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( Calendar girls) 

Na pods"i awie filmu wyprodukowanego w wytwórni Miramax 
wg scenariusza Juliette Towhidi &: Tima Firth 
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Reżyseria TOMASZ DUTKIEWICZ 

Tłumaczenie ELŻBIETA WOŻNIAK 

Kostiumy DOROTA ROQUEPLO 

Scenografia WOJCIECH STEFANIAK 

Reżyseria świateł OLAF TRYZNA 

. 
Aranżacje muzyczne KRZYSZTOF MACIEJOWSKI 

Opracowanie muzyczne TOMASZ DUTKIEWICZ 

Konsultacje ruchowe SYLWIA ADAMOWICZ 
. . . . . . . ... 

.... . . . ....... 

Asystent Reżysera AGNIESZKA DĄBROWIECKA 
Asystent Kostiumografa MARZENA WOJCIECHOWSKA 

Asystent Scenografa AGNIESZKA WASIK 

. . . . 
Ruth - BARBARA BURSZTYNOWICZ 

Brenda Hulse I Lady Cravendshire - HANNA DUNOWSKA 

Marie - BOŻENA DYKI El 

Celia - MARTA KLUBOWICZ 

Elaine - KAROLINA NOWAKOWSKA 

Cora - BELLA OLEJNIK 

Chris - MARIA PAKULNIS 

Jessie - HALINA ROWICKA 

Annie - GRAŻYNA WOLSZCZAK 

Rod - KRZYSZTOF JANCZAR 

Lawrence/Liam - BARTOSZ OBUCHOWICZ 

John - GRZEGORZ SIKORA 
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Prawdziwe piękno, czyli na emeryturze 
nie musisz udawać życia 

Adam, według Biblii, zmarł w wieku 930 lat. Jego syn, Set, dożył lat 912, wnuk, 
Enosz - „tylko" 905. Noe miał dzieci jako pięćsetlatek, Abraham obrzezany 
został w wieku 99 lat, mniej więcej w połowie życia, zaś Jakub pożegnał się ze 
światem jako bez mała stupięćdziesięciolatek. Wprawdzie ciągle daleko nam 
do tych rekordzistów, ale tendencje w długości życia przynajmniej w obrębie 
naszej zachodniej cywilizacji są jednoznaczne: będziemy żyli coraz dłużej. Bo 
choć jeszcze w XIX wieku najbardziej wówczas „długowieczni" Szwedzi umiera
li przeciętnie w wieku 45 lat, a w średniowieczu średnia długość życia wynosiła 
zaledwie 33 lata, dziś co drugie dziecko, które przychodzi na świat, ma spore 
szanse świętować w swoim czasie setne urodziny. 

Według ekonomistów wynikają z tego same kłopoty. W starzejącym się 
społeczeństwie rośnie liczba emerytów, pozostających na utrzymaniu kurczącej 
się grupy osób w „wieku produkcyjnym". Szybują pod niebiosa koszty opie
ki medycznej: starsi ludzie chorują częściej, a skoro coraz wyższy odsetek 
społeczeństwa przekroczył sześćdziesiątkę, jasnym się staje, że wydawać na 
nich będziemy coraz więcej. Dzieciom opętanego kultem młodości zachodniego 
kręgu kulturowego może się wręcz wydawać, że świat stanął na głowie. Ci, 
którzy jeszcze nie tak dawno uznawani byli za zbędny balast dla społeczeństwa 
- emerytury to dosyć, proszę wybaczyć, młody, bo dziewiętnastowieczny wynal
azek - dzięki regułom demokracji wkrótce mogą zacząć głośniej upominać się o 
swoje prawa i zacząć w nim dominować. Czyżby zatem groziła nam platońska 
dyktatura wiekowych mędrców? 

Zacznijmy od drugiej strony. Kilka lat temu rynkiem reklamy wstrząsnęła 
zakrojona na szeroką skalę kampania koncernu Dave pod hasłem „Prawdziwe 
piękno". Jej twórcy postanowili zerwać z dominującym w kulturze stereo
typem urody, wiążącym ją wyłącznie z tym, co szczupłe, młode, nieskazitelne. 
„Jesteśmy przekonane - pisały w manifeście firmy bliżej nieokreślone zbun
towane kobiety - że prawdziwe piękno nie zależy od kształtu, rozmiaru, ko
loru ani wieku. Uważamy również, że nadszedł czas, by pokazać światu, jakie 
jesteśmy wyjątkowe". Na billboardach wyeksponowanych w najbardziej atra
kcyjnych lokalizacjach największych metropolii świata pojawiły się modelki 
nieco bardziej zaokrąglone niż do tej pory, bardziej puszyste, odbiegające od 
wszechwładnych do niedawna kanonów. I choć zarzucano koncernowi, że jego 
kampania to tylko sprytny chwyt marketingowy, a z czasem okazało się, że 
zdjęcia modelek Dave są mocno podretuszowane, bez względu na wszystko i 
tak dokonał się wyłom w dotychczasowym monolicie. Powoli, bardzo powoli 

zaczynamy się przyzwyczajać, że piękno niejedno ma imię . 
Trochę podobnie jest z „trzecim wiekiem", „dojrzałością" - bo trudno 

przecież nazywać pełnych wigoru pięćdziesięcio - czy sześćdziesięciolatków 
starymi. Według specjalistów, pierwsze oznaki starzenia się człowiek dostrzega 
w sobie już po trzydziestce. Osoby dojrzałe mają więc sporo czasu, by pogodzić 
się ze swoim wiekiem. Polega to między innymi na akceptacji własnego wyglądu, 
własnego ciała. Nie jest to łatwe: u większości początkowo dominuje strach, 
odrzucenie rzeczywistości. Ale dopiero uświadomienie sobie prostej prawdy, 
że, jak stwierdził jeden ze znawców tematu, starość jest formą życia, a nie 
umierania, pozwala cieszyć się wszystkimi zaletami wieku trzeciego, na który 
przecież przypada niemal połowa naszego życia. 

