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Powieściopisarz, I I w Globe Theatre - wy-
dramatopisarz, tłumacz A L AUTOR =:=J A. różnione nagrodą Sto-

i repo~r~dził się w Lon- •ern=el!@•iitsn• ~ ~~~~ys~~~~a. T~i~~~t~ 
dynie w 1933 roku. ---------------------- Hall (1980). Następ
Studiował filozofię ne sukcesy to spek-
w Cambridge. W latach 1957-1963 był felietonistą i re- takle : „Make and Breake" - komedia roku 1980, „Cze
porterem dziennika The Guardian. Od 1963 roku pisywał go nie widać" (1982), „Benefaktors" (1985). W 1998 
stałe felietony i reportaże z całego świata dla Observera. roku powstał zbiór ośmiu miniatur komediowych za
Od połowy lat 60-tych publikował powieści i książki o te- tytułowany „Alarms and Exursions", który prezentu
matyce filozoficznej, m.in.: „The Tin Men" (1965), jemy Państwu pod stworzonym przez nas tytułem 

„The Russian Interpreter" (1966), „Sześć w jednej" . 
„Towards the End of the Morning" W 1998 roku Frayn spróbował 

(1967), „A Very Private Life" (1968), swych sił w innym gatunku niż komedia. 
„Sweet Dreams" (1973). Jest lau- Za „Kopenhagę" (1998) otrzymał Nagro-
reatem wielu nagród, wśród nich: dę Tony w kategorii najlepszego drama-
So m erseta Maughama (1961 ), tu, a także nagrody Outer Critics Circle 
Howthorden (1967) i National Press i Drama Desk, nagrody Oliviera i dzien-
Award - nagrody wydawców pra- nikarzy Evening Standard dla najlep-
sy (1970) . Napisał dziewięć powieści, szej sztuki. W roku 2003 odbyła się 

z których ostatnia „Na oślep" dacze- w National Theatre w Londynie pra-
kała się w 1999 roku nominacji do na- premiera drugiej sztuki z tego nurtu -
gród: Booker Prize, Whitbread No- „Democracy". 
vel Prize i James Tait, stając się jed- Michael Frayn zajmuje się także 

nym z najbardziej znaczących dokonań literatury tłumaczeniami, przekładał głównie sztuki rosyjskie -
angielskiej ostatnich lat. „Wiśniowy sad", „Wujaszka Wanię" i „Trzy siostry" 

Dramaturgią zajął się w końcu lat 60-tych, pisząc Antoniego Czechowa oraz „Płody edukacji" Lwa 
najpierw dla telewizji - „Jamie" (1968), „Birthday" (1969). Tołstoja dla National Theatre w Londynie. Zafascy- ... ,...

111 
W teatrze zadebiutował w 1970 roku - Garrick Theatre nowany twórczością Czechowa napisał nawiązujący 

wystawił wówczas jego cztery jednoaktówki pod do „Płatonowa" dramat „Dziki miód". „_.. 
wspólnym tytułem „The Two of Us". Wkrótce powstały Michael Frayn należy do najwyżej cenionych ~,...• 
kolejne sztuki: „The Sandboy" (1970), „Alphabetical współczesnych autorów komedii, a jego przekłady ... ,.,.. 
Order" (1975) - komedia roku według dziennikarzy z rosyjskiego są uznane za jedne z ważniejszych w lite
Evening Standar, „Ośle lata" (1976) - wystawiane raturze angielskiej. 

O WSTYDZIE ... 
Dwadzieścia kilka lat temu wrocławski Teatr 

Współczesny - którym wtedy miałem przyjemność kie
rować - przygotowywał prapremierę polską komedio
farsy Frayna pt. „Czego nie widać" *. Pracowaliśmy 

z mozołem. Powód? Po raz pierwszy zetknęliśmy się 
z tak wielką precyzją, której autor nawet nie musiał żądać 
od twórców. Oni sami wiedzieli, że każde , nawet naj
mniejsze odstępstwo od litery tekstu sztuki i przeboga
tych didaskaliów - musi zakończyć się utratą efektów 
komediowych i puent. Powiem więcej: każda najmniej
sza zmiana sytuacji scenicznej czy „nieogranie" rekwizy
tu mogło spowodować katastrofę w postaci opadnięcia 
kurtyny1 Na ów czas tekst, z którym zetknęliśmy się, 
był absolutną nowością! 

Przedstawienie nasze udało się - kolejki do kasy, 
a nawet „koniki" pod teatrem . W ślad za nami tekstem 
Frayna zainteresowały się inne teatry. Dość powie
dzieć, że w samej tylko Warszawie „Czego nie widać" 

wprowadziły do swego repertuaru (w różnym czasie) 
aż trzy teatry: Komedia, Współczesny i Powszechny. 

Gdy od Pani Małgorzaty Semil - naszej znakomi
tej tłumaczki i znawczyni literatury anglosaskiej - do
wiedziałem się o nowej propozycji Michaela Frayna, na
tychmiast chciałem ją poznać. O autorze zaś pomyśla-

• We Wrocławiu przedstawienie funkcjonowało pt. „Z tyłu" 
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Iem - czego się wstydzę - że pewnie odcina kupony od 
światowego sukcesu „Czego nie widać". 

