niezawodna Nadia, która 
szybko orientuje się, że Maksa czekają problemy -
z powodu zmian w ruchu lotniczym Jola oraz niemiecka 
narzeczona Johanna znajdą się w domu w tej samej 
chwili ... Wkrótce dołączy do nich również Janet... Jak 
w tej sytuacji poradził sobie Maks? Jaka była rola Pawła? 
Jakim cudem nie doszło do katastrofy? Odpowiedzi na te 
pytania przedstawi rekonstrukcja wydarzeń w reżyserii 

- - -4•• Gabriela Gietzky'ego. 



Historia lotu 

„Boeing Boeing" to klasyczna już dziś sztuka francuskiego 
pisarza Marca Camolettiego, która przyniosła mu sławę 
i majątek. Pokazana na scenie po raz pierwszy w roku 
1960 po 17,5 tysiąca wystawień w 55 krajach znalazła się 
w l<siędze Rekordów Guinnessa. 

1960 Premiera sztuki we Francji - Amerykanka Gloria, 
Włoszka Gabriella i Niemka Gretchen kochają się 

w paryskim architekcie Bernardzie 

1962 Londyńska premiera sztuki nieschodząca z afisza 
przez siedem kolejnych lat 

1965 Premiera sztuki „Boeing Boeing" na Broadwayu 

1965 Film z Tonym Curtisem, w którym kochają się 

Brytyjka, Niemka oraz Francuzka 

1991 „Boeing Boeing" w l<siędze Rekordów Guinnessa 

2002 Premiera w Singapurze - tym razem stewardesy 
pochodzą z Singapuru, Hongkongu i Japonii 

2005 Bollywoodzka ekranizacja sztuki „Boeing Boeing" 
pt. „Garam Masala" 

2007 Powrót sztuki na londyński West End 

2008 „Boeing Boeing" ponownie ląduje na 
Broadway'u i otrzymuje nagrodę Tony 
odpowiednik Oscara w świecie teatru 

2009 „Boeing Boeing" wreszcie wylądował równ1ez 
w Polsce w niezwykłej adaptacji Bartosza Wierzbięty 
w reżyserii Gabriela Gietzky'ego 

• • 

Kabina pilota 

Pilot: Szymon Bobrowski 
Szymon Bobrowski zwykle wcielający się w telewizyjne 
role twardzieli („Twarzą w twarz", „Odwróceni") nie 
zawsze stojących po stronie prawa, tym razem musi 
uporać się z problemem zupełnie innej natury. Ze 
świata przestępczości przenosi się bowiem na równie 
niebezpieczne tereny relacji damsko-męskich. Czy 
kapitan naszego Boeinga będzie w stanie wyprowadzić 
samolot z miłosnych turbulencji? 

Drugi pilot: Rafał Królikowski 
Rolą drugiego oficera jest tym razem przede wszystkim 
ubezpieczanie „pierwszego". Rafał Królikowski będzie 
starał się nie dopuścić do katastrofy i zapewnić pasażerom 
miękkie lądowanie. Jednak, podobnie jak Michał z serialu 
„Teraz albo nigdy!" sam również wpadnie w miłosne 
tarapaty ... 

Kontrola lotów 

Cezary Kosiński 
Niezawodny jako doktor Jacek Mejer ze szpitala 
w Leśnej Górze, tym razem sprawdza się również w roli 
kontrolera lotów. Nadzoruje międzynarodowy rozkład 
lotów, zawiaduje lotniskiem, zawsze trzyma rękę na 
pulsie. Jedno jest pewne - Cezary l<osiński nie został 
stworzony do tej roli ... ; -) 



Stewardesy 

Jola 
Narodowość: polska 
Ulubiona potrawa: pierogi z jagodami 
Ulubiony drink: truskawkowa margarita, mniam! 
Ulubiona piosenka: (Maksiu) „Kocham Cię Kochanie 
Moje" zespołu Maanam 
Preferowana trasa: Warszawa-Paryż, miasta 
zakochanych .. . 
Gdy nie latasz ... : jestem u Niego 

Janet 
Narodowość: amerykańska 

Ulubiona potrawa: pancakes z bekonem i syropem 
klonowym, „zero cholesterol. .. lolu"! 
Ulubiony drink: whisky on the rocks, tzn. z lodem 
Ulubiona piosenka: „That don't impress me much" 
Shanii Twain, małe rzeczy nie robią na mnie 
wrażenia ... 
Ulubiona trasa: Los Angeles -Nowy Jork, to tak jakby 
oblecieć całą kulę ziemską 

Gdy nie latasz ... : poprawiam stosunki polsko
amerykańskie ; -) 

Johanna 
Narodowość: niemiecka 
Ulubiona potrawa: Bratwurst i Kartoffelnsalat, warte 
tych wszystkich godzin spędzonych na siłowni! 
Ulubiony drink: rum z colą waniliową 
Ulubiona piosenka: „Keine Grenzen" Ich Troje 
Ulubiona trasa: Frankfurt-Majorka (najlepiej 
z przesiadką w Warszawie ;-)) 
Gdy nie latasz ... : trenuję kick-boxing ... na Maksie 
oczywiście! 
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Konstruktorzy 

Reżyseria : Gabriel Gietzky 
Aktor, scenarzysta, ale przede wszystkim reżyser teatralny (i operowy). 
B rał na warsztat Shakespeare'a i Mickiewicza, Wittgensteina , Gogola 
i Fredrę. Tym razem mierzy się z komediową konstrukcją „Boeinga" 
Marca Camolettiego.„ 

Scenografia i kostiumy: Dominka Skaza 
Wielokrotnie współpracowała z Gabrielem Gietzkym (m.in . „Kupiec 
Wenecki", „Igraszki z diabłem", „Traktat", „Ożenek") tworząc 
kreatywne przestrzenie dla jego oryginalnych adaptacji. Projektując 
scenografię do spektaklu „Boeing Boeing" w pełni wykorzystała 
potencjał komedii pomyłek . 

Muzyka: Szymon Wysocki 
Kompozytor muzyki do filmów, seriali, reklam, a także wielu 
rozpoznawalnych czołówek telewizyjnych pracując nad komedią 
„Boeing, Boeing" stworzył złożoną audialną identyfikację postaci 
i motywów sztuki, stanowiącą niezwykle ważny element opowieści . 

Producenci: Katarzyna Cebula, Damian Słon i na 
Dyrektor zarządzający i producent wykonawczy Akson Studio oraz 
wywodzący się z branży muzycznej założyciel Tito Productions, 
debiutują w roli producentów teatralnych. Na początek zdecydowali 
się pokazać polskiej publiczności wielki broadwayowski hit Marca 
Camolettiego. 
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