Jakie to zalety? Wyrwanie się z objęć wyczerpującego wyścigu szczurów 
umożliwia nabranie dystansu do rzeczywistości. Człowiek zbliżający się do em
erytury ma już to, co było mu pisane osiągnąć. Niezależnie od tego, czy zdobył 
w życiu wiele, czy zbyt mało, jak na swoje oczekiwania czy marzenia, zdaje 
sobie w końcu sprawę, że„. to tyle, że więcej właściwie nie będzie. Może się 
to wydawać okrutną prawdą, ale z drugiej strony jest też ona na swój sposób 
wyzwalająca. Skoro ciągłe szamotanie się staje się powoli bezcelowe, skoro nie 
trzeba już walczyć, można się nieco wycofać, skupić bardziej na sobie. Od codzi
ennych decyzji nie zależy już całe życie - wszak zdążyło się już tak czy inaczej 
ukształtować - więc odpowiedzialność za nie nagle staje się nieco mniejsza. 
Gdy człowiek patrzy z dystansem na szarpaninę, na jakiej upłynęły mu młode 
lata, zdaje sobie w pewnym momencie sprawę, co było w niej ważne, a co nie. 
Kto wie, czy z tego właśnie nie wypływa związana z wiekiem mądrość oraz.„ 
odwaga. W książkach podróżniczych aż roi się od oryginałów, którzy w wieku 
pięćdziesięciu lat postanowili na przykład okrążyć na rowerze Ziemię. Inni, 
może nieco mniej ekstremalnie nastawieni, zaczynają się uczyć japońskiego 
albo zapisują na Harvard. 

Dystans zaznacza się także w inny sposób. Ktoś, czyj obraz w oczach 
własnych i cudzych zdążył się już ukształtować, nie musi obsesyjnie troszczyć się 
o wszelkie pojawiające się na nim rysy. Starym wolno więcej. Czy ich mądrość 
nie polega właśnie na tym, że po prostu mogą sobie pozwolić na to, by częściej 
mówić, co myślą? Szczerość i brak przywiązania do konwenansów w podeszłym 
wieku stają się zaletą, a w każdym razie są o wiele łatwiej akceptowane przez 
innych. Ograniczenia, którymi człowiek katuje się przez lata, z odleglejszej per
spektywy wydają się małostkowe, co często przekłada się na większą tolerancję 
u babć czy dziadków, jakiej próżno szukać u ich ciągle śmiertelnie poważnie 
podchodzących do życia dorosłych dzieci. 

„Na emeryturze nie musisz udawać życia" - głosił kiedyś slogan reklam
owy. Psychologowie i lekarze dowodzą, że dzięki takiemu właśnie podejściu 
„trzeci wiek" nie musi być schyłkowym okresem życia człowieka. Aktywność -
fizyczna, umysłowa, zawodowa, towarzyska - sprawiają, że starsze czy dojrzale 
osoby są zdrowsze i nie stanowią balastu dla innych. Mogą wówczas w pełni 
rozwinąć pozytywne cechy, których łatwiej nabyć w późniejszym wieku: mądry 
optymizm, tolerancję, akceptację świata w pełnej jego rozciągłości. Wtedy 
nawet może się w nich objawić nuta szaleństwa. Bo człowiek dobrze wychow
any - jak mawiał już sto pięćdziesiąt lat temu sędziwy profesor Prosper Bier
nacki - nabiera lat, ale nie starzeje się nigdy. 
Jacek Mikołajczyk 



T Fr h 
Tim Firth po raz pierwszy wzbudził aplauz te
atromanów po wystawieniu swojej komedii WYS
PA NEVILLE' A (NEVILLE'S ISLAND), która stała się 
światowym hitem; telewidzowie zaś zwrócili na 
niego uwagę w 1994 r. w związku z serialem ALL 
QUIET ON THE PRESTON FRONT. Późniejsze jego 
dzieło sceniczne - musical OUR HOUSE zdobył 
nagrodę im. Lawrence'a Oliviera, a potem 
posypały się takźe nagrody telewidzów, m.in. 
za WYSPĘ NEVILLE' A, THE FLINT STREET NA
TIVITY, CRUISE OF THE GODS oraz za produkcję 
telewizyjną dla dzieci THE ROITENTROLLS. Pier
wsze dwa pełnometrażowe filmy Tima ukazały 
się w 2003 r. Film DZIEWCZYNY Z KALENDARZA 
z Helen Mirren i Julie Walters w rolach głównych byt absolutnym hitem Wielkiej 
Brytanii, stając się zarazem jednym z najpomyślniejszych przedsięwzięć filmowych 
wszechczasów oraz znajdując poczesne miejsce na liście pięćdziesięciu najbardziej 
dochodowych filmów w historii kinematografii brytyjskiej. Film BLACKBALL z Paulem 
Kaye i Vincem Vaughnem w rolach głównych utrzymywał się na trzecim miejscu pod 
względem oglądalności na wyspach, podobnie jak trzeci film Firtha - KINKY BOOTS z 
Chiwitelem Ejioforem i Joelem Egertonem. Najnowszym projektem filmowym Tima 
byt scenariusz do komedii romantycznej WYZNANIA ZAKUPOHOLICZKI na podstawie 
książki Sophie Kinsella. 

W 2004 r. Tim wydał album solowy HARMLESS FLIRTING, dopełniając wyprawę 

w świat słów i muzyki wraz z innym dramatopisarzem - Willym Russellem. Album 
cieszył się niezwykle pochlebnymi recenzjami na festiwalu w Edynburgu. 

