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Studiował w Royal Academy of Dramatic 
Art, po trzech latach pracy na scenie 
postanowił porzucić aktorstwo i poświęcić 
się pisaniu sztuk. Pierwszą wystawioną w 
Londynie na deskach Whitehall Theatre 

była Dry Rot, grana przez trzy lata z łączną 
liczbą 1475 spektakli. Ten ogromny sukces 

sprawił, że Chapman postanowił skoncentrować się 
na.pisaniu sztu.k, następna Simple Spyman grana 

była przez.l?Onad trzy lata, kolejne to: J"be brides o 
march, Diplomatic baggage oraz Oh! Clarence. 

Współpraca z Ray'em Cooney'em zaowocowała omitymi komediami i farsami, 
granymi z powodzeniem na wielu światowych scenach: Podwójna rezerwacja, My 
Giddy Aunt, Oto idzie Panna Młoda, Not now Darling (Nie teTaz: ie) W'jS-
tawiona na scenie Teatru Komedia w 1999 we współprodukcji z Teatrem t 
prawie 200 razy. Równie wielki sukces przyniosła napisana wspólnie z Davem ________ _ 

Freeman'em Key for Two (Prywatna Klinika), której prapremiera na scenie Kome
dii odbyła się w 2000 roku, by w kolejnym sezonie stać się najczęściej oglądanym 
spektaklem w Polsce. 
Na początku 1960 roku Chapman podpisał kontrakt z BBC, powstało ponad 200 
seriali komediowych m. in.: Blandings castle, Happy ever after oraz 26 odcinków 
cieszącego się ogromną popularnością serialu wytwórni Thames Television Fresh 
Fields. Serial został uhonorowany amerykańską nagrodą Emmy za najpopu
larniejszy serial komediowy. 
John Chapman zmarł we Francji w 2001 r. 

Urodził się w Anglii w 1916 roku. Pisał scenariusze 
do sztuk teatralnych oraz filmów i seriali telewiz
yjnych. Przy jego udziale powstały scenariusze do 
takich seriali jak: „Święty" (1962-1969 z Rogerem 
Moorem w roli głównej), „Danger Man" (1964-
1966), „Partnerzy" (1971-1972 w rolach głównych: 
Roger Moore i Tony Curtis) „Powrót Świętego" (1978-
1979 z Ianem Ogilvym w roli głównej). W filmach, do 
których tworzył scenariusze, wystąpiły takie gwiazdy jak: 
Audrey Hepburn, Sophia Loren, Buster Keaton, Clark Gable. 
W wieku 21 lat napisał swoją pierwszą sztukę, która trafiła w 
1938 roku na West End i do Nowego Jorku. 
Napisał pierwszą operę mydlaną p. t.: "Rodzina Grove." 
Michael Pertwee zmarł w 1991 roku. 

Anglistka z wykształcenia. Najchętniej przekłada farsy i komedie, nie unika 
dreszczowców ani sztuk o poważnej tematyce. Odkryła nieznanych polskim 
widzom angielskich dramaturgów: R. Cooneya Mayday, R. Howdona Wieczór 
kawalerski, K. Ludwiga Księżyc nad Buffalo, A. Bennetta Szaleństwo Jerzego 
111,T. McNally'ego Maria Callas, lekcja śpiewu, R. Cooneya i J. Chapmana Nie 
teraz kochanie, W. Nicholsona Odwrót, E. Chappella Złodziej, K. Leach 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 flagranti, K. Mel
lor Namiętna kobieta, D. Freemana Lóżko pełne cudzoziemców, J. Chapmana 
i J. Lloyda Biznes, E. Chappella Węże oraz Samotne serca, N. Simona Grają 
naszą piosenkę, M. Buffini Apokalipsa Homara, N. Deara Władza, R. Harisa Step
ping 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 Zamiana na 
wakacje, P. Quiltera Boyband i Wystarczy tylko bilet, G. Gordona i C. McLeoda 
Kieszonkowa orkiestra, J.Buchana 39 Steps, R.Cooneya i J.Chapmana Podwójna 
rezerwacja, R.Hawdona Prezent urodzinowy i Weekend z R, M.Panycha Law
rence Et Holloman, Tima Firth Dziewczyny z kalendarza. 



