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I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KOMEDII TEATRALNYCH W SIEDLCACH

data i godz. wydarzenie opis miejsce

14 września - 18.00 Rozpoczęcie 
Festiwalu

14 września - 19.00
15 września - 19.00
                    20.00

„Goło i wesoło”

spektakl w reżyserii Arkadiusza Jakubika - to opowieść o kilku bez-
robotnych mężczyznach z małego miasteczka, którzy postanawiają 
założyć grupę striptizerką i zarabiać  na występach dla miejscowych 
kobiet.

Teatr Gudejko

17 września - 16.00
                    19.30 „Diabli mnie biorą”

Akcja Diabła… osadzona jest w naszej rzeczywistości, a bohaterowie 
wydają się „diabelsko” bliscy. Mistrzowie komedii Olaf Lubaszenko i 
Krzysztof Kiersznowski wcielili się w role zmęczonego piekielną służ-
bą Lucyfera oraz ekscentrycznego Tatusia, byłego czołgisty. 

Teatr   FINESTRA

16 października - 16.00
                         19.30 „Klimakterium i już” Super hit ostatnich sezonów !

W ten sposób o sprawach kobiet nikt w Polsce jeszcze nie mówił. Klimaty

22 października - 16.00
                         19.30 „Dziwna  Para”

Błyskotliwa komedia Neila Simona z Arturem Barcisiem i Cezarym 
Żakiem w rolach głównych! To legendarny hit Broadway’u, a jego 
autor jest jedynym żyjącym pisarzem, który ma na Broadway’u teatr 
swego imienia.

Teatr Gudejko

5 listopada - 16.00
                   19.00 „Ale Killer” Komedia obyczajowa z wątkiem kryminalnym Teatr Impresaryjny 

FINESTRA



data i godz. wydarzenie opis miejsce

13 listopada - 16.00
                    19.00 „Wariatka”

40-letnia ONA i 30-letni ON. Przypadkowa znajomość samotnej 
czterdziestoletniej Mariny i żonatego Aleksieja zaskakuje szeregiem 
komicznych sytuacji, eksplozją namiętności i wzajemną fascynacją. 
Czy ich spotkanie rzeczywiście jest wynikiem splotu przypadkowych 
zdarzeń? 

Teatr Impresaryjny 
FINESTRA

27 listopada - 16.00
                    19.30

„Pomalu, a jeszcze 
raz”-

Hanna Śleszyńska w najlepszym wydaniu komedii! Polsko - czeska 
komedia piosenkami, której akcja rozgrywa się w teatrze. Teatr 
podglądany od kulis, w trakcie przygotować do premiery, nad którą 
zawisła niespodziewana katastrofa. 

Teatr Capitol

8 grudnia - 16.00
                 19.30

„Jeśli chcesz kobiety 
to ją porwij”

Brawurowa komedia, w której główny bohater, księgowy adam (Ar-
kadiusz Janiczek) realizuje swoje specyfi czne hobby – porywanie 
przypadkowych kobiet!

Agencja Palma

18 grudnia - 18.00                
Zakończenie 
Festiwalu Komedii 
w Siedlcach

18 grudnia - 18.30  „Własnośc znana 
jako Judy Garland”

Spektakl, niczym sprytny paparazzi, pokazuje gwiazdę od najbardziej 
intymnej strony. Widzowie, jakby przez dziurkę od klucza, mogą 
podglądać sławną aktorkę w momentach jej życiowych wzlotów i 
upadków, zaglądać w jej duszę i odkrywać osobiste tajemnice.