Adaptacja sceniczna THE FLINT STREET NATIVITY wystawiana dwa razy z rzędu w 
czasie Bożego Narodzenia w Liverpool Playhouse okazała się najbardziej kasową 
produkcją w historii teatru, sprzedaż biletów przeszła wszelkie oczekiwania. 

Przedstawienie DZIEWCZYNY Z KALENDARZA, które bilo rekordy popularności w 
każdym teatrze, w którym je wystawiano w latach 2008/09, stając się najbardziej 
kasowym brytyjskim przedstawieniem teatralnym, grano przy gęsto zapełnionej 
widowni takźe na WEST ENDzie. W 2010 r. sztuka wyruszyła w tournee po całej 
Wielkiej Brytanii, jedno z najdłuższych, jeśli chodzi o przedstawienia teatralne. Z 
niemniejszym sukcesem grano ją takźe za granicą: w Atenach, Norwegii, Australii, 
Danii, Finlandii, Rosji. Jesienią zostanie pokazana widzom w Polsce i w Niemczech. 

W marcu 201 O r. Tim został uhonorowany doktoratem honoris causa Uniwersytetu 
Chester w dziedzinie literatury. 
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Anglistka z wykształcenia. Najchętniej przekłada 
farsy i komedie, nie unika dreszczowców ani sz
tuk o poważnej tematyce. Odkryta nieznanych 
polskim widzom angielskich dramaturgów: R. 
Cooneya Mayday, R. Howdona Wieczór kawal- J 

erski, K. Ludwiga Księżyc nad Buffalo, A. Ben
netta Szaleństwo Jerzego Ili, T. McNally' ego 
Maria Callas, lekcja śpiewu, R. Cooneya i J. 
Chapmana Nie teraz kochanie, W. Nicholsona 
Odwrót, E. Chappella Złodziej, K. ~each Mr. 
Love, C. McPhersona Dublińska kolęda, D. Marguliesa Opowiadania 
zebrane, P. Vogel Najstarsza profesja, L. Halla Mała Steinberg, S. Stephenson 
Pamięć wody, D. Pownella Niżyński, R. Cooneya Mayday 2, R. Howdona In fla
granti, K. Mellor Namiętna kobieta, D. Freemana Lóżko pełne cudzoziemców, 
J. Chapmana i J. Lloyda Biznes, E. Chappella Węże oraz Samotne serca, N. Si
mona Grajq naszq piosenkę, M. Buffini Apokalipsa Homara, N. Deara Władza, R. 
Harisa Stepping out, R. Cooneya i T. Hiltona Jeszcze jeden do puli?!, P. Quiltera 
Boska! i Koniec tęczy, T. Stopparda Rock 'n roll, S. Maraia Żar, J.Murray-Smith 
Kobiety w sytuacji krytycznej, P. Valentinea Przyjazne dusze, I. Ogilvyego Za
miana na wakacje, P. Quiltera Boyband, G. Gordona i C. McLeoda Kieszonkowa 
orkiestra, J.Buchana 39 Steps, R.Cooneya i J.Chapmana Podwójna rezerwacja, 
R. Hawdona Prezent urodzinowy 



T 
. 
I Z a Du 

Aktor i reżyser teatralny. Ukończył Wydział Ak
torski ( 1988) i Wydział Reżyserii ( 1993) PWST 
w Warszawie. Ponadto studiował polonistykę i 
religioznawstwo na Uniwersytecie Warszaws
kim. Obecnie jest studentem Ili roku filozofii 
Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1988-
1992 byt aktorem Teatru Współczesnego w 
Warszawie. 
W 1999 został dyrektorem naczelnym i arty
stycznym Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. 
Wyreżyserował tam między innymi: Czekając 
na Godota S. Becketta (1999), Parady J. Po
tockiego (2002), Milczenie Schelagh Steven
son, Trzy siostry Czechowa (2004), Czego nie 
widać Michael Franea (2004). Zagrał Gustawa
Konrada w Dziadach, Stanleya w Tramwaju 
zwanym pożądaniem T.Williamsa (2002) oraz 
Valmonta w Niebezpiecznych związkach Ch. Laclosa (2003). Współpracował jako 
reżyser z Teatrem Współczesnym w Warszawie (Druga pułapka miłości P. Marivaux, 
Tacy byliśmy - piosenki z lat '50) Lubuskim Teatrem im. Kruczkowskiego w Zielonej 
Górze (Songi B. Brecht, K. Weil, 1991 ;Transfuzja Adam Karolewski, 1994), Tea
trem Syrena w Warszawie (Ostry makijaż O. Weinert, 1992) Teatrem Muzycznym 
im. Baduszkowej w Gdyni (West Side Story L. Bernstein, 1992, Piaf P. Gems, 1994; 
Chodnik R. Bryndal, 1996), Teatrem im. Jaracza w Olsztynie (Rebenthal J. Graser 
1995; Czekając na Godota S. Beckett, 1997; Prezydentki W. Schwab, 1997), Te
atrem Śląskim im. Wyspiańskiego w Katowicach (Love story E. Segal 1994), Tea
trem Bagatela w Krakowie (Zielony Gil T. de Molina, 1995) , Wrocławskim Teatrem 
Współczesnym (Czyż nie dobija się koni? H. McCoy 1995), Teatrem Baj Pomorski w 
Toruniu (Tajemniczy dom P. Dorin, 1997), Teatrem Powszechnym w lodzi (Jeszcze 
jeden do puli?! R. Cooney, T. Hilton), Teatrem Muzycznym w Gliwicach (High School 
Musical). Wyreżyserował Zemstę nietoperza w Luksemburgu i Magiczną miłosną 
podróż w Goerlitz. Ma na koncie dziesiątki ogólnopolskich nagród, w tym nagrodę 
za najlepszy debiut na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora w Toruniu, 
a także trzy Złote Maski - pierwszą z nich za Prezydentki W. Schwaba, drugą za 
Tamarę J. Krizanca, trzecią za całokształt działalności artystycznej i menagerskiej. 
Od 2006 roku jest dyrektorem Teatru Komedia w Warszawie. Wystawił w Kome
dii Samotne serca E. Chappella (2005), Songi Bertolta Brechta (2006), Jabłko Vern 
Thiessena, Zamianę na wakacje lana Ogilvy, Boyband Petera Quiltera, J.Buchana 
39 Steps, Podwójną rezerwację Raya Cooneya i Johna Chapmana, Wydmuszkę 
Marcina Szczygielskiego 