Aktor i reżyser teatralny. Ukończył Wydział Aktorski (1988) i Wydział Reżyserii (1993) 
PWST w Warszawie. Ponadto studiował polonistykę, religioznawstwo oraz filozofię na 
Uniwersytecie Warszawskim. 
W latach 1988-1992 byt aktorem Teatru Współczesnego w Warszawie. 
W 1999 został dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. 
Wyrefyserował tam między innymi: Czekając na Godota S. Becketta (1999), Parady 
J.Potockiego (2002), Milczenie Schelagh Stevenson, 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. Krucz
kowskiego w Zielonej Górze (Songi B. Brecht, K. Weil, 1991) Transfuzja Adam Karolewski, 
1994), Teatrem Syrena w Warszawie (Ostry makijaż O. Weinert, 1992) Teatrem Muzyc
znym 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), Teatrem Śląskim 
im. Wyspiańskiego w Katowicach (Love story E. Segal 1994), Teatrem Bagatela w Krakow
ie (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),Teatrem Powszechnym w Rado
miu (musicale Piaf i Carmen Latina). 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, trzeciąza całokształt działalności artystycznej i menagerskiej. 
Od 2006 roku jest dyrektorem Teatru Komedia w Warszawie. Wystawił w Komedii 
Samotne serca E. Chappella (2005), Songi Bertolta Brechta (2006), Jabłko Vem Thies
sena, Zamianę na wakacje lana Ogilvy, Boyband Petera Quiltera, 39 Steps J.Buchana, 
Podwójną rezerwację Raya Cooneya i Johna Chapmana, Wydmuszkę Marcina Szczygiel
skiego, Dziewczyny z kalendarza Tima Firtha. 
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florota ,f'Oqt/EPLO 
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 lic
zne staże w reklamie, modzie i teatrze. 
Pracę w Polsce rozpoczęta przy produkcji 
Mistrz i Małgorzata w reżyserii Macieja 
Wojtyszki jako asystentka kostiumogra
fa - Ewy Krauze. Jako autor kostiumów 
zadebiutowała w 1988 r. filmem Macieja De- _, 
jczera 300 mil do nieba. Dorota Roqueplo zal- ~ 
icza się do grona najlepszych polskich kos- :..--~ 
tiumografów. Projektuje zarówno dla filmu 
i teatru jak i dla reklamy - na swoim koncie 
ma ok. 80 spotów reklamowych. Jest dwukrotną 
laureatką nagrody za kostiumy na Festiwalu Pols
kich Filmów Fabularnych w Gdyni: w 1995 roku za Pro-
wokatora 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. 



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 byto 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 , Łodzi, 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. Wciąż zajmuje się sztuką sakralną i grafiką użytkową. 
W roku 2000 i 2003 otrzymał Nagrodę ez):'denta miasta Kalisza z osiągnięcia 

w dz1 dzinie tw 1"6Zości artyst}".e 005 został wyróżn · ny w g 'lno-
----.::-:: tskim Konkursie na ~ a ienie polskiej sztu · 't es-nej. -----

Na st - mieS2k Kaliszu. 



W 2001 roku ukończyła wydział aktorski w PWSFTviT w lodzi. Współpracowała z Łódzkim Tea
trem Studyjnym, gdzie w 2001 r. wcieliła się w postać Panny Młodej w „Weselu" Wyspiańskiego, 
Maszę w „Trzech siostrach" Czechowa i Claire w „Pokojówkach" Geneta. 
W Teatrze Komedia w Warszawie wystąpiła w spektaklach: „Love me tender" (2004 r. ), „Pól 
żartem pól sercem" (2007 r. ), „Jabłko" (2007 r.) oraz „Show" (2008 r). W Teatrze Bajka zagrała 
Miśkę w „Seks, chemia i latanie" (Warszawa, 2005 r. ). 
W filmie zagrałam.in. w niezależnej produkcji filmowej „Zwierzę Powierzchni", reż. M.Dymek 
(2002r.), w filmie „Cold Kenya'', reż. Larry Walsh (2005r.). 
Współpracuje także z Teatrem Polskiego Radia. 
Największy rozgłos zyskała dzięki roli Małgosi Mostowiak w serialu telewizyjnym „M jak miłość". 
Aktualnie można ją zobaczyć w serialu „Daleko od noszy 2 ". 
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~n:es!f a'" K07tl LA N'KA 
Agnieszka Kotulanka jest absolwentką PWST w Warszawie. Na początku lat 80-tych 
była związana z warszawskim Teatrem Współczesnym. W telewizji debiutowała w 
roku 1980 u boku Tadeusza Łomnickiego w "Śmierci komiwojażera". W 1989 roku 
wyjechała do Kanady, gdzie mieszkała przez dwa lata. Po wspaniałym występie na 
Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wroc.lawiu podjęła decyzję o powrocie do kraju. 
Agnieszka Kotulanka zagrała w kilku filmach („Nadzór"- W. Saniewski, „Wielki wóz"
M. Wortman, „Wielki tydzień"- A.Wajda) i sztukach teatralnych m. in. w Teatrze 
Komedia („Łóżko pełne cudzoziemców'', „Jeszcze jeden do puli", „Pól żartem, pól 
sercem"). Największą popularność przyniosła jej rola Krystyny Lubicz w serialu 
„Klan". W roku 2000 dostała statuetkę Telekamery dla najlepszej aktorki polskiej. 