Cóż się okazało? Nowatorstwo, które towarzy
szyło wspomnianemu tekstowi 25 lat temu, ustąpiło 

nowatorstwu „Sześciu w jednej" . Na czym polega ta 
nowość . Na zaproponowaniu Widzowi innego niż do
tychczas gatunku humoru, innego sposobu wywoły
wania śmiechu. Żart w naszej obecnej propozycji lo
kuje się w większym wyrafinowaniu dowcipu bardziej 
odwołującego się do wrażliwości i poczucia humoru 
Widza. Upraszczając powiem, że dzisiejszy Frayn wy
pełnia przestrzeń między Latającym Cyrkiem Monty 
Pythona a poczuciem humoru Woody'ego Allena. 
A co łączy wspomniane prapremiery? Osoba reżysera 
Grzegorza Warchoła, który - jak mało kto - potrafi inte
lektualnie obcować z angielskim Mistrzem. 

I jeszcze słowo o Autorze i moim wspomnianym 
zawstydzeniu. Uświadomiłem sobie, że ten starszy już 
Pan przez całe swe twórcze życie był stale poszukujący, 

nawet wtedy kiedy pisał wspaniałe pastisze dramatów 
Antoniego Czechowa. Tak łatwo jest dyskontować 

własny sukces a tak trudno o swych sukcesach zapo
mnieć i tworzyć nowe, nowe, nowe ... 

Mr. Frayn, dziękuję Panu, że się wstydzę! 

J.P. 
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Scenograf 
teatralny i telewizyjny 
o ogromnym dorobku. 
W 1962 roku ukoń

czył wydział Architektu
ry Wnętrz na Akademii 

A 
Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1963 roku podjął sta
łą współpracę z Telewizją Polską. W latach 1963 - 1993 
dokonał ok. 7 40 poważnych realizacji telewizyjnych. 
Najważniejsze z nich to: „Matka Joanna od Aniołów" 
w reż. Adama Hanuszkiewicza, „Król" w reż. Edwarda 
Dziewońskiego, „Nasze miasto", 
„Nie do obrony" w reż. Jerzego 
Gruzy, „Kłamstwo", „Skamieniały las", 
„Po upadku", „Zbrodnia i kara", „Anty
gona", „Pan Geldhab" w reż. Andrzeja 
Łapickiego, „Nora" w reż. Macieja 
Englerta, serial telewizyjny „Akcja V", 
„Wróg ludu" w reż. Andrzeja 
Zakrzewskiego, „Paragraf 4" i „Bracia 
Ricco" w reż. Marka Piwowskiego, 
„Człowiek na szczudłach'', „Portret 
trumienny" i „Norwid" w reż. Anny 
Minkiewicz, „Hymn" w reż. Roberta 
Glińskiego i „Mały Książę" w reż. Zbigniewa 
Proszowskiego. 

Wśród jego najważniejszych realizacji teatral
nych znajdują się: „Burza", „Wyzwolenie" i „Najwięk
sza świętość" w reż. Macieja Englerta, „Pigmalion" 
w reż. Anny Minkiewicz, „Syn marnotrawny" w reż. 

Jerzego Rakowieckiego, „Róża" w reż. Macieja 
Wojtyszki, „Madame Sans-Gene w reż. Jerzego Gruzy, 
„My Fair Lady" w reż. Ryszarda Pietruskiego, 
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„Człowiek jak czło-

A wiek" w reż. Jerzego 
Hutka oraz „Medea" 
w reż. Gustawa 
Klauznera. Tworzył sce
nografię do filmów fa

bularnych Jerzego Gruzy - „Alicja w krainie czarów" 
oraz „ Pierścień i róża". 

Marek Lewandowski jest trzykrotnym laureatem Festi
walu Teatrów Polski Północnej w Toruniu: w 1976 roku 
otrzymał I nagrodę za scenografię do „Macbetha" Eugene 

Ionesco, w 1978 roku zdobył nagrodę 
za scenografię do „Farsy mrocznych" 
Michela de Ghelderode'a, a w roku 
1979 nagrodę za scenografię do sztu
ki „Lato i dym" Tennessee Williamsa. 
Wszystkie trzy nagrodzone realizacje 
wyreżyserował Maciej Englert. W Bar
celonie w 1980 roku otrzymał Premio 
Ondas za reżyserię i scenografię te
lewizyjnego widowiska baletowego 
„Salon piękności", a w Pradze w 1990 
roku zdobył nagrodę Złota Praga 
za reżyserię i scenografię widowiska te

lewizyjnego „Guernica". 
W grudniu 2008 roku został uhonorowany srebr

nym medalem Zasłużony kulturze - Gloria Artis -
nagrodą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe
go przyznaną na Jubileuszu 90.lecia Związku Artystów 
Scen Polskich. 

W styczniu 2009 zrealizował w naszym teatrze sce
nografię do musicalu „Pinokio czyli świerszczowe opo- •1911111• 
wieści" w reż. Cezarego Domagały. 
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ALARMY 

Obsada: 

Jocasta 
John 
Nancy 
Nicholas 

JOANNA GÓRNIAK 
MIECZYSŁAW MORAŃSKI 
AGNIESZKA „FAJKA" FAJLHAUER 
ANDRZEJ NIEMIRSKI 

głos z sekretarki automatycznej MAREK FRĄCKOWIAK 

krzesło 

kryształowy żyrandol 

noga stołowa 

'' Drodzy Widzowie! Kiedy już ALARMY postawiły Was na równe nogi, 
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- Może trzeba zajrzeć do instrukcji obsługi. 
Musi gdzieś tu być. 
- To gdzie jest ta instrukcja? 