O r uepl 
Urodziła się 18.03.1960r. w Neuilly we Francji. 
W latach 1982-1985 studiowała w Szkole Pro
jektowania Mody i Kostiumu w Paryżu (Ecole 
lnternationale des Arts de la Mode). Od 1985 
r. do 1987 r. odbyła we Francji liczne staże w 
reklamie, modzie i teatrze. 
Pracę w Polsce rozpoczęła przy produkcji 
Mistrz i Małgorzata w reżyserii Macieja Woj
tyszki jako asystentka kostiumografa - Ewy 
Krauze. Jako autor kostiumów zadebiutowała 
w 1988 r. filmem Macieja Dejczera 300 mil do 
nieba. Dorota Roqueplo zalicza się do grona naj-
lepszych polskich kostiumografów. Projektuje zarówno dla filmu i te-
atru jak i dla reklamy - na swoim koncie ma ok. 80 spotów reklamowych. Jest 
dwukrotną laureatką nagrody za kostiumy na Festiwalu Polskich Filmów Fabu
larnych w Gdyni: w 1995 roku za Prowokatora Krzysztofa Langa i w 2004 roku 
za Nikifora Krzysztofa Krauzego i Pręgi Magdaleny Piekarz. Współpracowała z 
Teatrem Polonia przy spektaklach Kobiety w sytuacji krytycznej oraz Bóg. 
Ostatnie filmy - Lejdis w reżyserii Tomasza Koneckiego oraz Młyn i Krzyż Lecha 
Majewskiego. 
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Urodził się w 1966 r. w Kaliszu. W 1991 ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk 
Pięknych w Warszawie, wydział Wzornictwa 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 poszuki
waniem przygody, 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 rodzinnym Kaliszu, Poznaniu, Olsztynie, Toruniu, Lodzi, Warszawie, Krakow
ie, Zielonej Górze, Białymstoku, Rzeszowie, Sosnowcu, Szczecinie, Stupsku, 
Wrocławiu, Gdańsku i Gdyni, Radomiu. Na stale współpracuje z Teatrem Kwad
rat i Komedia w Warszawie. Pracuje z najwybitniejszymi reżyserami teatral
nymi i filmowymi. 
Zajmuje się również oprawą plastyczną koncertów i wystaw. Lubi projekty z dzie
dziny aranżacji wnętrz. Wciąj_ 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 Ogólno
polskim Konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. 
Na stale mieszka w Kaliszu. 

, 
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Kompozytor, muzyk, aranżer, producent muzyc
zny. Absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozry
wkowej Akademii Muzycznej w Katowicach w 
zakresie kompozycji i aranżacji. Ma za sobą re
alizacje muzyki do kilkudziesięciu spektakli tea
tralnych. Autor muzyki filmowej, kompozytor 
piosenek dla znanych artystów i zespołów, m. in.: 
Mieczysława Szcześniaka, Beaty Bednarz, Iwony 
Loranc, Golec uOrkiestra. Laureat Zlotej Maski, 
Nagroda Specjalna za muzykę do spektaklu "Tes
tament Teodora Sixta". Współtwórca zespołu "Dzień Dobry"- I nagroda i statu
etka "Serce Szczerozłote" na Krakowskim Festiwalu Twórczości Marka Grechuty 
"Korowód" w konkursie na interpretację i aranżację piosenek Marka Grechuty. 

których wzięta udział to: 
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Do swoi<::h największych osiągnięć w zawodzie cho
reografa zalicza współpracę z A. Wajdą przy film
ie „Tatarak" (2008), z G.Kuczeriszką „Teraz albo 
nigdy" (2008), M. Kwiecińskim „Jutro idziemy do 
kina" (2007). Sprawowała opiekę choreograficzną 
nad programem „Filharmonia uśmiechu". Autorka 
choreografii do wielu reklam (m.in.: Era, Radio 
Zet, Kinder Bueno, Bank Pekao BP). 
Pracę jako tancerka rozpoczęta w 1993 r w Teatrze 
Buffo w spektaklu „Bajor w Buffo" w Warszawie w 
reż.J.Józefowicza. Kolejne produkcje teatralne, w 

- Teatr Komedia w Warszawie - „Pan Twardowski" w reż.K.Jasińskiego, „Królew
na Śnieżka" w reż.K.Kolbergera (1994 - 1995) 
- „Metropolis Show" w Japonii, Fukuoka (1995 - 1997) 
- Teatr Rampa w Warszawie „Jeździec Burzy" w reż.A.Jakubika (1998-1999) 
- Teatr im.J.Slowackiego w Krakowie „Brell" w reż.R.Kolakowskiego (2000) -
produkcja telewizyjna 
- Teatr Muzyczny w Gydni „Opentaniec" reż.J.Staniek (2002) 
Udział jako tancerka i aktorka w produkcjach telewizyjnych i kinowych: „13 
posterunek" reż.M.Ślesicki, „Ubu Król" reż.P.Szulkin, „Tatarak" reż.A.Wajda. 