" 
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Aktorka teatralna, filmowa, telewizyjna. Absolwentka studia aktorskiego przy 
Państwowym Teatrze Żydowskim, zakończonego państwowym eksternistycznym eg
zaminem 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 Teatru 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" i "Dziewczyny z kalendarza" w reż. T. Dutkie
wicza). Obecnie z powodzeniem wciela siew rolę Hanny Ordonówny w spektaklu 
„Ordonka z kamienicy" w teatrze Kamienica. 
Finalistka IV edycji programu „Jak oni śpiewają", uczestniczka li edycji programu 
„Gwiazdy tańczą na lodzie". Podwójna mistrzyni Polski i Republiki Czeskiej w ste
powaniu. Wraz z zespołem Mizgalski Band występuje z koncertami w całym kraju. 

Aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna. Ukończyła P. W.S. T. w Warszawie. Za swe 
dokonania artystyczne wyróżniona wieloma prestiżowymi nagrodami między in
nymi: nagrodą im. Zbyszka Cybulskiego, Brązowymi Lwami na Festiwalu Filmów 
Polskich w Gdańsku, Złotą Maską Polifema na Festiwalu w Taorminie. Stworzyła 
całą galerię postaci kobiecych od fatalnych do przepełnionych ciepłem bohaterek. 
Współpracowała z takimi twórcami teatru i filmu J·ak: Tadeusz Konwicki Dolina lssy" 

" ' 
Krzysztof Kieślowski „Bez końca'', „Dekalog li", Janusz Zatorski „Jezioro Bodeńskie", 
Andrzej Kotkowski „Obywatel Piszczyk'', Barbara Sass-Zdort „Pajęczarki", Mirosław 
Bark „Konsul ", Laco Adamik „Polowanie na karaluchy", Maciej Englert „Pastorałka, ", 
„Trzy siostry", Romuald Szejda „Sceny z życia małżeńskiego'', Krzysztof Zaleski 
„Mahagonny'', „Ślub", „Dwie sceny miłosne", Magda U mer „Zimny żal". Stworzyła 
wybitne role w repertuarze Gozziego, Shakespeare, Dostojewskiego i Brechta. Dużą 
popularność przyniosła jej rola w serialu „Ekstradycja" w reżyserii W. Wójcika oraz 
udział w Teatrze Telewizji między innymi: „Wilk stepowy" T. Kolarczyk, „Sprawa 
Stawrogina" i „luk Triumfalny" K. Zaleski. 



Urodził się 15 grudnia 1963 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Studiował we 
wrocławskiej PWST, którą ukończył w 1988 roku, wcześniej zaliczając debiut zarów
no w teatrze (1987), jak i w filmie (1985). Zadebiutował w telewizyjnym filmie 
„Daleki dystans" (1985) w reżyserii Mirosława Borka. Wystąpił jeszcze w serialu Hen
ryka 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 „Polski 
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, nomi
nacja do Orła). 
W 1999 roku wystąpił w sensacyjnym filmie Wojciecha 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 l<łosa" (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 
sierźanta 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), „Krymi
nalni" (2005), „Pitbull" (2005-2008) i „Niania" (2007), „Tancerze"(2009-2010), 
„Wojna i miłość"(jako Pitsudski)(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. 
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:Jan :J ank: cu~$. f/ . · · · ·. 
• • • • • • • 

