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Spróbujmy jeszcze raz to przezabawna, brawurowa komedia w dwóch aktach, z których każdy 
jest oddzielną historią, opowiadającą o perypetiach par w średnim wieku. Tekst Murraya  
F. Schisgalla to światowy hit komediowy, napisany przez autora niezapominanego filmu 
Tootsie (z Dustinem Hoffmanem w roli głównej). Spektakl obfituje w niebywale śmieszne 
sytuacje i dialogi, poruszając jednocześnie ważne i trudne damsko-męskie tematy. 
 
W części pierwszej On - niespełniony aktor, którego kariera sprowadza się obecnie do 
reklamowania karmy dla kotów i Ona- rozczarowana i zmęczona życiem policjantka spotykają 
się w dość nieprzyjemnej sytuacji. Okazuje się jednak, że twardej policjantce i wrażliwemu 
artyście może być do siebie bliżej, niż się wydaje. Trzeba tylko pokonać strach i spróbować 
jeszcze raz…W drugiej części On - znudzony mąż skupiający się na ignorowaniu marudzenia 
żony i Ona-niespełniona i niedopieszczona gospodyni domowa, która stara się jeszcze raz 
pobudzić stygnące uczucia i namiętności nowoczesnymi metodami terapii pewnego 
kontrowersyjnego seksuologa. 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucyna Malec, aktorka Teatru Kwadrat 

 
 

Szerokiej publiczności znana z m.in. z seriali Na Wspólnej, Hotel 52, Bulionerzy. Sympatię 
widzów przyniosły jej kreacje w programie Komiczny Odcinek Cykliczny (KOC) Grzegorza 
Wasowskiego i Sławomira Szczęśniaka.  
 
Ta niezwykle energetyczna aktorka, specjalistka od ról komediowych, którymi niezmiennie 
zachwyca widzów, wykreowała niesamowitą postać Glorii w jubileuszowym spektaklu 
Stanisławy Celińskiej pt. Grace i Goria. Spektakl został obsypany nagrodami podczas 
Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Prywatnych 2013. Kreacja Glorii potwierdza zasadę, że 
rasowa aktorka ma wiele twarzy, a rutyna w repertuarze komicznym nie przeszkadza  
w sprawnym prowadzeniu postaci dramatycznej. Co więcej, komediowe wyczucie Lucyny 
Malec odkrywa wiele humoru w tej pozornie tylko niezabawnej historii. 
 
W spektaklu Spróbujmy jeszcze raz Lucyna Malec wciela się w dwie role. Pierwsza  
to Margaret Heinz – kobieta pracująca XXI wieku: była żoną, matką, pracowała jako kelnerka 
w klubie erotycznym, dziś gania przestępców po ulicach Nowego Jorku i walczy z nieznośnym 
sąsiadem z dołu, który nocami wyśpiewuje arie operowe. 
 
Druga postać to Edie Fraizer – rozdarta pomiędzy pokoleniem „żon swoich mężów”,  
a pokoleniem feministek. Edie wiodąca dotychczas spokojne i dostanie życie u boku swojego 
męża Gusa, czuje się nieco samotna. Postanawia walczyć o swoje szczęście. Znajduje 
psychoanalityka, który przeprowadzając terapię małżeńską ma odmienić jej życie. 
 



 

   

Marek Siudym, aktor Teatru Kwadrat 

 
 

Aktor warszawskich teatrów: Rozmaitości i Komedia. W Teatrze Kwadrat od 1990 r. Zagrał  
m. in. w serialu Polskie Drogi, Przepraszam, czy tu biją, Miś, Konopielka. Można go było 
także zobaczyć w serialach  Zmienicy Stanisława Bareji, Lokatorzy gdzie zagrał postać 
Stanisława Bogackiego, Graczykowie, Sąsiedzi, Hela w opałach. Popularność przyniosły mu 
występy w Kabarecie Olgi Lipińskiej.  
 
W 2006 roku zagrał u Marka Koterskiego w filmie Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Widzom 
znany jest przede wszystkim z serialu Złotopolscy, gdzie grał postać Władysława 
Biernackiego. Nauczyciel akademicki  Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej  
w Łodzi. 
 
W przedstawieniu Spróbujmy jeszcze raz Marek Siudym gra... aktora. Leo Rose przygotowuje 
się właśnie do castingu. Ostatnio nie powodzi mu się najlepiej, z pracą w teatrze kiepsko,  
a żeby tego było mało cztery razy włamywano mu się do mieszkania. Złodzieje zabrali 
wszystko. Nawet psa! To niestety nie koniec kłopotów, pewnego wieczoru w drzwiach jego 
mieszkania staje policjantka i wręcza mu mandat na 100 dolarów... Aktor użyje wszystkich 
swych umiejętności, aby tego mandatu nie przyjąć. 
 
W drugiej odsłonie Marek Siudym wcieli się w postać Gusa Fraizera – mechanika 
samochodowego, męża Edie, który po pięćdziesiątce przeżywa tak zwaną drugą młodość. 
Gus ma coraz mniej czasu dla żony, za to obsesyjnie zaczyna dbać o siebie – nowe ciuchy, 
biżuteria, kremy na zmarszczki i wody toaletowe... Czyżby to zwiastowało poważniejsze 
problemy niż chwilowy kryzys małżeński? Jak Gus wybrnie z terapii dr Oliovskiego, której 
wcale nie ma ochoty się poddawać? 

 
 

 



          
 

            Jan Kobuszewski  

 
 
 

 
 
Jana Kobuszewskiego przedstawiać nikomu nie trzeba. Znamy go i kochamy od 1955 roku, 
kiedy to debiutował na szklanym ekranie.  
 
Stworzył wspaniałe kreacje między innymi w Kabarecie Starszych Panów, Kabarecie Olgi 
Lipińskiej, serialach Wojna Domowa, Alternatywy 4,  Graczykowie, filmach Hallo Szpicbródka, 
Nie ma róży bez ognia. Ukochany przez kilka pokoleń Polaków za rolę Majstra w skeczu 
Kabaretu Dudek pt. Ucz się Jasiu, gdzie wraz Wiesławem Gołasem i Wiesławem 
Michnikowskim z humorem oddał realia życia w PRL-u.  
 
Podczas spektaklu Spróbujmy jeszcze raz głos Jana Kobuszewskiego jako Dr Oliovskyego 
przeprowadzi Edie i Gusa Fraizerów przez terapię małżeńską. Nie będzie to zwyczajna terapia, 
ale seans erotycznej hipnozy, której nie bez oporów będą próbowali się poddać żonaci 
kochankowie. Dr Oliovsky w swojej hipnozie nie poprzestanie jednak na bohaterach komedii. 

Będzie miał też coś do powiedzenia widzom... 
 

 

 
 