W szufladzie. 
W jakiej szufladzie? 

- Tej z instrukcjami obsługi. 
- To wszystko instrukcje? Instrukcje obsługi 

różnych urządzeń? Macie urządzenia do 
tych wszystkich instrukcji? 
- Oczywiście, że nie. Urządzenia wyrzucamy, 
jak się psują. 

Ale instrukcji obsługi nie wyrzucamy. 
- Instrukcje się nie psują. 
- Lokówka ... golarka do nóg ... toster ... 
- Nie potrzebujemy instrukcji do tostera! 
- Może się przydać. 

- ... Nóż elektryczny ... Macie nóż elektryczny?! 
Nie może być! 
- Nóż elektryczny wyrzuciliśmy dziesięć lat 
temu! 
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SZCZERA ROZMOWA 

Obsada: 

Charmain 
Clifford 
Peter 

oraz 

Dama I 
Szybki 
Barbi 
Chytrus 
Szczupły 

Łysy 

Wesoła 

Dama li 
Słodka 

Niemiec 

BRYGIDA TUROWSKA-SZYMCZAK 
JULIAN MERE 
MAREK URBAŃSKI 

KATARZYNA KOZAK 
DANIEL ZAWADZKI 
OLGA SZOMAŃSKA-RADWAN 
ANDRZEJ NIEMIRSKI 
ROBERT TONDERA 
PIOTR FURMAN 
JOANNA GÓRNIAK 
KATARZYNA ŻAK 
MAGDALENA CWEN-HANUSZKIEWICZ 
MIECZYSŁAW MORAŃSKI 
AGNIESZKA „FAJKA" FAJLHAUER 
MACIEJ GĄSIOREK 

szalik Clifforda 

Charmain 

>> TOASTY wzniesione na cześć wszystkich utrzymujących pozory par. zapraszamy na 

8 

>> 

? 

śmiech jest lekarstwem, . , 
które każdy może sobie przep1sac. 

Reinhold Boller 

Człowiek lubi się śmiać. Z innych. 
Stanisław Jerzy Lec 

kolano Petera 

Najpewniejszą oznaką pogodnej duszy ~est zdolność śmiania się z samego siebie. 

Większości ludzi taki śmiech sprawia boi. Fryderyk Nietzsche 

9 
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SOBOWTORY • 

Obsada: -ł' 

nocna lampka hotelowa 
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A UWAGA 
1. Za dobra osobiste gości kierownictwo jest całkowicie nieodpowie
dzialne. 

2. Uprzejmie prosimy szanownych gości o spuszczanie pokoju przed 
godziną dwunastą. 

3. Zapraszamy do relaksu przy koktajlu w intymnej atmosferze naszej 
Chatki Komandora. 

4. Delektując się smaczkowitym koktajlem, możecie Państ~~ zapo
znać się z bogatą ofertą wykwintnych dań kuchni narodowej 1 zagra
nicznej, surfowanych w naszej słynnej restauracji i grillu. 

-Melanie 
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TOASTY IJ 
Obsada: 

Dama li 
Taneczna 
Chytrus 
Łysy 

Niemiec 
Barbi 
Szczupły 

Szkot 
Szalona 
Dama I 
Cwaniak 
Słodka 

Wesoła 

Amant 
Szybki 

KATARZYNA ŻAK 
BRYGIDA TUROWS 
ANDRZEJ NIEMIRS~-SZYMCZAK 
PIOTR FURMAN 
MACIEJ GĄSIOREK 
OLGA SZOMAŃSKA-RADWA 
ROBERT TONDERA N 
MIECZYSŁAW MORAŃSKI 
AGNIESZKA FAJ „ 
KATARZYNA 'f<o~ FAJLHAUER 

MAREK URBAŃSKI 
MAGDALENA CWEN 
JOANNA GÓRNIAK -HANUSZKIEWICZ 

JULIAN MERE 
DANIEL ZAWADZKI 

JAN PROCHYRA 

kieliszek 

teczka z papierami 

Łysy 

>> · oze znak · , ze czeka Was SZCZERA ROZMOWA . . . z naJbhzszą osobą... > > Ale jeśli nawet to być m . 
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... GdY z perspektywy niedawnej przeszłości spoglądamy w bliską i dalszą przyszłość, to w stosunku do wcześniejszych prognoz możemy oczekiwać planowanego 
spadku rzędu trzech do czterech procent, pod warunkiem(. . .) pod warunkiem, podkreślam, że nie występują żadne zaniechania w generalnej poprawie wizerunku, 
a tendencja wzrostowa - w przełożeniu na konkrety - oznacza niewiele ponad kwotę 
podstawową, w czasach gdy tendencja wzrostowa stanowi pochOdną połączenia spadających wynikÓW i wynikaj>;Cych z tego spadkóW- Dość powiedzieć, że będziemy 
starannie monitorować rezultaty w tym obszarze i że w przypadku krótkotrwałych 
fluktuacji będzie można zastosować doraźne działania korekcyjne w obrębie 
parametrów przyjętych przed obecnym spadkiem tendencji wzrostowej. Mimo wszystko, 
sądzę, że należałoby zakońCzYć bardziej optymistyczną nutą. Gdyby zechcieli państwo 
na moment zajrzeć do dokumentów, które otrzymaliście w teczkach ... 

