
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SZPAK uwije swoje komediowe gniazdo w Szczecinie już po raz dziewiąty w dniach od 27 do 29 

listopada. Inicjatywa od ubiegłego roku rozszerza swoją formułę o inne niż tylko kabaret środki 

artystycznego wyrazu, takie jak muzyka, teatr, sztuki audiowizualne czy spektakle dla dzieci, tworząc 

tym samym szeroko pojęty Festiwal Komedii. W ramach najnowszej edycji wydarzenia poza częścią 

konkursową, w której po raz pierwszy pełnoprawne miejsce zajmie konkurs stand-up’u, odbędzie się 

więc koncert zespołu Łąki Łan, spektakl improwizowany dla dzieci, monodram Wojciecha 

Tremiszewskiego –  jednego z dawnych członków Kabaretu LIMO oraz prawdziwa gratka dla 

miłośników teatru – przedstawienie “Kwartet dla czterech aktorów” z topowymi gwiazdami polskiej 

sceny: Janem Fryczem, Janem Peszkiem i Andrzejem Grabowskim. 

 

W części konkursowej 9. Festiwalu Komedii SZPAK 2015 po raz pierwszy odbędzie się osobny konkurs 

stand-up’u, gdzie swoich sił spróbują Rafał Banaś, Bartosz Marciniak, Łukasz Zaczek, Darek Gadowski, 

Adam Bendler i Rafał Pacześ, zaś gwiazdą wieczoru będzie zwycięzca 7. SZPAKA - Karol Kopiec.           

W konkursie kabaretów powalczą kabaret Czołówka Piekła, kabaret Inaczej, kabaret Dabz, Szymon 

Łątkowski i Antoni Gorgoń Grucha. Jako gwiazda wieczoru zabłyśnie kabaret 44-200, który zdobył 

Nagrodę Publiczności SZPAKA 2014. 

 

Festiwal Komedii SZPAK przez osiem lat realizacji stał się największym wydarzeniem związanym ze 

sztuką kabaretu i komedii w regionie Pomorza Zachodniego i jednym z ważniejszych punktów na 

festiwalowej mapie Polski. Przez ten czas SZPAK rozwinął się o prezentacje nie tylko sztuki stricte 

kabaretowej, ale też działań z pogranicza teatru, pantomimy czy muzyki, poszerzając tym samym 

grono odbiorców. SZPAK to zatem kolaż różnych środków wyrazu, którym przyświeca wspólny cel – 

uśmiech odbiorcy. Oto czym wywołamy go w tym roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Festiwal Komedii SZPAK 2015 
 

varia + idea 

 



 

 

9. Festiwal Komedii SZPAK 2015 
 

program 

 

 
27 listopada 2015 | piątek 
 
18.00 | Klub LULU, ul. Partyzantów 2 
Konkurs stand-up: Rafał Banaś, Bartosz Marciniak, Łukasz Zaczek, Darek Gadowski, Adam Bendler, 
Rafał Pacześ. Gwiazda wieczoru – Karol Kopiec (zwycięzca 7. SZPAKA.) Prowadzenie – Grzegorz 
Dolniak. 
 
Jury: publiczność 
 
 
21:00 | Dom Kultury Słowianin, ul. Korzeniowskiego 2 
Koncert zespołu Łąki Łan 
 
 
28 listopada 2015 | sobota 
12.00 | Dom Kultury 13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2 
SZPACZEK DLA DZIECI. Teatr Improwizowany Peleton – ImproBaja, spektakl dla dzieci w wieku od 4 
lat 
 
 
18.00 | Dom Kultury Słowianin, ul. Korzeniowskiego 2 
Konkurs kabaretowy: kabaret Czołówka Piekła, kabaret Inaczej, kabaret Dabz, Szymon Łątkowski, 
Antoni Gorgoń Grucha. Gwiazda wieczoru – kabaret 44-200. Prowadzenie – Piotr Gumulec. 
 