-r ra OWI 

Aktorka teatralna i filmowa. Przez lata związana 
z teatrem Ateneum w Warszawie, w którym zagrała 
wiele ról. Popularnosć przyniosła jej rola Elżbiety 
w telenoweli „Klan", w którą wciela sie do dziś. 
Z mężem Jackiem Bursztynowiczem i kompozy
torem Januszem Tylmanem tworzy kabaret liry
czny -„Cafe-teatr na Francuskiej". Jest autorką 
felietonów w „Telemagazynie" i dodatku do „Pol
ska the Times". Odtwórczyni wielu ról w teatrze 
telewizji, teatrze radiowym i dubbingu. 
Ważniejsze role teatralne: „Oni" Witkacego w 
reżyserii P. Paradowskiego, „Dusia, Ryba, Wal i Leta" P.Gems w reżyserii A.Holland, 
„Hamlet" W Shakespeara w reżyserii J. Warmińskiego, „Słodkie miasto" J.Poliakoff 
w reżyserii E. Kamińskiego oraz „Przeklęte tango" M. Puiga w reżyserii L. Szurmiej. 

H n a D 

Absolwentka warszawskiej Akademii · 
Teatralnej, aktorka filmowa i teatralna. 
Swój zawód traktuje jak pasję, 

więc jest szczęśliwa. Często swoje 
role zamienia na przygody i okazje 
do odkrywania i poznawania samej 
siebie. Grata u boku wielu wybitnych 
aktorów polskich i zagranicznych, 
wśród których znaleźli się Rutger 
Hauer, Steven Seagal, Jennifer Rubin, 
John Rhys-Davies, Viggo Mortensen. 
Na ekranie telewizyjnym można ją oglądać w najlepszych polskich serialach - „Na 
dobre i na złe" oraz „Barwy Szczęścia". 
Na festiwalu filmów Fabularnych w Mińsku Białoruskim otrzymała główną nagrodę 
dla najlepszej aktorki za zagranie roli Franki w filmie „Cham". 
Potrafi realizować swoje marzenia, ma dwoje dzieci, maty domek w Milanówku, 
dwa koty i starą dożycę. 



z n 
Ukończyła Akademię Teatralną w Warszawie. Zaraz po studiach trafiła do teatru STS 
gdzie zagrała rolę Sexy w 1972r. w prapremierze Janusza Głowackiego „Cudzołóstwo 
ukarane" u boku Kaliny Jędrusik i Jana Matyjaszkiewicza. W latach 1973-1985 grata 
w Teatrze Narodowym i na scenie Teatru Małego pod kierunkiem Adama Hanusz
kiewicza. Jej główne role to „Pierwsza lepsza" Fredry, Panna Mloda w „Weselu", 
Goplana w „Balladynie" Słowackiego (500 spektakli), Helena w „Wacława dziejach" 
Garczyńskiego, Telimena w „Panu Tadeuszu" Mickiewicza - wszystkie te inscenizacje 
realizował Adam Hanuszkiewicz. W Szekspirowskim „Jak wam się podoba" grata 
główną rolę Rozaliny w reżyserii Minca. W „Szkole żon" Moliera zagrała rolę Zoji, 
w ostatniej reżyserii Konrada Swinarskiego „Pluskwa" Majakowskiego z Tadeuszem 
Łomnickim. Ma na swoim koncie również spektakle w prywatnych teatrach, mnóstwo 
ról dla dzieci i młodzieży w bajkach. Teatr Prezentacje - kilka głównych ról, gościnnie 
1993r. w Teatrze Nowym - rola Ubicy w „Królu Ubu" w reżyserii A. Hanuszkiewicza, a 
od 2004 r. rola współczesnej Dulskiej w „WON" Marka Grońskiego w Teatrze Syrena. 
Zanim zagrała w teatrze, był film „ Uciec jak najbliżej" Janusza Zaorskiego, później 
zagrała u tego reżysera w „Awanse" z Marianem Opanią. Ma na swoim koncie ponad 
70 ról filmowych, najważniejsze z nich to: „Wesele", „Ziemia obiecana", „Smuga 
cienia", „Człowiek z żelaza", „Wielki tydzień", „Biesy" z lsabell Huppert i Oma
rem Sharifem - wszystkie te filmy w reżyserii A. Wajdy. Znana z komedii „Brunet 
wieczorową porą" i serialu „Alternatywy 4" w reżyserii S. Barei, „Wyjście awaryjne" 
w reżyserii R. Załuskiego, „Rozmowy kontrolowane" S. Chęcińskiego, „Bank nie z 
tej ziemi" W. Dzikiego, „Nic śmiesznego", „Dzień Świra", „Wszyscy jesteśmy Chrys
tusami" w reżyserii M. Koterskiego. Ponadto inne filmy i seriale to: „Dekalog VII" K. 
Kieślowskiego, „ Ognie są jeszcze żywe" produkcja polsko-japońska, „Znachor" J. 
Hoffmana, „Przesłuchanie" J. Bugajskiego, „Wojna światów" P. Szulina, „Miłość ci 
wszystko wybaczy" J. Rzeszowskiego, „Kobieta z prowincji'', „Kawalerskie życie na 
obczyźnie", „Dwa księżyce", „Uczone białogłowy" w reżyserii Andrzeja Barańskiego. 
Seriale tom. in.: „Dom", „Jest jak jest", „Rzeka kłamstwa", „40-latek", „Janosik", 
„Plebania", „Na dobre i na zle", „Dylematu 5". Od ośmiu lat w obsadzie serialu 
„Na Wspólnej". Prywatnie to szczęśliwa żona Pana Rysia- od 35 lat. Ma dwie cór
ki- Marysię i Zosię i trójkę wnucząt (2 chłopców i dziewczynka). Hobby to ogród i 
wyjazdy w cieple kraje z pięknymi plażami, gdzie można uprawiać snorkling. Jest 
autorką książki „Co zrobić, żeby się nie narobić"- sukces wydawniczy, oraz innych 
książek o prowadzeniu domu i ogrodu. 
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arta Klu o icz 
Aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa. Poetka i 
tłumacz. Ukończyła P. W. S. Twe Wrocławiu. Debiutowała 
w Teatrze Polskim we Wrocławiu w „Śmierci Koman
dora" T. Lubieńskiego w reżyserii Eugeniusza Karina. 
W roku 1985 podjęła pracę u Zygmunta Hubnera w Te
atrze Powszechnym w Warszawie gdzie zagrała obok 
Zbigniewa Zapasiewicza w „Baalu" Brechta w reż. Pi
otra Cieślaka. Za największe przeżycie teatralne uważa 
rolę w „Garderobianym" R. Harwooda w reżyserii Zyg
munta Hubnera. 
W 1991 wyjechała do Wiednia na stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. W latach 
1996 - 1998 była aktorką Wrocławskiego Teatru Współczesnego. Grała również w 
Opolu, Koszalinie, Krakowie, Chorzowie oraz wielu teatrach stolicy. Wystąpiła w 
„Kurze na plecach" (Teatr na Woli w Warszawie), w „Koronacji" (Laboratorium Dra
matu) w „Zimnym Prysznicu" Freda Apke (Teatr Komedia w Warszawie i Teatr Pow
szechny w Radomiu), w recitalu poetyckim „ Ustami do milczenia", w „Kopciuszku" 
(Teatr Bajka w Warszawie) oraz w dwuosobowej sztuce „Pan Baron przychodzi boso 
i płaci guzikiem". 
Ma w swoim dorobku kilkadziesiąt ról filmowych i telewizyjnych. Pamiętamy ją jako 
Amelkę w „Dziewczętach z Nowolipek", Paulinę w „Oh, Karol", Unę w „Przyłbicach 
i kapturach", Ewę w „Pograniczu w ogniu", Joannę w „Całym zdaniu nieboszczyka" 
czy Dorotę w „Labiryncie". Zagrała w „Klanie" „Czułościach i kłamstwach", „M. 
jak Miłość", „Pensjonacie Pod Różą" i „Biurze kryminalnym". Można ją zobaczyć w 
„Pierwszej miłości" oraz w serialu „Usta usta". 
Marta Klubowicz pisze scenariusze teatralne, jest autorką trzech tomików poezji 
(„Wyznanie", „Emigracje z Aniołem Stróżem", „Wiersze Niepozbierane"). 
Jej wiersz „Spowiedź z piątego przykazania" znalazł się w podręczniku języka pol
skiego dla klasy VI Marii Nagajowej „Słowa i świat". 
Tłumaczy z niemieckiego poezję Josepha von Eichendorff'a, Maxa Hermanna Neisse, 
a przede wszystkim sztuki Freda Apke oraz scenariusze filmowe. 
Wraz z autorem za sztukę „Letnisko" została nagrodzona Ili nagrodą w drugiej edycji 
konkursu „Komediopisanie". Przetłumaczona przez nią sztuka dla dzieci „Adonis ma 
gościa" zdobyła główną nagrodę w konkursie Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu 
(2009) 
Zajmuje się również reżyserią. Pierwszy projekt, związany z rodzinną Nysą, nosił 
tytuł „Czterech poetów z jednego miasta" i znalazł kontynuację w formie audycji w 
opolskim radio. Aktorka zrealizowała autorski monodram poetycki „Kiedy rana ... ", 
oparty na współczesnej poezji austriackiej. Kolejne realizacje „Ocalił mnie wiersz" 
i „Jesteśmy wierszami" poświęciła twórczości poety Jerzego Kozarzewskiego. „Za 
stworzenie teatru jednego aktora i odkrywanie twórców zapomnianych" została 
uhonorowana Nagrodą im. Witolda Hulewicza (2002). Jest Honorowym Obywatelem 
miasta Nysa. 