Szkot 

czerwone wino szampan białe wino wódka koniak 
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UZIEMIENll 

Obsada: 

Mama 
Nikki 
Dietrich 
Chris 

oraz 

Chytrus 
Szalona 
Szkot 
Taneczna 
Dama li 
Amant 
Szczupły 

Łysy 

Dama I 
Wesoła 

Cwaniak 

MAGDALENA CWEN-HANUSZKIEWICZ 
OLGA SZOMAŃSKA-RADWAN 
MACIEJ GĄSIOREK 
DANIEL ZAWADZKI 

ANDRZEJ NIEMIRSKI 
AGNIESZKA „FAJKA" FAJLHAUER 
MIECZYSŁAW MORAŃSKI 
BRYGIDA TUROWSKA-SZYMCZAK 
KATARZYNA żAK 
JULIAN MERE 
ROBERT TONDERA 
PIOTR FURMAN 
KATARZYNA KOZAK 
JOANNA GÓRNIAK 
MAREK URBAŃSKI 

- Halo, tak - Chris i Nikki? To ja, Dietrich. Tak bardzo się 
cieszę na ponowne spotkanie z wami! Jesteście niezwy
kle mili, że przyjeżdżacie po mnie na lotnisko - to na
prawdę nie jest konieczne, ale to ogromnie mile powita
nie, więc bardzo jestem wdzięczny - no i jestem, przyle
ciałem! Jestem na lotnisku! Więc, no więc cieszę się na 
spotkanie ... poda/em właściwą datę, tak, piętnastego? 
I godzinę, osiemnasta czterdzieści ... ? Więc, nie ma po-
śpiechu - ja tu zaczekam na was ... nawiasem mówiąc, 

bardzo mi się podoba wasze dowcipne powitanie. 

walizka Dietricha 

papierowa torba 

>> Ta rozmowa może sprawić, że poczujecie się nieco UZIEMIENI, >> 

16 

- O Boże! To powitanie to jakaś pomyłka - trzeba je zmie
nić ... to ja, Chris, jestem na lotnisku. Ani śladu Oietricha. 
O osiemnastej czterdzieści nie by/o żadnego samolotu 
z Ousseldorfu ... zastanawiam się, czy może dzwoni/, albo 
co... Tylko , że ciebie z jakiegoś powodu tam nie ma ... 
Gdzie jesteś ... ? Nie ma Dietricha, nie ma ciebie, tylko ja 
jestem, na przylotach w terminalu numer jeden. .. Powie
działaś terminal numer jeden, tak? Mam nadzieję, że to nie 
jest początek jakiejś koszmarnej epopei ... 
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POŻEGNANIA 

Obsada: 

Jocasta 
John 
Nancy 
Nicholas 

JOANNA GÓRNIAK 
MIECZYSŁAW MORAŃSKI 
AGNIESZKA „FAJKA" FAJLHAUER 
ANDRZEJ NIEMIRSKI 

korkociąg 

Nicholas 

blat stołu 

>> a niektórych z Was może doprowadzić do niespodziewanego POŻEGNANIA. 
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'' 

cień Nicholasa 

torebka Nancy 

- Wymkniemy się po cichutku. 
- Nie musicie się spieszyć. 

Niektórzy muszą wcześnie wstać. 
- No, jeśli naprawdę musicie już iść ... 
- No to chodź. 
- Uroczy wieczór. 
- Kochanie„. goście już wychodzą„. 
- Tak, musimy już iść. O, mój Boże! Strasznie 
późno się zrobiło! 

- Jakim cudem zrobiło się tak późno? Nie
którzy muszą wcześnie wstać. No to chodźmy. 
Uroczy wieczór. Dajmy tym dobrym ludziom 
pospać. 

- Jeśli naprawdę musisz„. 
- Nie, nie„. 
- Nie będziemy cię zatrzymywać. 
- Nie, nie, nie, nie„. 
- Jak to nie, nie? 
- Nie przejmuj się. Rozumiemy delikatne 
aluzje! 
- Chciałem powiedzieć, siadajcie! - No - sia
dajcie, siadajcie, siadajcie, jeszcze po kieli
szeczku! 
- Oni właśnie zamierzali wyjść! 
- Nonsens! Siadajcie! 