Jury: Tomasz Jachimek, Leszek Jenek, Bartosz Kasperkowicz (ornitolog) 
 
21:00 | Dom Kultury Słowianin, ul. Korzeniowskiego 2 
Monodram - Wojciech Tremiszewski Adama Mickiewicza liryczna próba odnalezienia się w branży 
rozrywkowej 
 
29 listopada 2015 | niedziela  
19.00 | Teatr Lalek Pleciuga, pl. Teatralny 1 
SPEKTAKL FINAŁOWY: Kwartet dla czterech aktorów 
reż. Mikołaj Grabowski 
występują: Jan Peszek, Jan Frycz, Mikołaj Grabowski, Andrzej Grabowski 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Festiwal Komedii SZPAK 2015 
 

bilety 

 

 
Konkurs stand-up: 25 zł / 30 zł (przedsprzedaż/dzień wydarzenia) 

Koncert zespołu Łąki Łan: 30 zł / 35 zł (przedsprzedaż/dzień wydarzenia) 

SZPACZEK DLA DZIECI: przedsprzedaż (dziecko / opiekun): 15 zł / 15 zł, w dniu wydarzenia 20 zł / 20 zł 

Konkurs kabaretowy: 25 zł / 30 zł (przedsprzedaż/dzień wydarzenia) 

Monodram „Adama Mickiewicza liryczna próba odnalezienia się w branży rozrywkowej”: 15 zł / 25 zł 

(przedsprzedaż/dzień wydarzenia) 

SPEKTAKL FINAŁOWY „Kwartet dla czterech aktorów”: 80 zł / 90 zł (przedsprzedaż/dzień wydarzenia) 

 
 
Bilety do nabycia:  
bilety.fm 
  
Sprzedaż stacjonarna: 
Punkt Obsługi Klienta bilety.fm, Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34 (CIKIT)  
  
 

 

 

 

 

9. Festiwal Komedii SZPAK 2015 
 

kontakt 

 

 

Patryk Stanisz, dyrektor festiwalu 
Tel. 503 638 334, e-mail: patryk@szpak.info.pl 
 
Grzegorz Dolniak, dyrektor artystyczny 
Tel. 518 331 304, e-mail: grzegorz@szpak.info.pl 
  
Marika Gołda,  rzeczniczka prasowa 
Tel. 601 956 111, marika@szpak.info.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bilety.fm/pl/26_winda-kreatywnych
mailto:patryk@szpak.info.pl
mailto:grzegorz@szpak.info.pl
mailto:marika@szpak.info.pl


 

 

9. Festiwal Komedii SZPAK 2015 
 

organizatorzy, donatorzy, partnerzy 

 

 

Organizator 

Winda Kreatywnych 

 

Dofinansowanie 

Miasto Szczecin 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

 

Sponsorzy 

Bank Zachodni WBK 

Pizzeria Peperoni  

 

Partnerzy 

Uniwersytet Szczeciński 

Hotel Campanile Szczecin 

ekabaret.pl 

home.pl 

Drukarnia Kadruk 

Teatr Lalek Pleciuga  

Dom Kultury Słowianin 

Acado event&marketing 

Klub Lulu 

Cafe Hormon 

 

Patroni medialni 

TVP Rozrywka 

TVP2 

wp.pl 

 

 

 

 

 



 

 
9. Festiwal Komedii SZPAK 2015: konkurs stand-up 
 

 

27 listopada 2015 piątek 18.00  Klub LULU bilety: 25/30 pln 
 

 

 
Po raz pierwszy na SZPAK-u odbędzie się oddzielny konkurs stand-up’u. Stand-up już od kilku lat gości 
na Festiwalu, a w tej edycji zyskuje miano równoprawnego z kabaretowym konkursu. Podczas 
wieczoru na scenie pojawi się 6 komików z całej Polski, którzy zaprezentują swoje najlepsze 
programy: Rafał Banaś, Bartosz Marciniak, Łukasz Zaczek, Darek Gadowski, Adam Bendler, Rafał 
Pacześ. Dodatkowo w roli jurorów wystąpi publiczność, bo to widzowie zadecydują o tym, kto stanie 
na podium. Gwiazdą wydarzenia będzie najbardziej odjechany komik, który absurdem zaraża jak 
mało kto, ulubieniec publiczności Karol Kopiec, który swoim humorem wygrał 7. SZPAK-a. 
 