r rn w a 
Aktorka teatralna, filmowa, telewizyjna. Absol
wentka studia aktorskiego przy Państwowym Te
atrze Żydowskim, zakończonego państwowym 
eksternistycznym egzaminem aktorskim (ZASP). 
Szerokiej publiczności znana z roli Olgi w serialu 
„M jak Miłość" oraz z roli Anki w filmie W. Wójcika 
„Randka w ciemno". Występowała na deskach Te
atru Żydowskiego („Dybuk - między dniem a nocą", 
„Żyć, nie umierać", „Publiczność to lubi" w reż. 
Sz. Szurmieja), Komedia („Stepping out" w reż. K. 
Jasińskiego, „Podwójna rezerwacja" w reż. T. Dut
kiewicza). Obecnie z powodzeniem wciela siew rolę 
Hanny Ordonówny w spektaklu „Ordonka z kamien
icy" w teatrze Kamienica. 
Finalistka IV edycji programu „Jak oni śpiewają", 
uczestniczka 11 edycji programu „Gwiazdy tańczą 
na lodzie". Podwójna mistrzyni Polski i Republiki 
Czeskiej w stepowaniu. Wraz z zespołem Mizgalski 
Band występuje z koncertami w całym kraju. 

li jnik 

Ani stara, ani młoda, ani gruba, ani chuda, ani 
Ładna, ani brzydka. Dodać trzeba temperament i 
pasję muzykowania (wyniesioną z domu), poczuc
ie wolności (wyniesione z Teatru STS), wolę bycia 
użyteczną (wyniesioną z buddyjskiego filozofow
ania). Nie da sobie odebrać radości, która wyraża 
jedno: ŻYCIE WARTE JEST RADOŚCI ! 

