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Natalia Fijewska-Zdanowska 
 

Natalia Fijewska-Zdanowska – reżyser i dramaturg. Jest magistrem filozofii 

UW. Powołała do życia i prowadzi wraz z siostrami własną, kameralną, 

autorską scenę niezależną Teatr MŁYN w Warszawie. Stypendystka MKiDN w 

2007 r. oraz stypendystką PISF w 2014 r. Napisała i wyreżyserowała 

kilkanaście sztuk teatralnych: monodram „Głuchoniemoc” (2004) „Różowa 

skarpetka” (2006), „De-naturat” (2007), „Siostry” (2008), „Piąta rano” (2009), 

„Gabinet” (2010), „Facet mojej żony” (2011), „Niunia” (2012), “Draka” (2013), 

„Naga Praga” (2014), "Artysta (2014), "Córka" (2015), "(Maska)rada gminy" 

(2016), "Niedzielne popołudnie" (2018), "Blisko" (2019). Spektakle były 

grane w Teatrze MŁYN, a także gościnnie w warszawskich teatrach: Teatrze 

Powszechnym, Teatrze Ochoty, Teatrze Polskim, Teatrze Wytwórnia, Teatrze 

Konsekwentnym. Współpracowała z Teatrem Polskiego Radia. Jest autorką 

ponad 100 tekstów piosenek miedzy innymi do spektaklu muzycznego "Seks, 

rosół i pieluchy" (2017) w reż. Jarosława Boberka, a także do dwóch płyt 

zespołu NocnySuperSam (2014, 2018), oraz płyty "Słowotoki" (2016). Była 

inicjatorką i dyrektorem artystycznym Konkursu na Kameralną Sztukę 

Współczesną SŁOWO/AKTOR/SPOTKANIE 2016. Jest autorką słuchowisk dla 

dzieci, oraz scenariuszy filmowych.   
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Andrzej Niemirski 
 

Andrzej Niemirski - aktor o niezwykłej plastyczności, umiejętności improwizacji 

i wrodzonej vis comica. Jego role potrafią zaskakiwać, przestraszyć, bawić do 

łez… i po prostu wbić w fotel!  

Przez wiele lat był aktorskim filarem teatru Nowego pod dyr. Adama 

Hanuszkiewicz, gdzie stworzył wiele wybitnych kreacji nagradzanych w 

licznych festiwalach teatralnych. Aktualnie jego niezwykły talent można 

podziwiać w teatrze Rampa w sztukach: „Sonata Kreutzerowska”, „Mistrz i 

Małgorzata” – Azazello, „Latający Cyrk Monty Pythona”, „Jak Nanna swoją 

córkę Pipę na kurtyzanę kszatałciła” – 8 postaci. 

Aktor znany z serialu „13 Posterunek”, w którym grał rolę insp. Kota, 

występował również w wielu filmach fabularnych np.                                   „Żurek” 

, „Śmierć rotmistrza Pileckiego”… Ostatnio widziany w serialach:          

„Przeczucia”, „Ojciec Mateusz”, „Pierwsza Miłość”.   Aktualnie gra rolę Jakuba 

Marcinka w „Na Wspólnej”, rolę Modest w „Barwy Szczęścia” oraz rolę 

Jasińskiego w serialu „Leśniczówka”. Legendarny głos Hugo z gier i programu 

HOGO dla dzieci w TV POLSAT.  Artysta estradowy. Elastycznie dostosowuje 

się do charakteru prowadzonej imprezy łącząc wysoki poziom kultury i 

elegancji z doskonałym wyczuciem oczekiwań i potrzeb uczestników.                      

Rzetelne i profesjonalne podejście do sprawy, błyskotliwość, nienaganny 

wygląd, nienaganna dykcja i kultura słowa.    
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Izabella Kurażyńska   
 

Izabella Kurażyńska  - absolwentka Pomaturalnego Studium Kształcenia 

Animatorów Kultury w Kaliszu (specjalizacja teatralna) oraz PWST we 

Wrocławiu (Wydział Lalkarski). Początki teatralnej drogi związane są  z 

działalnością w  amatorskim Teatrze ,,Kontrasty'' w Świdwinie oraz udziałem w 

licznych warsztatach i konkursach recytatorskich.  Od 2004 jest aktorką Teatru 

Lalek Guliwer. Zagrała w 30-tu  premierach. Współpracowała m.in z takimi 

reżyserami jak : P. Cieplak, P. Tomaszuk, J. Krofta, Z. Lisowski. 

 