 

Rafał Banaś 
 

 
 
Rafał Banaś istnieje na scenie od 2013 roku, jest współzałożycielem grupy 
Atomówcy Stand-up Comedy, stacjonującej w Warszawie. Na co dzień rolę 
komika łączy z funkcjami trenera i nauczyciela WF-u. Jego stand-up jest 
niezwykle widowiskowy, a swoją opowieść buduje w oparciu o umiejętne 
operowanie zarówno głosem, jak i mimiką.  
 
 
 
 
 
 

 

Bartosz Marciniak 
 

 
Bartosz Marciniak to czasem komik i stand-uper, czasem konferansjer, często 
aktor dla dzieci i młodzieży. Energiczny, celny, lekko wulgarny, a przede 
wszystkim zabawny. Założyciel Teatru Wędrownego "Włóczykij". 
Pomysłodawca i prowadzący "Szczecińskiej Ligi Stand-Up", członek Stand-Up 
Szczecin. Od dekady na scenach i scenkach, a to z zamiłowania, pasji, chęci i 
dla frajdy, a to dla kasy, bo wiadomo.. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Łukasz Zaczek 
 

 
Łukasz "Żak" Zaczek to stand-uper, kabareciarz i tekściarz. 
Niech nie zmyli nikogo jego słodka buzia, w głębi serca jest 
niezłym chamem. W swoim programie próbuje wyjaśnić 
dlaczego Polska to tak dziwny kraj z dziwnymi ludźmi. 
Wyjawia też najskrytsze sekrety swojego życia prywatnego 
(które nikogo nie interesują, ale są wybitnie intrygujące). Jest 
też prawdopodobnie jedynym w Polsce stand-uperem, 
który nie opowiada o różnicach między mężczyzną i kobietą.  



 
 
 

Darek Gadowski 
 

 
Darek Gadowski to człowiek o jednej twarzy. Baczny obserwator i nałogowy 
podglądacz. Wspaniale wygląda w kontuszu szlacheckim. Z przykrością 
informuje, że ludzie nie są równi. Na scenie jest otwarty i szczery do bólu. 
Rzeczywistość go martwi. Stara się unikać osób pozbawionych poczucia 
humoru. 
 
 
 
 
 

 
 

Adam Bendler 
 

 
Adam Van Bendler to komik i twórca internetowych 
teledysków, m.in. "Moja bryka" oraz "Nie zadzieraj z byłym", 
który został nominowany do konkursu Yach Film 2014 za 
najlepszą kreację aktorską. Komik z Trójmiasta, który miał 
studiować Prawo i Administrację, ale szybko zorientował się, 
że to nie jego bajka. Dziś rozbawia publiczność jako dojrzały 
stand-uper i twórca śmiesznych klipów, które podbijają 
internet.  

 
 
 
 
 

 
 
 

Rafał Pacześ 
 

 
Rafał Pacześ pierwszy raz wystąpił na scenie w 2012 roku na 
łódzkim festiwalu Łóska, gdzie zdobył pierwszą nagrodę na 
otwartej scenie, w kategorii Łach - czyli łatwość 
abstrakcyjnego czarowania humorem. Przez 1,5 roku 
występował na łódzkich Open Micach, które 
współorganizował, a potem prowadził. Dla pasji jaką jest 
stand-up poświęcił wszystko. Mocno rozpoznawalny i 
doceniany przez środowisko branżowe. Jego film 
„Warszawskie korporacje” okazał się hitem internetu, ma 

ponad 300 000 odsłon i kilka tysięcy udostępnień na FB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Karol Kopiec – gwiazda wieczoru 
 

 
Jeden z najbardziej znanych i doświadczonych polskich 
stand-upperów, występował na niemal wszystkich 
festiwalach kabaretowych, nagrywał dla Comedy Central       
i TVP. Na polskiej scenie stand-uppowej święci triumfy od 
2008 roku. Jak sam o sobie pisze, jest „kosmicznym 
wędrowcem”. Można go było oglądać na wielu przeglądach i 
festiwalach komediowych: PAKA, Lidzbarskie Wieczory 
Humoru i Satyry, Festiwal Kabaretu w Zielonej Górze, 
Festiwal Zostań Gwiazdą Kabaretu, Festiwal Komedii SZPAK. 
Wystąpił w obu sezonach „Comedy Central prezentuje: 
Stand-up!” oraz w programach na antenie TVP2 takich jak: 
„Dzięki Bogu już Weekend” i „Tylko dla Dorosłych”. 