Studia aktorskie ukończył we Wr;Cte.w~ t.1 ,•Wrok~ 1984, Jetlnak już w latach 1981-1984 • • •. 
występował na deskach słynnego wrocławskiego Teatru Polskiego. Pierwszym ofic- •• • 
jalnym angażem Jana Jankowskiego był Teatr Rozmaitości \.1 Warszawie (1984-86) a •• 

• • 
następnie Teatr Polski we Wrocławiu (1986-1987). Za stwo~enie ciekawej postaci, •• 
jako Władzia w Ślubie Gombrowicza w przedstawieniu dypltlmowym wrocławskiej •• 
PWST, aktor otrzymał nagrodę na li Ogólnopolskim Przeglądzf~ Spektakli Dramatyc- ·-. 
znych Szkół Teatralnych w Łodzi. Nie będąc związany etatowci ze sceną, grał m. in. : 
w: Teatrze Studio Buffo w Warszawie, Teatrze Dramatycznym i Syrena (również w : 
Warszawie) oraz w Teatrze Powszechnym w Łodzi i Teatrze Po~kim w Bydgoszczy. : 
W ostatnich latach wystąpił miedzy inny_mi w przedstawieniac:ti : Pecunia non olet? : 
(Teatr Syrena Warszawa, 2005), Won! (Teatr Syrena 2006, 'Mlrszawa), Opowieść : 
o zwyczajnym szaleństwie (Teatr Dramatyczny 2005, Warsza~a), oraz w Teatrze .: 
Komedia w przedstawieniach: Prywatna klinika (2000), Stosunki tia szczycie (2001), : . 
Łóżko pełne cudzoziemców (2003), Jeszcze jeden do puli?! (20(1'(> ), Pół żartem pół : 
sercem (2006), Koleżanki (2007), Jabłko (2007), Zamiana na waka,te (2007), Nie- .: 
bezpieczne związki (2008), After Ashley Show (2008), Boyband (2dOa~ ;,9 STEPS : 

• • 
(2009) oraz Podwójna rezerwacja (2010). ••• : 
Aktor zagrał też wiele ról filmowych i telewizyjnych. Miłośnicy seriali pamiętają ·• • : 
go na pewno z roli Pawła Hanisza, bodaj pierwszego polskiego se
rialu-tasiemca, pod tytułem W labiryncie (wyprodukowany w 
latach 1988-1990), zaś wielbiciele kina kojarzą jego osobę 
z filmami Krzysztofa Gradowskiego o Panu Kleksie, gdzie 
zagrał postać Komandora Maxa Bensona. Jak większość 
wziętych aktorów, występuje głównie w serialach, takich 
jak: Złotopolscy, Samo życie, czy M, jak miłość. 
Jan Jankowski jest laureatem prestiżowej Nagrody im. Zbig
niewa Cybulskiego przyznawanej przez liczący się w końcu 
XX wieku tygodnik filmowy Ekran. (Rok przyznania: 1986). 
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Robert Ostolski ukończył PWST we Wrocławiu w 1995 r. Pracę na scenie rozpoczął 
w Zielonej Górze musicalem dla dzieci „ Szalona klasa" w reż. Ewy Marcinkówny. 
Dwa sezony spędził w Teatrze Lubuskim pod dyrekcją W. Matuszewskiego i P.B. 
Jędrzejczaka. W tym czasie zagrał wiele ról w bardzo zróżnicowanym repertuarze 
m. in.: Haj mona w „Antygonie" w reż. W. Matuszewskiego, Prosiaczka w „Kubusiu 
Puchatku" w reż. P. Szczerskiego, Aktora w „Zdechł kanarek" w reż. K. Prusa, Ju
rgena w „Jubileuszu" w reż. P.B. Jędrzejczaka, Wacława w „Zemście" w reż. w. 
Matuszewskiego. W sezonie 97 /98 przyjął propozycję angażu i pracy nad rolą Oskara 
w „Opowieściach Lasku Wiedeńskiego" w reż. P. Szczerskiego w teatrze kieleckim 
i pracował w nim przez jeden sezon, grając pięć głównych ról, ważniejsze z nich 
to: Pierre Brochant w komedii „Kolacja dla głupca" w reż. E. Marcinkówny, Oskar w 
„Opowieściach Lasku Wiedeńskiego" w reż. P. Szczerskiego, Kochanek w „Balladach 
i romansach" w reż. P. Szczerskiego. W sezonie 98/99 został aktorem Teatru Nowego 
w Lodzi, gdzie zagrał Walentego w „Fauście" reż. Zdzisław Jaskuła. Gościnnie 