Godzinę trwało nim zdołaliśmy wstać. 
- Siadajcie!!! 

czerwony dywan 
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O prawdziwości porzekadła, że śmiech 

to zdrowie, byłem przekonany od dawna. Jednak 
uporczywie poszukiwałem naukowych dowodów 
na jego prawdziwość. Przestudiowałem liczne dzie
ła naukowe z wielu dziedzin, a także Święte Księgi 
od Biblii poczynając. I wreszcie po latach poszczę
ściło mi się! Wędrując po stanie Pensylwania ślada
mi mojego Dziadka, znalazłem się w Filadelfii. Oka
zało się, że na filadelfijskim uniwersytecie, przez 
wiele lat, grupa uczonych różnych specjalności 

prowadziła badania nad mechanizmem śmiechu 
i jego skutkami dla naszego organizmu. Dla na
szych potrzeb wystarczy wiedzieć, że w procesie 
śmiechu bierze udział szesnaście mięśni twarzy, 
z mięśniem jarzmowym na czele, który jest odpo
wiedzialny za unoszenie górnej wargi. Bez unosze
nia górnej wargi śmiech jest praktycznie niemożli
wy. Podczas śmiechu, kiedy uaktywnia się owych 
szesnaście mięśni twarzy wraz z mięśniem jarz
mowym - odpowiedzialnym za unoszenie górnej 
wargi - zachodzą w naszym organizmie niezwykle 
pozytywne procesy. Ożywiają się uśpione dotąd 
hormony, wzmacniając nasz organizm zarówno 
fizycznie, jak i duchowo. Uczeni nadali im naukową 
nazwę: endorfiny, które potocznie zwą się hormo
nem szczęścia. 

Każdy człowiek, którego mięsień jarzmowy 
działa prawidłowo, jest człowiekiem pogodnym, 
życzliwym dla bliźnich, po prostu jest człowie

kiem szczęśliwym dzięki działaniu endorfin ów. 
Jeśli kilkakrotnie powtarzam o ważnej funkcji mię
śnia jarzmowego odpowiedzialnego za unoszenie 
górnej wargi, to czynię tak tylko dlatego, że jest to 
jedyne zdanie, które warto zapamiętać z całego 
tekstu. Mówiąc o śmiechu mam na myśli wyłącz
nie radosną reakcję na żart, anegdotę lub za
bawną sytuację. Odróżniam śmiech od „ ... szcze
rzenia zębów", jak nas pouczał profesor Tadeusz 
Kotarbiński. 

Pragnę zwrócić uwagę Szanownych Państwa 
na negatywne skutki złej pracy mięśnia jarzmo
wego odpowiedzialnego ... itd. U ludzi cierpiących 
na niedowład mięśnia jarzmowego występują dwa 
negatywne zjawiska: 

po pierwsze - nadmierne wydzielanie żółci 

w organizmie i tacy ludzie są na ogół zgorzkniali; 
po drugie - występuje nadmierne wydzielanie 

gruczołów ślinowych i ci ludzie plują mniej więcej 
na wszystko. 

To warto zapamiętać! 
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Kiedy dane mi było wygłaszać prelek
cję na temat „śmiech to zdrowie", zawsze prze
prowadzałem test na działanie mięśnia jarz
mowego u słuchaczy. Czyniłem to, opowia
dając stare dowcipy, które mają ten walor, 
że wiadomo, w którym miejscu się śmiać. 

Test nr 1 
„Przyszła baba do lekarza z poparzonym uchem. 
- Co się stało? - pyta lekarz. 
- Właśnie prasowałam i zadzwonił telefon. 
- To rozumiem, ale dlaczego drugie ucho ma pani 
poparzone? 
- Bo natychmiast zadzwoniłam na pogotowie." 

Test nr 2 
„Do lekarza zjawił się osobnik płci męskiej. 
- Czemu pan taki zmartwiony? - pyta lekarz. 
- Panie doktorze! Wiem, że żona mnie zdradza, 
a rogi mi nie rosną! 
- Proszę pana! Z tymi rogami to tylko literacka 
fikcja. 
- Ulżyło mi, bo już myślałem, że cierpię na niedo
bór wapnia w organizmie." 

Test nr 3 
Opowiada zięć: 
„Zachorowała mi teściowa. Żona poprosiła, abym 
poszedł do apteki i kupił aspirynę. Wziąłem pie
niądze, poszedłem, kupiłem aspirynę i wyszedłem. 
Na ulicy dogonił mnie farmaceuta i powiada: 
- Bardzo pana przepraszam, ale się pomyliłem, 

zamiast aspiryny dałem panu strychninę. 
- A jaka to różnica? - spytałem. 

- Trzy pięćdziesiąt! 
- Nie będę teściowej żałował!" 

Mam nadzieję, że mięsień jarzmowy u Sza
nownych Państwa zadziałał, powodując śmiech i 
zbawienne wydzielanie hormonu szczęścia. 

Śmiech, jako zjawisko społeczne przeszedł 
bardzo trudną drogę, zanim stał się powszech
nie akceptowanym. Był potępiany przez wszelkie 
dyktatury i systemy totalitarne. Przez wiele stule
ci śmiech był potępiany przez Kościół, który gło
sił, że Chrystus nigdy się nie śmiał. Także i dziś nie 
brak dostojników różnych orientacji, którzy boją się 
śmiechu jak ognia. 

Patriarcha Konstantynopola Jan IV Postnik 
pouczał mnichów: „Niech śmiech Wasz będzie 

spokojnym uśmiechem. Baczcie, aby w radości 
nie okazywać zębów". W ten sposób ta dyrekty
wa uniemożliwiała spełnianie swej dobroczynnej 
funkcji przez mięsień jarzmowy. Święty Klemens 
Aleksandryjski głosił: „Przystojna radość uzgodnio
na z harmonią twarzy, nazywa się uśmiechem, który 
cnotliwym starcza za śmiech. Niewyważone ruchy 
twarzy natomiast, jeśli zdarzają się kobietom, no
szą nazwę chichotu, który jest śmiechem rozpust
nym, a jeśli przytrafiają się mężczyznom, wówczas 
określany jest jako rechot, który jest śmiechem nie
opanowanym, właściwym zalotnikom Penelopy". 