Zwycięzca 7. SZPAKA. 
 
 
 

 
9. Festiwal Komedii SZPAK 2015: koncert zespołu ŁĄKI ŁAN 
 

 

27 listopada 2015 piątek 21.00  Dom Kultury Słowianin bilety: 30/35 pln 
 

 

 
Łąki Łan to zespół, który zrodził się na Jam Sessions w 
warszawskich klubach. Granie na żywo mają we krwi. Proces 
tworzenia zawsze zaczyna się na scenie, a studio jest tylko 
jego dopełnieniem. Muzycy słyną z niesamowicie 
energetycznych koncertów. Wypracowali sobie swoje 
niepowtarzalne, słowiańsko – międzygalaktyczne brzmienie, 
które cały czas ewoluuje i zaskakuje. Bardzo istotne są 
teksty, pisane przez Paprodziada, które wymagają od 
słuchacza odszyfrowania zawartych w nich treści. Kostiumy i 

performance sceniczny tworzą niezapomniane widowisko, które mogli zobaczyć uczestnicy festiwali 
w kraju i za granicą, m.in. Tbilisi Open Air Alter/Vision, Montreux Jazz Festival, Coke Live Music 
Festival, Heineken Open’er Festival, Jarocin Festiwal, Przystanek Woodstock.  
 
Skład Łąki Łan to: POŃ KOLNY aka Jarosław Jóźwik – piano; BONK aka Michał Chęć – gitara, voc.; 
MEGA MOTYL aka Piotr Koźbielski – drums, voc.; PAPRODZIAD aka Włodzimierz Dembowski – voc.; 
ZAJĄC COKICTOKLOC aka Bartek Królik – bass, key., voc.; JEŻUS MARIAN aka Marek Piotrowski – key. 
 
 
 

 
9. Festiwal Komedii SZPAK 2015: SZPACZEK dla dzieci - ImproBaja 
 

 

28 listopada 2015 sobota od 12.00  Dom Kultury 13 Muz bilety: 15/20 pln 
 

 

 
ImproBaja to spektakl, w którym nie ma gotowego 
scenariusza, a wszystko co dzieje się na scenie jest 
wymyślane na oczach widzów. Na początku, wspólnie z 
dziećmi, wymyślani są bohaterowie bajki. Następnie aktorzy 
- improwizatorzy z grupy Peleton, improwizują ich przygody. 
W trakcie spektaklu widzowie wielokrotnie proszeni są o 
pomoc - poradę, wymyślenie kolejnej postaci, a nawet 



asystę na scenie. To czyni każdy spektakl wyjątkowym i niepowtarzalnym. Twórcami spektaklu jest 
grupa Peleton, czyli teatr improwizacji, który powstał w Gdańsku w 2013 roku. Tworzą go aktorzy 
niegdyś Teatru Wybrzeżak, a później grupy improwizacyjnej W Gorącej Wodzie Kompani. Poza 
improwizowaniem na scenie zajmują się dramą, pedagogiką, psychologią, w składzie jest także muzyk 
oraz były aktor Kabaretu Limo. Skład: Ewa Czernowicz, Karolina Rucińska, Małgorzata Tremiszewska,  
Jakub Śliwiński, Hubert Świątek i Wojciech Tremiszewski. 
 
Spektakl ImproBaja skierowany jest do widzów od lat 4 
Czas trwania spektaklu : 45min  
 
Obsada: Ewa Czernowicz, Małgorzata Tremiszewska, Wojciech Tremiszewski 
Muzyka: Hubert Świątek 

 
 
 
 

 
9. Festiwal Komedii SZPAK 2015: konkurs kabaretowy 
 

 

28 listopada 2015 sobota 18.00  Dom Kultury Słowianin bilety: 25/30 pln 
 

 

Najlepsze kabarety młodego pokolenia w Szczecinie! Młodzi gniewni, którzy już niebawem zajmą 
miejsce na największych polskich estradach. Szpakowy konkurs to kilkugodzinna dawka humoru na 
najwyższym poziomie. Jak co roku, tak i teraz na scenie zaprezentowane zostaną przeróżne formy 
kabaretu, od one man show po klasyczne programy kabaretowe. W konkursie udział weźmie 5 
zespołów i solistów, a na deser występ gwiazdy wieczoru – zdobywców Nagrody Publiczności SZPAK-a 
8 – kabaretu 44-200. 
 