a Pa lni 
Aktorka filmowa, teatralna i 
telewizyj na. U koń czyta P. W. S. T. 
w Warszawie. Za swe dokonania 
artystyczne wyróżniona wielo
ma prestiżowymi nagrodami między innymi: nagrodą im. Zbyszka Cybulskiego, 
Brązowymi Lwami na Festiwalu Filmów Polskich w Gdańsku, Złotą Maską Polifema 
na Festiwalu w Taorminie. Stworzyla całą galerię postaci kobiecych od fatalnych do 
przepelnionych cieplem bohaterek. Współpracowała z takimi twórcami teatru i filmu 
jak: Tadeusz Konwicki „Dolina lssy", Krzysztof Kieślowski „Bez końca", „Dekalog 11", 
Janusz Zatorski „Jezioro Bodeńskie", Andrzej Kotkowski „Obywatel Piszczyk", Bar
bara Sass-Zdort „Pajęczarki", Mirosław Bark „Konsul", Laco Adamik „Polowanie na 
karaluchy", Maciej Englert „Pastorałka, ", „Trzy siostry", Romuald Szejda „Sceny z 
życia malżeńskiego", Krzysztof Zaleski „Mahagonny", „Ślub", „Dwie sceny miłosne", 
Magda Umer „Zimny żal". Stworzyla wybitne role w repertuarze Gozziego, Shake
speare, Dostojewskiego i Brechta. Dużą popularność przyniosla jej rola w serialu 
„Ekstradycja" w reżyserii W. Wójcika oraz udzial w Teatrze Telewizji między innymi: 
„Wilk stepowy" T. Kolarczyk, „Sprawa Stawrogina" i „luk Triumfalny" K. Zaleski. 

a lin ka 
Absolwentka P.W.S.T. w Warszawie. Pisząc pracę 

dyplomową p. t. „Dramat kobiety w utworach 
H. Ibsena" grata jednocześnie tytulową rolę w Ib
senowskiej „Norze" w reżyserii G. Holoubka w te
atrze Dramatycznym. Zaangażowala się do Teatru 
Narodowego - teatru Adama Hanuszkiewicza, w 
którym zagrała wiele istotnych ról: Weroniczkę w 
„Miesiącu na wsi" I. Turgieniewa, Justysię w „Mężu 
i żonie" A. Fedry. Występowała na deskach teatru 
Nowego, Stara Prochownia, Teatrze Ochoty. Jej de
biut telewizyjny to Gaby Maple w „Skamieniałym 
lesie Sherwooda" w reżyserii Andrzeja Łapickiego. 
Widzowie utożsamiaj a ją z rola Ewy Talar w serialu 
„Dom" Jana Lomnckiego. 



r yn W Iszcz k 
Urodziła się 7 grudnia 1958 roku w Gdańsku. 

Studiowała na Wydziale Aktorskim warszawskiej 
P.W.S.T., którą ukończyła w 1983 roku. Wkrótce 
otrzymała angaż w Teatrze Nowym w Poznaniu, 
z którym była związana do 1987 roku. Póżniej 

pracowała kolejno w Teatrze Polskim, w Teatrze 
Rozmaitości i Dramatycznym w Warszawie. 
Stawę na większą skalę zdobyta w 2001 roku, dzięki 
roli Yennefer w Wiedźminie", jednak zanim to 
nastąpiło, wystąpiła w szeregu ról teatralnych i 
filmowych. Zadebiutowała w 1986 roku w „Maskar
adzie" Janusza Kijowskiego. Potem pojawiła się 

m. in. w takich filmach jak: „Dotknięci" Wiesława 
Saniewskiego (1988), „Żelazną ręką" Ryszarda 
Bera, „Lawa" Tadeusza Konwickiego (1989), w 
„Feminie" Piotra Szulkina (1990), w „Rozmowach 
kontrolowanych" Sylwestra Chęcińskiego (1991 ), 
w „Grach ulicznych" Krzysztofa Krauzego, czy w 
„Żółtym szaliku" Janusza Morgensterna. Grata 
w wielu serialach. Między innymi „07 zgłoś się", 
„Kapitan Conrad", „Klan", „Na dobre i na złe", czy 
„Matki, żony i kochanki" Juliusza Machulskiego. 
Wzięta udział w dwóch projektach zagranicznych: 
w 1998 roku wystąpiła we włoskim filmie „La Bal
lata dei Lavavetri", a rok później w polsko-czesko
stowackiej koprodukcji „Wszyscy moi bliscy". Od 
2003 roku gra Barbarę Brzozowską w popularnym 
serialu TV „Na Wspólnej". Bierze również udział w polsatowskiej „Pierwszej 
miłości". Największą stawę niewątpliwie zdobyta dzięki występowi u boku Michała 
Żebrowskiego w „Wiedźminie" (film i serial). Ten sukces przypieczętowała też na 
pewno kreacja Judyty w filmie Denisa Delića „Ja wam pokażę!", stanowiącym 
kontynuację przygód „polskiej Bridget Jones". Za tę rolę otrzymała w 2007 roku 
w Chinach nagrodę „Golden Rooster" na międzynarodowym festiwalu filmowym. 
Kilkakrotnie brata udział w polskim dubbingu, m.in. do takich filmów jak „Dino
zaur", „Cyd - legenda o mężnym rycerzu", „Gdzie jest Nemo?". Można ją zobaczyć 
w gtownych rolach na wielu scenach nie tylko w warszawskich - „Komedii" i „Capi
tolu" - ale także w Poznaniu, gdzie stworzyła kreację w farsowym arcydziele „May
day". Jest współautorką książki „Jak zawsze być piękną, młodą i bogatą", w której 
na bazie przeżytych własnych doświadczeń radzi kobietom jak zachować urodę, 
harmonię wewnętrzną i optymizm. Jest szczęśliwą mamą Filipa. 