Proboszcz znanej mi Parafii zaprosił artystę 

malarza, aby odnowił kościelne malowidła. Po za
kończonej pracy otrzymał szczegółowy rachunek. 

Należność za: 
- zmianę i poprawienie Dziesięciorga Przykazań 200 zł 
- poprawienie Składu Apostolskiego 1 OO zł 
- dorobienie smokowi piekielnemu ogona 150 zł 
- poprawienie skrzydeł Duchowi Świętemu 150 zł 
- oczyszczenie i poczernienie brody Boga Ojca 300 zł 
- poprawienie Syna Bożego na Krzyżu 350 zł 
- pomalowanie służącej Arcykapłana 200 zł 
- poprawienie sukni Marii Magdaleny 300 zł 
- powiększenie niebios i zrobienie kilku gwiazd 800 zł 
- poprawienie ognia piekielnego 300 zł 
- przedłużenie końca świata, który był krótki 400 zł 

razem: 3.250 zł 

Z pewnością był to artysta z poczuciem humoru! 
A w naszym kraju, od najdawniejszych cza

sów wszyscy wiedzieli - bez naukowych dociekań -
że śmiech to zdrowie, a poczucie humoru wspoma
gało nas w najtrudniejszych momentach naszych 

dziejów. To dzięki temu mieliśmy wspaniałe kaba
rety: „Szpak", „Dudek", „U Lopka'', „Koń", „Owca", 
„Pod Egidą'', krakowskie - „Jama Michalika" 
i „Piwnica pod Baranami" oraz telewizyjny „Kabaret 
Starszych Panów". 

Zdrowotne walory śmiechu potwierdza wiersz 
pt. „Replika", zamieszczony w tomie „POEZYE" 
sygnowanym przez „EL ... Y'', a wydanym we Lwo
wie w 1886 roku przez „Księgarnię Gubrynowicza 
i Schmidta". 

Śmiech jest dobry, śmiech jest zdrowy 
Uspokaja słabe nerwy. 
Cały Olymp bóstw różowy, 
Nie wyjmując i Minerwy 
Śmiać się lubi, i swawolą 
Wszystkie Muzy i Apollo. 

W śmiechu szukać trza lekarstwa 
Na te spazmy, palpitacje, 
Serc choroby i kuglarstwa, 
Które młodą generację, 
Rozkochaną w ciągłym żalu, 
Wiodą prosto do szpitalu. 

Odkąd humor i jowialność 
Przepędzono precz za bary. 
Znikło zdrowie i kolory: 
Nawet praczka bieląc płótno, 
Jak Elektra wzdycha smutno! 

A zatem Drodzy Państwo, 
dziękujmy Janowi Prochyrze 

za wierną służbę hasłu 
ŚMIECH TO ZDROWIE! 

Otwock, 28 czerwca 2009 r. 



Dyrektor naczelny 
WITOLD OLEJARZ 

Dyrektor artystyczny 
JAN PROCHYRA 

Główny księgowy 
MARIA GRAZYNA WASILEWSKA 

Organizator pracy artystycznej 
LIDIA GRZĘDZIŃSKA 

Kierownik Galerii sztuki 
ADAM BOJARA 

Kierownik techniczny 
ANDRZEJ KULESZA 

Kierownik Biura obsługi widzów 
IZABELLA CIEŚLAK 

Rzecznik prasowy 
AGNIESZKA WYSZOMIRSKA 

Z-ca głównego księgowego 
JAROSŁAW ZAWADZKI 

Dział finansowo-księgowy 

ZOFIA CICHOCKA, WANDA PRZYWOŻNA 

Kierownik sekretariatu 
DANUTA STĘPIEŃ 

Dział kadr 
MAŁGORZATA PIĄTEK-ROMAN 

Radca prawny 
ANNA WIĘCKOWSKA 

Kierownik działu reklamy 
MAŁGORZATA CIEMNIEWSKA 

Dział reklamy 
JACEK STRUS 

Specjalista d/s zamówień publicznych i marketingu 
ELIZA PAROL 

Główny specjalista d/s archiwum teatralnego 
DANUTA RYNKUN 

Kierownik administracyjny 
MAREK WILSKI 

Biuro obsługi widzów 
ANNA CHOCHOLSKA, ANNA KAZIMIERCZUK, 
!WONA STEFANKOWSKA 

Inspicjent, sufler 
AGNIESZKA KORCZAK 

Dział techniczny 
Główny inżynier dźwięku MARCIN PAWŁOT 
Realizator dźwięku MIKOŁAJ SKALSKI 
Realizator światła JACEK KACZMARCZYK 
Charakteryzatorka KAMILA KĘPA 
Garderobiane: JANINA KUBIK, TERESA TORUŃSKA 
Brygadier sceny WITOLD KUBIK 
Rekwizytor ZBIGNIEW ROMAN 
Montażyści dekoracji: ROBERT GRABOWSKI, 
MAREK KLIMEK, JERZY PRZEWOŹNY, 
GRZEGORZ ŻEBROWSKI 