 
 

Kabaret Czołówka Piekła 
 

 
Kabaret Czołówka Piekła powstał w kwietniu 2006 roku w 
Poznaniu. W występach prócz klasycznych form 
kabaretowych (skecz, monolog) nie brakuje muzyki. 
„Czołówka” jest laureatem wielu konkursów kabaretowych. 
Kabaret jest współgospodarzem cyklu wieczorów 
kabaretowych ROJBER w Klubie „U Bazyla” oraz ” PeStKi” – 
Poznańskich Spotkań Kabaretowych w Domu Kultury „Pod 
Lipami” w Poznaniu. Współtworzy zespół „ROJBRY” grupę 
poznańskich komików przedstawiających improwizacje 

kabaretowe. Czołówkę Piekła tworzą Łukasz, Janek i Artur. Hitem internetu w zeszłym roku była 
parodia piosenki Kamila Bednarka Cisza, która w wykonaniu Kabaretu Czołówka Piekła opowiadała 
o…polskim grillowaniu. 
 
 

 

Kabaret Inaczej 
 

 
Kabaret Inaczej tworzy trzech mężczyzn o niezbyt nachalnej 
urodzie, za to z dużym dystansem i poczuciem humoru. 
Wszyscy członkowie kabaretu pochodzą z Białegostoku, co 
dodatkowo nie ułatwia życia. Jednak jeżdżąc po kraju, 
starają się obalić stereotyp, iż stolica Podlasia to tylko 
kolebka biesiady i disco-polo. Pokazują, że można Inaczej. 
Bo można. 
 



 

 
 

Kabaret Dabz 
 

 
Dabz to wrocławsko-opolski kabaret powstały w 2008 roku. 
Tworzy go dwóch, jakże do siebie niepodobnych mężczyzn – 
Jakub i Krzysztof. Od ponad pięciu lat kabaret udziela się 
czynnie w cyklicznej imprezie, organizowanej we Wrocławiu 
pod nazwą „Poligon Kabaretowy”. Współtworzy Teatr 
Komedii Improwizowanej Narwani z Kontekstu, w ramach 
której organizuje wieczory improwizacji kabaretowych. Jest 
też autorem wielu cykli humorystycznych audycji radiowych. 
Członkowie kabaretu są gospodarzami publicystyczno-

satyrycznej audycji Radia Wrocław “Loża Szyderców”. Działalność sceniczna kabaretu Dabz przyniosła 
nagrody i wyróżnienia na wielu ogólnopolskich przeglądach, (m.in. Paka w Krakowie – kilkukrotny 
finalista, Szczeciński Przegląd Autorskich  Kabaretów Szpak – I miejsce, Przegląd Kabaretowy Stolica – 
I miejsce, Mały Ryjek w Rybniku – I miejsce; Trybunały Kabaretowe – Grand Prix), co zaowocowało 
występami telewizyjnymi i obecnością na scenie w kraju i za granicą. 
 
 
 

Szymon Łątkowski 
 

 
Szymon Łątkowski w latach 2011-13 byłem prezenterem 
poznańskiego Radia Afera, gdzie prowadził i produkował 
autorski program rozrywkowy „Maszynowy” oraz audycje 
poranne „Aferanki” i pasmo popołudniowe „Hurtownie”. W 
2013 roku poświęcił się solowej karierze kabaretowej. 
Jego występy to rozrywka dla każdego. Mieszanka komedii, 
kabaretu i stand-up’u. Prezentuje humor inteligentny, 
błyskotliwy pełen absurdu ironii i ciekawych obserwacji 
rzeczywistości, czego dowodem są liczne nagrody i 
wyróżnienia, jak m.in.: wyróżnienie – 31. PAKA, I Miejsce – 
32. Turniej Małych Form Satyrycznych Bogatynia, II Miejsce i 
Nagroda Publiczności – Festiwal Fermenty Bielsko-Biała, I 
Nagroda – Przegląd Kabaretów Taakie Jaja Werbkowice, I 

Nagroda i Nagroda Publiczności – Nowotomyski Przegląd Kabaretowy, I Nagroda – Bałtyckie Wieczory 
Kabaretowe Koszalin, II Nagroda – Przegląd Kabaretów Kopytko Toruń, II Nagroda – Przegląd 
Kabaretów Koziołek Poznań. 
 