Teatr Capitol

18 grudnia - 20.00  Recital 
Elżbiety Jodłowskiej

Elżbieta Jodłowska jest entuzjastycznie przyjmowana przez publicz-
ność. Program który proponuje jest dowcipny i aktualny, ciągle wy-
wołuje salwy śmiechu. 
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„Goło i Wesoło”

Występują:

Andrzej Andrzejewski
Dorota Deląg
Henryk Gołębiewski
Paweł Królikowski
Jacek Lenartowicz
Radosław Pazura
Mirosław Zbrojewicz

Goło i wesoło” - spektakl w reżyserii Arkadiusza Jakubika - to opowieść o kilku bezrobotnych mężczyznach z małego miasteczka, którzy postanawiają 
założyć grupę striptizerką i zarabiać na występach dla miejscowych kobiet. Panowie z „Napalonych nosorożców” - bo tak nazywa się grupa - są nie-
zdarni i kompletnie nieseksowni. Za chudzi, za grubi, nieśmiali i nieudolni, a swoje opory przełamują na naszych oczach. I to jak! Jacek Lenartowicz 
z zakompleksionego, mieszkającego wiecznie z mamą asystenta proboszcza przeistacza się w rytmicznie bujającego biodrami przystojniaczka, An-
drzej Andrzejewski, mały i zamknięty w sobie facecik, nabiera energii scenicznej a la Michael Jackson, Tomasz Sapryk z podwórkowego cwaniaczka 
i romantycznego gitarzysty staje się rockandrollowcem na miarę Johna Travolty, Paweł Królikowski z grubego, chamowatego kierownika zamienia 
się w słodkiego, uwielbiającego swoją tłuściutką seksualność żigolaka, a Radek Pazura... słów brakuje, w kogo przeistacza się Radek Pazura. To 
trzeba zobaczyd. Pokazał nie tylko talent sceniczny, ale też taki dystans do swojej osoby, że wielu smutnych aktorów dramaturgicznych mogłoby mu 
pozazdrościć (...) Na czym zatem polega sukces „Goło i wesoło”? Na totalnej, wszechogarniającej autoironii. Lenartowicz nie kryje, że nie ma urody 
amanta, Andrzejewski nie udaje, że jest wysoki i dobrze zbudowany, a Królikowski olewa z wyraźną rozkoszą wszystkie diety cud. Są sobą i z tej swo-
jej, wcale nie idealnej, cielesności robią atut. I rozśmieszają, i wzruszają, bo są... nasi. Przez cały spektakl, dusząc się ze śmiechu, trzymamy za nich 
kciuki i życzymy, by się nie poddali. By nie zwyciężył wstyd, pruderia i lęk o swoją ośmieszoną męską godnośd. Panowie ze spektaklu „Goło i wesoło” 
są trochę tacy, jak my wszyscy. My też jesteśmy w naszym kolorowym kapitalizmie nieco nieudaczni, też nie do końca oswoiliśmy rzeczywistość, ale 
coraz śmielej wychodzimy jej naprzeciw. A to wszystko także dlatego, że coraz rzadziej wstydzimy się siebie i swojego uśmiechu. Dlatego kompletnie 
szczerze, bez poczucia obciachu, polecam Państwu ten spektakl. Uśmiałem się na nim po pachy. Całkiem bezwstydnie. Fragment recenzji z Gazety 
„Sukces” – autor Eryk Mełgwa. 

Czas Trwania: 150 min z przerwą
Premiera: Listopad 2005

Reżyseria: 
Arkadiusz Jakubik 

Scenografi a: 
Wojciech Stefaniak
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„Diabli mnie biorą”

Występują:

Monika Buchowiec
Krzysztof Kiersznowski
Olaf Lubaszenko
Bartosz Turzyński

Akcja Diabła… osadzona jest w naszej rzeczywistości, a bohaterowie wydają się „diabel-
sko” bliscy. Mistrzowie komedii Olaf Lubaszenko i Krzysztof Kiersznowski wcielili się w 
role zmęczonego piekielną służbą Lucyfera oraz ekscentrycznego Tatusia, byłego czoł-
gisty. Tajną bronią szefa piekieł jest piękna diablica, którą gra Monika Buchowiec. Czy 
jej wdzięki wystarczą, by zdobyć podpis pod cyrografem? Na przeszkodzie wysłannikom 
piekieł i matrymonialnym planom Józia (w tej roli Bartosz Turzyoski) stoi Tatuś, który 
dysponuje prawdziwym arsenałem oraz determinacją. Przejęcie syna przez siły nieczyste 
jest mu nawet na rękę, bo prawdziwe zło widzi w pewnej kobiecie. Honor piekła chce 
ratowad sam Lucyfer, ale zaszyty w miejskim parku wspomina tylko dawne diabelskie 
sukcesy, topiąc depresję w zawartości plastikowego kubka. Jak może pracować, kiedy 
ludzkośd nie zwraca uwagi na zło, a Tatuś opanował diabelskie sztuczki lepiej niż on 
sam? Taktyka Lucyfera, wypróbowana przez wieki, może zawieść w starciu ze współ-
czesną rodziną oraz zachłyśniętym konsumpcją dóbr materialnych światem-supermar-
ketem. Czy Józia zwabi w pułapkę zmysłowo-piekielna promocja? A może na walkę z 
pokusami jest już za późno? 
Diabli mnie biorą to zaskakujące zwroty akcji, absurdalne poczucie humoru i dowcipne 
dialogi w brawurowym wykonaniu. Autorem i reżyserem jest Marek Rębacz, założyciel 
Polskiej Sceny Komediowej, jeden z najwybitniejszych i nielicznych, współczesnych ko-
mediopisarzy polskich. Spektakl powstał w koprodukcji z Polską Sceną Komediową.

Premiera: Wrzesień 2010
Czas Trwania: 150 min

Reżyseria: 
Marek Rębacz

Scenografi a: 
Zuzanna Żwirko



„Klimakterium i już”

Występują:

Krystyna Sienkiewicz / Ewa Złotowska
Grażyna Zielińska
Elżbieta Jodłowska
Iga Cembrzyńska / Hanna Chojnacka/ Elżbieta Jarosik

Super hit ostatnich sezonów !
W ten sposób o sprawach kobiet nikt w Polsce jeszcze nie mówił. Tak dowcipnie, otwarcie,
z takim dystansem do samych siebie i poczuciem humoru na własny temat jak robią to boha-
terki tego spektaklu. Cztery wspaniałe aktorki, „cztery tygrysice w menopauzie” opowiadają i 
śpiewają o tym, co żadnej z Pań nie ominie, co nieuchronne. I jak się okazuje,
ani wstydliwe, ani takie straszne! 

Fragmenty recenzji:
„W dialogach i piosenkach pod melodię starych szlagierów temat klimakterium został roze-
brany na czynniki pierwsze z humorem, autoironią, kpiną i nostalgią za młodością, która już 
nie wróci. Cztery baby skarżąc się na swoje dolegliwości, jednocześnie je wykpiwają. Wiecz-
ne posikiwanie, huśtawkę hormonów, uderzenia gorąca, brak seksu, nadmiar kilogramów, 
słabnący wzrok i poczucie odstawienia na boczny tor. Przedstawienie parodiuje również pęd 
do wiecznej młodości. Cztery baby śmieją się ze swoich zabiegów, by tę młodość za wszelką 
cenę utrzymać Z liftingów, kolagenów, pasów uciskowych, terapii niekonwencjonalnych, z 
diety cud, medytacji, wizualizacji i mantry.”

    Polonia info 01-12-2007 Anna Nagorna

Czas trwania: 150 minut z przerwą
Data premiery: 10 listopada 2006

Reżyseria: 
Cezary Domagała

Scenografi a: 
Tatiana Kwiatkowska
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„Dziwna Para”

Występują:

Artur Barciś / Jacek Braciak
Cezary Żak
Viola Arlak
Piotr Skarga
Witold Wieliński
Wojciech Wysocki
Katarzyna Żak