Kierownik sekcji zaopatrzenia 
MIECZYSŁAW STRUS 

Sekcja gospodarcza 
ANNA CISZEWSKA-SZEWCZYKOWSKA, 
SYLWIA GOLUBEK, ANNA KUBIAK, JADWIGA PAWLAK, 
BARBARA ROSTKOWSKA, !WONA SURKONT, 
BARBARA SZOLL, SYLWIA ZWIERZYŃSKA, 
JÓZEF LAWENDA, WOJCIECH WALEWSKI 

LUDZIE 
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AKTORZY 

KAMILA BORUTA 
MAGDALENA CWEN-HANUSZKIEWICZ 
MAŁGORZATA DUDA-KOZERA 
AGNIESZKA „FAJKA" FAJLHAUER 
JOANNA GÓRNIAK 
ADRIANNA JANOTA-SŁOCIŃSKA 
KATARZYNA KOZAK 
DOMINIKA ŁAKOMSKA 
DOROTA OSIŃSKA 
BRYGIDA TUROWSKA-SZYMCZAK 
KATARZYNA ŻAK 
LESZEK ABRAHAMOWICZ 
MAREK FRĄCKOWIAK 
PIOTR FURMAN 
MACIEJ GĄSIOREK 
ROBERT KOWALSKI 
KONRAD MARSZAŁEK 
JULIAN MERE 
MIECZYSŁAW MORAŃSKI 
ANDRZEJ NIEMIRSKI 
ROBERT TONDERA 
MAREK URBAŃSKI 
TADEUSZ WOSZCZYŃSKI 
DANIEL ZAWADZKI 

Korepetytor muzyczny 
DOMINIK ROSŁON 

Lekarz zakładowy 
ANDRZEJ SUMINSKI 

Teatr RAMPA na Targówku, 
03-536 Warszawa, ul. Kołowa 20 
teatr@teatr-rampa.pl 
www. teatr-rampa. pl 

Dyrekcja +48 (22) 679 34 28, 679 71 OO 
fax +48 (22) 679 31 71 
centrala +48 (22) 679 50 51, 679 50 52 
Biuro obsługi widzów +48 (22) 679 89 76 
tel./fax +48 (22) 679 05 35 

kasa czynna: 
od poniedziałku do soboty - godz. 11.00 - 19.00 
w niedziele - godz. 15.00 - 19.00 
(dotyczy niedziel, w których grane są spektakle) 
przedsprzedaż do godz. 18.00 

punkty sprzedaży biletów: 
TEATR RAMPA - ul. Kołowa 20, 
tel. +48 (22) 679 89 76, tel./fax 679 05 35 

EVENTIM sp. z o.o. - Al. Jerozolimskie 25, 
tel. +48 (22) 621 94 54, 353 93 93 

internetowa rezerwacja i sprzedaż biletów: 
www.ebilet.pl, www.eventim.pl 

projekt okładki (plakatu) JAKUB EROL 
graficzne opracowanie programu 
ARTUR KONICZ > www.zedon.eu 
w programie wykorzystano: 
- zdjęcia z próby MAŁGORZATA GÓRA> www.malagga.com 
- zdjęcia twórców ze zbiorów prywatnych 
- zdjęcia wykonawców na rozkładówce - JACEK KAMIŃSKI 
redakcja programu: 
MAŁGORZATA CIEMNIEWSKA, AGNIESZKA WYSZOMIRSKA 

druk AGENCJA REKLAMOWA ARPEX s.c. 
ul. Szpitalna 2, 05-270 Marki k/Warszawy 

Licencja na wystawienie utworu została wydana przez Stowarzyszenie Autorów 

ZAiKS. Filmowanie lub też nagrywanie sztuki jest sciśle zabronione. 

REPERTUAR 

JAK STAĆ SIĘ ŻYDOWSKĄ MATKĄ 
W DZIESIĘĆ PRAKTYCZNYCH LEKCJI 
komedia PAULA FUKSA 
reżyseria JAN PROCHYRA 

NIE UCHODZI, NIE UCHODZI„. 
CZYLI DAMY I HUZARY 
sztuka ALEKSANDRA FREDRY w wersji musicalowej 
muzyka JERZY DERFEL 
reżyseria MACIEJ WOJTYSZKO 

JEŹDZIEC BURZY 
musical o Jimie Morrisonie 
muzyka JIM MORRISON, THE DOORS 
scenariusz LOU RISING 
reżyseria ARKADIUSZ JAKUBIK 

SZTUKMISTRZ Z MIASTA LUBLINA 
wg ISAACA BASHEVISA SINGERA 
muzyka ZYGMUNT KONIECZNY 
reżyseria JAN SZURMIEJ 

A MY DO BETLEJEM„. 
muzyczny spektakl kolędowy 
scenariusz i reżyseria PIOTR FURMAN 

ÓSMY CUD ŚWIATA I ZAGŁADA 
komedia autorstwa 
PIERRE'A PALMADE'A i MURIEL ROBIN 
reżyseria GRZEGORZ WARCHOŁ 

PERŁY KABARETU MARIANA HEMARA 
kabaret muzyczno-rewiowy 
scenariusz i reżyseria JANUSZ SZYDŁOWSKI 

OSKARY, OSKARY„. 
CZYLI PIOSENKI ZE STATUETKĄ 
spektakl muzyczny 
scenariusz i reżyseria JERZY SATANOWSKI 