zagrał Binę w „Brzegu nieba" w teatrze w Radomiu w reż. Linasa Zaikauskasa. Od 
sezonu 1999/2000 związany z Teatrem Ochoty w Warszawie gdzie zagrał m.in. w 
spektaklach: „ Studio paniki Rolanda Topora" w reż . K. Galasa, „Widok z mostu" 
rola Marco w reż. T. Mędrzaka, „Śluby panieńskie" rola Albin w reż. T. Mędrzaka , 
„Hamlet" rola Horacy w reż. T. Mędrzaka, „Iwanow" w reż. E. Karina, „Kartoteka" 
w reż . K Galasa, „Pułkownik Ptak" rola Chaczo w reż. T. Mędrzaka, „Sztuka" rola 
Yvan w reż. T. Mędrzaka, „Orkiestra Titanic" w reż. T. Mędrzaka, „Pokój stołowy" w 
reż. A. Waldena. Gra również gościnnie w dwóch spektaklach w teatrze w Radomiu: 
„E'.11igranci" rola XX w reż. K. Galasa oraz w spektaklu „Mayday" rola Stanley w 
rez. A. Zaorskiego. Widzom znany jest z wielu filmów m. in.: „Enen", „Plac Zba
wiciela", „Ja v.:am pokażę'', „Pornografia", „Rób swoje, ryzyko jest twoje", „ Cud 
Purymowy", „Swięta Polskie" i „Torowisko" i seriali telewizyjnych m. in.: „Ludzie 
Chudego", „Ranczo", „Hotel 52", „Ten ratuje cały świat", „Na dobre i na złe", 
„Klan", „Odwróceni" oraz „Samo życie". 

Aktor związany z warszawskimi scenami Teatru Ochota i Studio oraz Teatrem Pols
kim w Bydgoszczy. Debiutował na deskach rolą w „Ot tak" w reż. J.Machulskiego. 
Grał także w kolejnych spektaklach reżysera: „Letnicy", „Iwanow" oraz „Niemcy". 
W 1978 r. na XIX FPSW we Wrocławiu otrzymał wyróżnienie za rolę prokuratora w 
spektaklu „Krzywa plaska". Współpracował także z J.Grzegorzewskim przy „Parawa
nach" i „Operze za trzy grosze". Do jego ważniejszych ról w Teatrze Telewizji 
należą: Klimowski w „Ostatnim koncercie" w reż. B.Sałackiej, Happy w „Śmierci 
komiwojażera" w reż. K.Karabasza, Kazio Filipek w „Pięknej pani Seidenman" w 
reż. J.Kijowskiego. 
Jego filmowym debiutem był epizod w „Człowieku z marmuru" w reż. A.Wajdy 
(wystąpił także w jego „Bez znieczulenia"). Grał w filmach A.Holland („Gorączka"), 
J.Machulskiego („Vabank", „Vabank li, czyli riposta'', „Kiler"), L.Majewskiego 
(„Ewangelia według Harry'ego"), M.Ślesickiego („Tato", „Sara"), K.Zanussiego 
(„Niepisane prawa" - część cyklu „Opowieści weekendowe"), W.Pasikowskiego 
(„Demony wojny wg Goi") i O.Kędzierzawej („Nic"). Za kreację w „Statystach" w 
reż. M.Kwiecińskiego został wyróżniony za rolę drugoplanową na festiwalu FPFF w 
Gydni oraz Orłem Polskim. 
Ma na swoim koncie kilkanaście produkcji telewizyjnych, a wśród nich role w: „Grac
zykach", „13 posterunku", „Na dobre i na złe", „Fali zbrodni", „Heli w opalach'', 
„Barwach szczęścia" czy „Twarzą w twarz". 



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 i plakatu - Katarzyna Czapska 
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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.teatrkomedia .pl 

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

Biuro Promocji, Reklamy i Organizacji Widowni 
Magdalena Brodowicz i Magdalena Pniewska 
tel./fax 022 833 96 10, tel. 022 832 46 19 
Bi u ro@tea trkomedi a. 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 