Błyskotliwa komedia Neila Simona z Arturem Barcisiem i Cezarym Żakiem w rolach głów-
nych! To legendarny hit Broadway’u, a jego autor jest jedynym żyjącym pisarzem, który 
ma na Broadway’u teatr swego imienia. Jest także najczęściej grywanym komediopisarzem 
amerykańskim na świecie, przy czym niemal wszystkie jego sztuki zostały przeniesione na 
ekran również w kinie cieszą się zawrotnym powodzeniem. Nie inaczej było z fi lmową wersją 
„Dziwnej pary”, w której wystąpili Jack Lemmon i Walter Mathau. Dzięki Teatrowi Capitol 
zobaczą Państwo nasz rodzimy, wspaniały duet komediowy- Artura Barcisia/ Jacka Braciaka 
i Cezarego Żaka, którzy wydają się tak różni, jak różni są bohaterowie „Dziwnej pary”. A są 
to kochający uroki życia dziennikarz sportowy, racjonalista i niepoprawny bałaganiarz - co w 
końcu doprowadza do rozstania żoną- imieniem Oskar i jego żywe zaprzeczenie, domator, 
pedant, hipochondryk i histeryk Feliks, którzy spotykają się na cotygodniowych partiach 
pokera. Kiedy małżeństwo Feliksa również się rozpada, Oskar w trosce o jego los proponuje 
mu, żeby się do niego wprowadził. To, co z tego wynika, zderzenie dwóch krańcowo odmien-
nych charakterów, jest tak zabawne, dowcipne i ciepłe, że skłoniło Dudka Dziewooskiego 
jednego z naszych najznakomitszych artystów kabaretowych i znawcę lekkiego repertuaru 
do stwierdzenia: „Neil Simon wie o komedii wszystko!”
Dobrej zabawy! 

Czas Trwania: 120 min z przerwą

Reżyseria: 
Wojciech Adamczyk

Scenografi a: 
Wojciech Stefaniak



„Ale killer...”

Występują:

Joanna Trzepiecińska
Maria Niklińska
Tomasz Dedek 
Michał Breitenwald
Mirosław Zbrojewicz

Anna i Kubuś to niezbyt dobrze dobrane małżeństwo. On, inteligent zagubiony w 
świecie swych ulubionych powieści, domator, człowiek ceniący spokój i fi nansowe 
bezpieczeństwo. Ona, przedsiębiorcza, aktywna kobieta zdecydowanie od niego 
młodsza. Niefrasobliwość Anny w gospodarowaniu domowym budżetem, doprowa-
dza małżeństwo do fi nansowej ruiny. Długi rosną, pożyczać już nikt nie chce, a 
na dodatek starzy wierzyciele powoli zaczynają upominać się o swoje pieniądze 
Pewnego dnia, do drzwi rezydencji Anny i Kubusia, stuka mężczyzna o wyglądzie 
zawodowego mordercy… Zbir wyraża się krótko i dosadnie: kasa albo życie… Od tej 
chwili następuje seria nieprawdopodobnych wydarzeń…   

Reżyseria: 
Marek Rębacz

Scenografi a: 
Piotr Bańka
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„Wariatka”

Występują:

Edyta Olszówka
Lesław Żurek

40-letnia ONA i 30-letni ON. Przypadkowa znajomość samotnej czterdziestoletniej Mari-
ny i żonatego Aleksieja zaskakuje szeregiem komicznych sytuacji, eksplozją namiętności i 
wzajemną fascynacją. Czy ich spotkanie rzeczywiście jest wynikiem splotu przypadkowych 
zdarzeń? Czy Ona, świadoma swojej życiowej drogi, potrafi  ujarzmić mężczyznę i swoje 
szaleństwo? Gdzie jest granica między nieopisaną żądzą i marzeniami? Co sprawia, że nie 
odchodzą od siebie? Dlaczego Ona wybiera właśnie Jego? Co Jego w Niej intryguje? Czy 
kokieteria, szantaż emocjonalny, a w końcu przemoc wpłynie na ich postrzeganie świata i 
samych siebie?  

Spektakl „Wariatka” powstał na podstawie tragifarsy autorstwa współczesnej rosyjskiej 
dramaturg, scenarzystki, reżyserki teatralnej i fi lmowej - Nadieżdy Ptuszkiny. Urodzona w 
Leningradzie, ukończyła Paostwowy Instytut Teatralny, a w 1977 roku została absolwentką 
wydziału reżyserii teatralnej Studium przy moskiewskim MChAT. Ptuszkina jest autorką po-
nad 60 sztuk, kilkunastu zrealizowanych scenariuszy fi lmowych i kilku wyreżyserowanych 
przez siebie pełnometrażowych fi lmów. 