EDYTA GEPPERT 
recital 
scenariusz i reżyseria PIOTR LORETZ 

ŚWIAT BASTIANA 
musical famil ijny 
na motywach powieści MICHAELA ENDEGO 
„Niekończąca się historia" 
muzyka ANNA BAJAK, MARCIN KUCZEWSKI 
reżyseria TERESA KURPIAS 

PINOKl'O 
musical familijny 
muzyka TOMASZ BAJERSKI 
reżyseria CEZARY DOMAGAŁA 

AWANTURA W PIEKLE 
musical dla młodzieży 
libretto JAN RYSZARD CZARNOCKI 
muzyka WOJCIECH GŁUCH, 
MARCIN DOMINIK GŁUCH 
reżyseria CEZARY DOMAGAŁA 

TAJEMNICZY OGRÓD 
musical familijny 
według powieści FRANCES HODGSON BURNETI 
muzyka TOMASZ BAJERSKI 
reżyseria CEZARY DOMAGAŁA 

ZŁOTA KACZKA 
musical familijny 
muzyka PIOTR RUBIK 
reżyseria JAN SZURMIEJ 

ZWIERZĘTA DOKTORA DOLITILE 
musical dla dzieci 
według HUGH LOFTINGA 
muzyka TOMASZ ŁUC 
reżyseria JERZY BIELUNAS 

WIELKA WYPRAWA 
spektakl dla najmłodszych 
scenariusz i reżyseria PIOTR FURMAN 

ZWIASTUNY KOLEJNYCH PREMIER 

KAMYK ZIELONY 
recital piosenek MAGDY CZAPIŃSKIEJ 
w wykonaniu DOROTY OSIŃSKIEJ 

JASKÓŁKA 
dramat na motywach opowiadania 
IWANA TURGIENIEWA 
„Żywe relikwie" 
adaptacja i reżyseria ŻANNA GIERASIMOWA 

HAROLD I MAUDE 
autor sztuki COLIN HIGGINS 
komedia romantyczna 
reżyseria JAN PROCHYRA 

A SEN TO MIAŁAM„. 
(POPRAWINY) 
spektakl muzyczny 
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wybór, układ tekstu i muzyka ZYGMUNT KONIECZNY 
na motywach „Wesela" 
STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 



KARTA GWARANCYJNA 

Produkt (spektakl) ....... ... ............... .... . 

NA DOBRĄ ZABAWĘ 
czytaj 

WARTE ŚMIECHU 

Data zakupu (data na bilecie) ........... .. .. ... ........ ... . 

1. Udziela się gwarancji na prawidłowy „przebieg oraz właściwy odbiór" spektaklu na okres (czas trwania spektaklu) 

2. Data i godzina, od której obowiązuje gwarancja, jest terminem i momentem rozpoczęcia spektaklu z wyjątkiem 
przerw wynikających z winy odbiorcy produktu - spektaklu (wyjścia do toalety, korzystanie z bufetu, etc.). 
Okres gwarancyjny określony jest w opisie każdego produktu. 
3. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku spóźnienia na spektakl , co powoduje całkowite zakłócenie jego odbioru 
i niemożność załapania jego sensu stricte. 
4. Karta Gwarancyjna jest ważna tylko dla posiadacza ważnego biletu, który zakupił program będący instrukcją 
obsługi tego produktu. 
5. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy w terminie 7 dni zakupić w cenie promocyjnej kolejny produkt 
Teatru na własny koszt w punkcie sprzedaży (patrz kasa biletowa teatru). 
6. Reklamujący Uak sama nazwa wskazuje) powinien rozpropagować produkt - spektakl odpowiednim osobom 
(krewnym, przyjaciołom i znajomym królika) najskuteczniejszymi sposobami (poczta pantoflowa, plotka). 
7. W okresie gwarancyjnym (czas trwania spektaklu) obowiązuje wydawanie odpowiednich dźwięków (śmiech, 
chichot, rechot, brawa), a nawet standing ovations gwarantujących prawidłowy odbiór produktu - spektaklu . 
8. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych z: 
- uszkodzenia fotela przez użytkownika na skutek nadmiernej pobudliwości 
- uszkodzeń ciała powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidłowego przemieszczania się po budynku 
produktodawcy - teatru, niezgodnie z zasadami bhp i p.poż. 

Produktobiorca 

I @I.......____ u_w A_G A___.I A I 
Warto zainwestować swoją energię w ŚMIECH 

bo 
ŚMIECH - TO ZDROWIE 

(patrz str. 20 i 21 instrukcja obsługi - program) 
i 

gwarantujemy, że działa jak : 

WSPANIAŁA GIMNASTYKA 
przepony, mięśni pleców, brzucha, zwieraczy oraz mięśni twarzy 

RELAKSUJĄCY MASAŻ 
serca, tętnicy szyjnej, śledziony i wątroby 

BIEGANIE 
śmiejąc się nabieramy dużą ilość tlenu w płuca i dotleniamy organy 

SAMOLECZENIE 
łagodzi ból, osłabia dolegliwości astmy i migreny 

BALSAM 
dotleniona skóra twarzy staje się zaróżowiona i tryskająca zdrowiem 

Produktodawca 