 
 

Antoni Gorgoń Grucha 
 

 
Patriota, anarchista, samotny lider bez partii, swojski mąż 
stanu, polityk, a zarazem działacz społeczny, nie szczędzi 
mocnych słów na polu polityki, życia publicznego, kultury i 
sztuki. Zaskakujący, kontrowersyjny do bólu, wytyka błędy i 
mówi to, co każdy chciałby usłyszeć, ale boi się głośno 
mówić.  
Jeśli ktoś nadal nie wie, na kogo głosować w nadchodzących 
wyborach, to oto jedyny, słuszny kandydat na prezydenta, 
startujący w wyborach parlamentarnych. Lider bez partii, 
głos Zagłębiaków, czyli Antoni Gorgoń Grucha, w którego 
postać wciela się dąbrowski stand-upowiec Damian Kubik.  

Można go posłuchać na antenie Antyradia i Chilli Zet. 



 
 
 

Gwiazda wieczoru: Kabaret 44-200 
 

 

Kabaret 44-200 to kabaret tylko z nazwy. To tak naprawdę 

stand-uperzy, konferansjerzy, improwizatorzy i wszystko 

inne. Kabaret 44-200 jest wszystkim tym, czym chcieliby być 

inni artyści kabaretowi, ale nie mogą. Kabaret 44-200 

dobiera sobie konwencje i je realizuje. Czasem zagra pod 

publikę, a czasem zagrymasi i trzaśnie w stół. Kabaret 44-

200 to wolność i swoboda twórcza. To energia, to żywioł, to 

seks bez zabezpieczeń. Zdobywca II nagrody i Nagrody 

Publiczności na 8. Festiwalu Komedii SZPAK 2014. 

 

 

 
 
 
 

 
9. Festiwal Komedii SZPAK 2015: monodram 
 

 

28 listopada 2015 sobota 21.00  Dom Kultury Słowianin bilety: 15/25 pln 
 

 

 
„Adama Mickiewicza liryczna próba odnalezienia się w branży rozrywkowej” 
to przezabawny monodram Wojciecha Tremiszewskiego, trójmiejskiego 
aktora i reżysera związanego z niegdysiejszym Kabaretem LIMO. 
Roku Pańskiego 2011-go wielki nasz Adam Mickiewicz zstępuje na padół w 
ciele nowym. Czy powodem poetycka ambicja, czy nuda panująca w 
niebiesiech, a może ponowny zew mesjanistyczny i troska o Polaków u 
początków XXI wieku - sam On nie jest pewny. 
Pewnym natomiast, że znalazł menadżera i próbuje wgryźć się ze swoją 
wrażliwością i natchnieniem w nowoczesną rozrywkę. Może poprowadzi 
tokszoł, może zagra w reklamie, może w serialu, może uczyni wielkie, 
świetliste szoł we współpracy z klejnotem muzyki narodowej Rubikiem i 
niekwestionowanymi gwiazdami Jukendensa… 
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Teatralny klasyk w gwiazdorskiej obsadzie na finał 
Festiwalu Komedii SZPAK. Najlepsi polscy aktorzy w 
mistrzowskiej sztuce Bogusława Schaeffera. 
Fantastyczna komedia i popis aktorskiego kunsztu, 
którego nie można przegapić. 
Miłośnicy teatru i muzyki lubią wracać do historii o 
czterech aktorach poszukujących na oczach widzów 
sensu dla swego życia, dla teatru i sztuki jako takiej. 



Cały smak tkwi w tym, że tekst i zarysowana sytuacja dramatyczna są zaledwie partyturą dla 
improwizujących artystów. Oto znakomite aktorstwo, atmosfera "półprywatności", zmienność 
konwencji, zaskakujące widza niespodzianki - w efekcie oryginalne, dowcipne widowisko, co wieczór 
inne. 
 
Reżyseria – Mikołaj Grabowski 
Autor sztuki – Bogusław Schaeffer 
Występują – Jan Frycz, Jan Peszek, Andrzej Grabowski, Mikołaj Grabowski 
 