Premiera : Wrzesień 2010
Czas Trwania: 120 min

Reżyseria: 
Grzegorz Chrapkiewicz

Scenografi a: 
Wojciech Stefaniak



„Pomalu, a jeszcze raz”

Występują:

Hanna Śleszyńska
Olga Bończyk
Igor Šebo
Robert Talarczyk

Hanna Śleszyńska w najlepszym wydaniu komedii! Polsko - czeska komedia piosenkami, której 
akcja rozgrywa się w teatrze. Teatr podglądany od kulis, w trakcie przygotowań do premiery, 
nad którą zawisła niespodziewana katastrofa. Jeśli to, co się tu dzieje może zdarzyć się w rze-
czywistości - a znawcy tematu twierdzą, że to całkiem prawdopodobne - nie pozostaje nam nic 
innego, jak uwierzyć, że w teatrze może zdarzyć się wszystko!   

Fragmenty recenzji:
Czeski humor ma w Polsce wielu zwolenników. Ale słowacki? Komedia „Pomalu, a jeszcze 
raz!” Igora Šebo dowodzi, że jeśli nie miał, to zwolenników będzie mied. Autor z lekkością, bez 
kompleksów i z dystansem pokazuje nieporozumienia językowe między sąsiadami i zabawnie 
charakteryzuje środowisko aktorów, pracujących nad nową sztuką. Tym większa to zasługa, 
że to nic nowego, tak wiele już było komedii o teatralnym życiu zakulisowym. Reżyser (i aktor) 
Robert Talarczyk znalazł dla komedii Šebo idealna formę, dając pole do żywiołowej zabawy, 
która najwyraźniej stroni od byle jakiego dowcipkowania. Aktorzy czują się w swoich rolach wy-
śmienicie (w tym i autor), trochę dokuczając (niewinnie!) swoim bardzo zajętym kolegom w… 
reklamie, do parkosyzmów śmiechu doprowadzają widzów Hanna Śleszyoska i Olga Booczyk, 
jedna jako niepohamowana śmieszka, druga chodząca powaga, gdy mowa o wieku jednej z 
artystek. Równie zasłużone brawa przy otwartej kurtynie zbiera aria „Paprykarz Szczecioski” 
do muzyki Wojciecha Kalety. Są tez tony liryczne i dużo wdzięku.
Tomasz Miłkowski- „Przegląd” 04-01-2009 

Data premiery: 30 listopada 2009
Czas trwania: 135 min z przerwą

Reżyseria: 
Robert Talarczyk

Scenografi a: 
Michał Urban
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„Jeśli chcesz kobiety to ją porwij”

Występują:

Krystyna Tkacz / Viola Arlak
Andżelika Piechowiak
Stefan Friedman
Arkadiusz Janiczek / Piotr Nowak

Brawurowa komedia, w której główny bohater, księgowy adam (Arkadiusz Janiczek) reali-
zuje swoje specyfi czne hobby – porywanie przypadkowych kobiet! Branki podejmowane są 
wystawna kolacją, traktowane jak księżniczki, po czym… odsyłane do domu.

Problem pojawia się, kiedy kolejna ofi ara, elżbieta (Andżelika Piechowiak), odnajduje w 
Adamie mężczyznę swojego życia. Role odwracają się, a ofi ara staje się prześladowcą, a 
za drzwiami czekają już kolejni kłopotliwi goście – namiętna Czesława (Krystyna Tkacz) i 
Wiesław (Stefan Friedmann), uzbrojony w ciupagę.

Wartko tocząca się akcja, świetnie napisana sztuka i doborowa obsada gwarantują pań-
stwu niezapomniany wieczór, po którym już żadna kolacja nie będzie taka sama...