rz sz o J czar 
W wieku 15 lat zagrał rolę Pawła w legendarnym 
serialu komediowym „Wojna Domowa" Jerzego 
Gruzy. Jako zawodowy aktor (absolwent Łódzkiej 
Filmówki) zdobył uznanie krytyków rolą w filmie 
Mieczysława Waśkowskiego „Nie zaznasz spokoju", 
za którą dostał nagrodę na festiwalu Gdańskim. 
W początkach swojej drogi zawodowej związał się 
z Teatrem im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze, 
gdzie debiutował rolą Konrada w „Wyzwoleniu" 
Wyspiańskiego. Później przeniósł się do Warszawy, 
gdzie można go byto oglądać przede wszystkim na 
scenie Teatru Narodowego. Zagrał na tej scenie m. in.: Troilusa w „Troilus i Kre
syda" Szekspira, Bielajewa w „Miesiąc na wsi" Turgieniewa, Białego Anioła w przed
stawieniu „Mickiewicz" A. Hanuszkiewicza. W październiku 1981 roku wyjechał do 
Stanów Zjednoczonych, gdzie pod okiem Jerzego Skolimowskiego uczył się, m. in.: 
pisać scenariusze. Dwa lata później zagrał rolę rosyjskiego żołnierza w filmie sen
sacyjnym „Czerwony Świt", dzięki czemu stał się członkiem związku zawodowego 
aktorów amerykańskich (Screen Actors Guild). Wkrótce potem zagrał w filmie pol
skiego reżysera Lecha J. Majewskiego „Lot Świerkowej Gęsi", gdzie główną rolę 
kreowała Karen Black. Wystąpił w serialu „Mike Hammer" jako agent KGB, gdzie 
w rolę tytułową wcielił się Stacy Keach. W USA zagrał także na scenie: grat po an
gielsku w dramacie „Szewcy" Witkacęgo w reżyserii Kazimierza Brauna. Przeżył 

francusko-włoską przygodę na planie filmu kostiumowego Jerzego Skolimowskiego 
„Wiosenne Wody" wg Iwana Turgieniewa z Nastassją Kinski. Wreszcie dostał rolę w 
amerykańskiej superprodukcji „Polowanie na Czerwony Październik". Po powrocie 
do kraju ponownie współpracował z Jerzym Skolimowskim przy „Ferdydurke" wg 
Witolda Gombrowicza. Grat także w wielu innych filmach kinowych i telewizyjnych, 
m. in.: „Odjazd'', „Zawrócony'', „Pułkownik Kwiatkowski'', „Brat naszego Boga", 
„Samo Życie", „ Dwie strony medalu", „Rezerwat", „BrzydUla" , „ Miasto z morza", 
„Mata matura 1947" i „Wojna męsko-żeńska". 



ro z u h z 
Urodzony w 1982 r. Absolwent szkoły aktorskiej 
Haliny i Jana Machulskich. Zagrał m.in. w filmach: 
„Cwał", „Stacja'', „Czas surferów", „Senność" 

i w przedstawieniach teatralnych „Guwernantki", 
„Popcorn", „Hotel Nowy Świat". Młodym widzom 
znany z programu „Brejk"- program o sporcie, 
muzyce i męskim kinie na młodzieżowym kanale 
ZigZap. 

Grz o z i kora 
Ukończył P.W.S.T. w Krakowie w 1986 roku. 
Grał w tatrze Drugie Studio Wrocławskie we 
Wrocławiu i w teatrze Polskim w Bielsku-Białej. 
Zagrał ok 1 OO przedstawień - premier, ma także 
na swoim koncie role filmowe jak np. Komen
dant w Filmie „Prymas trzy lata z tysiąca". Jest 
żonaty, ma córkę Dagmarę i syna Bartka. Kocha 
piłkę nożną i zwierzęta, przede wszystkim psy 
boksery. Najważniejszy jest dla Niego spektakl. 
Ten dzisiejszy. Nie wczoraj, czy tydzień temu, 
ale właśnie teraz ... dziś .... 

• 

• 

• 



Dyrektor Naczelny i Artystyczny - Tomasz Dutkiewicz 
Koordynacja pracy artystycznej - Krystyna Pile 
Inspicjent - Henryk Zandecki 
Kierownik Pracowni Akustycznej - Andrzej Zagórski 
Główny elektryk - Tomasz Wawer 
Kierownik sceny - Władysław Gurdek 
Opracowanie graficzne programu - Katarzyna Czapska 
Zdjęcia do programu i plakatu - Mariusz Trzciński 
Tłumaczenie tekstu wiersza Wiliama Blake'a „Jerusalem" Jerzy Pietrkiewicz 
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CENTRUM SZTUKI 
Teatr KOMEDIA 

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

Sekretariat 
Małgorzata Kondracka 
tel. 022 833 15 84 
sekretariat@teatrkomedia.pl 

Biuro Promocji, Reklamy i Organizacji Widowni 
Agnieszka Butowska i Magdalena Pniewska 
tel./fax 022 833 96 10, tel. 022 832 46 19 
Biuro@teatrkomedia.pl 
Rezerwacja@teatrkomedia.pl 

Kasa biletowa czynna: 
w poniedziałek w godzinach 10:00 - 15:00 
Od wtorku do soboty w godzinach 10:00 - 14:30 i 15:30 - 18:00 
w niedzielę w godzinach 15:00 - 18:00 
oraz zawsze na godzinę przed spektaklem 
tel. 022 833 68 80 

Na podstawie filmu wyprodukowanego w wytwórni Miramax wg scenariusza Juliette Towhidi 
Et Tima Firth CALENDAR GIRLS - adaptacja sceniczna ©Tim Firth 2009 
Na podstawie filmu zrealizowanego w wytwórni Miramax, wg. scenariusza Juliette Towhide 
i Tima Firth. David Puch Ltd zaprezentował CALENDAR GIRLS po raz pierwszy w Chichester 
Festiwal Theatre dnia 5 września 2008 r. Dnia 4 kwietnia 2009 r. CALENDAR GIRLS prze
niesiono do teatru Noel Howard Theatre do Londynu. 

Część honorarium autorskiego z tytulu niniejszej produkcji przeznaczono na badania 
nad bialaczką 
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