Reżyseria: 
Grzegorz Chrapkiewicz

Scenografi a: 
Wojciech Stefaniak



„Własność znana Jako Judy Garland”

Spektakl, niczym sprytny paparazzi, pokazuje gwiazdę od najbardziej intymnej strony. Widzo-
wie, jakby przez dziurkę od klucza, mogą podglądać sławną aktorkę w momentach jej życio-
wych wzlotów i upadków, zaglądać w jej duszę i odkrywać osobiste tajemnice.

W 2006r. sztuka podbiła Broadway. Główną rolę grała żona autora, amerykańska aktorka Ad-
rienne Barbeau. 

Tu w rolę zachodniej gwiazdy wciela się ulubiona aktorka polskich widzów - Hanna Śleszyńska. 
Artystka w mistrzowski sposób wciela się w postać Judy, która, jak każdy celebryta, wiedzie 
podwójne życie – osobiste i to, które trafi a na scenę, łamy pism, ekrany telewizorów i kin. 
Opowieść porywa widzów, którzy wraz z gwiazdą przeżywają jej wielkie miłości, namiętności, 
porażki i tragedie oraz walczą o jej szczęście i własną kobiecość.

Szokująca, zabawna i wzruszająca historia gwiazdy, którą podziwiały miliony. Prawda o życiu, 
której nie przeczytamy w gazecie, internecie, nie obejrzymy w telewizji – top secret. A, jak 
wiadomo, im ściślej strzeżona tajemnica, tym bardziej fascynująca opowieść. 

Czas trwania: 80 min z przerwą
Bilety: 49 zł, 69 zł, 79 zł

Występują:

Hanna Śleszyńska 
Piotr Tołoczko / Hubert Podgórski

Reżyseria: 
Sławomir Chwastowski 

Scenografi a: 
Dorota Banasiak
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Recital Elżbiety Jodłowskiej

Elżbieta Jodłowska swoją karierę teatralną zaczęła jeszcze przed maturą. 
Szczególnie odnalazła się w kabarecie i piosence aktorskiej. W latach 1967-1974 
związana była z kabaretem Stodoła. W 1989 wyjechała do USA. Tam wystąpiła 
w spektaklu Kram z piosenkami wyreżyserowanym przez Barbarę Krafftównę. 
Prowadziła też autorskie radio polonijne (Radio Ela). W przebiegu swojej kariery 
estradowej wielokrotnie zdobywała laury na festiwalach i przeglądach. Nagrała 
kilkadziesiąt piosenek, pisali dla niej najwybitniejsi autorzy i kompozytorzy: Mag-
da Czapińska, Marcin Wolski, Zenon Laskowik, Maciej Szwed, Marek Grechuta, 
Wojciech Młynarski, Agnieszka Osiecka, a ostatnio Artur Andrus i Katarzyna Len-
gren. Brała udział w kilkudziesięciu, a może kilkuset, koncertach telewizyjnych. 
Występowała w kabareciku Olgi Lipińskiej, zagrała w kilku fi lmach fabularnych, 
m.in Krzak gorejący, Nie będę cię kochać, Miś i w telewizyjnym muzycznym 
przedstawieniu Jadzia wdowa. Wraz z jazzowym zespołem Sami Swoi wystę-
powała w ZSRR, zaś z kabaretem Jana Pietrzaka objechała kilkanaście krajów 
Europy oraz Amerykę. Do dziś Elżbieta Jodłowska jest entuzjastycznie przyj-
mowana przez publiczność. Program który proponuje jest dowcipny i aktualny, 
ciągle wywołuje salwy śmiechu. Artystka obecnie występuje w Teatrze Capitol w 
spektaklu swojego autorstwa – kultowym Klimakterium... i już, które bije rekordy 
popularności. Do końca 2010 r. zagrano ponad 1200 spektakli.  

Elżbieta Jodłowska zagrała także w serialu Brzydula oraz Na Wspólnej. 
Wspaniałą postać stworzyła w sztuce Jak stać się żydowską matką w dziesięć 
praktycznych lekcji, która grana jest w Teatrze Rampa w Warszawie. 
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Punkt informacji kulturalnej CKiS
ul. Bp. Świrskiego 31

rezerwacja telefoniczna:
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tel. (25) 644 68 00 wew.
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