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3. CUDOWNA TERAPIA

Resume:
Dominika Ostałowska - aktorka teatralna i filmowa. Ma za sobą role zarówno w serialach, filmach fabularnych jak i w
spektaklach teatru TV i spektaklach teatralnych. Stale związane z Teatrem Studio w Warszawie. Popularność przyniosła
jej rola Marty Mostowiak w serialu „M jak Miłość”. Można ją było zobaczyć w „Na dobre i na złe”, „O mnie się nie martw”,
„Hotel 52”, „Prawo Agaty”, „Głęboka Woda”, „Regina” i wiele innych produkcjach filmowych i teatralnych.
Joanna Trzepiecińska – aktorka teatralna i filmowa, wokalistka. Od lat związana z Teatrem Polskim w Warszawie.
Nagrała kilka solowych płyt. Ogromną popularność przyniosła jej rola Alutki w telenoweli „Rodzina Zastępcza”.
Aktualnie odtwarza role w takich serialach jak: „Barwy Szczęścia”, „Na dobre i na złe”, „Strażacy”.
Ostatnie spektakle teatralne: „Szkoda, że nie jest nierządnicą” John Ford, „Ukraiński Dekameron” Vlad Troicki, „Wesele”
Stanisław Wyspiański i wielu innych. Muzycznie ma na swoim koncie sześć płyt solowych m.in. z piosenkami Wojciecha
Młynarskiego czy Andrzeja Jareckiego.
Olga Bończyk Aktorka filmowa, teatralna i wokalistka. Publiczność telewizyjna pamięta ją z bardzo intrygującej roli doktor Edyty granej
w serialu „Na dobre i na złe”, a także z programu kulinarnego „SmaczneGO!”.
Artystka obecnie występuje w wielu spektaklach wystawianych na deskach teatralnych (m.in. „Pozory mylą”, „Za rok o
tej samej porze”, „Zdobyć Utrzymać Porzucić”, „Rozstania i Powroty”, „Pomalu, a jeszcze raz!” i „Cudowna Terapia”). W
przygotowaniu są kolejne spektakle z udziałem artystki.
Obecnie Olga Bończyk dołączyła do zespołu aktorskiego w serialu „Barwy Szczęścia”, gdzie wciela się w postać
uwodzicielskiej pani prawnik – Sylwię.
Od wielu lat w towarzystwie najlepszych polskich muzyków jazzowych koncertuje z recitalami, które cieszą się wielkim
uznaniem słuchaczy.
Dariusz Kordek – aktor serialowy, filmowy, teatralny i musicalowy. Jego popularność zaczęła się od roli w serialu „W
Labiryncie” i filmie „Kroll”. Można go było również zobaczyć w takich serialach jak: „ Bodo”, „Ojciec Mateusz”, „O mnie
się nie martw”, „Komisarz Alex” i wielu innych. Ma za sobą wiele niezapomnianych ról musicalowych w Teatrze BUFFO i
Teatrze Roma w Warszawie, w takich spektaklach jak: „Metro”, „Crazy For You”, „Polita”, „Deszczowa Piosenka” czy
„Mamma Mia”. Aktualnie gra Eugeniusza Bodo w „Bodo Musical”.
Marcin Kwaśny – polski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, scenarzysta.
Po ukończeniu szkoły został aktorem Teatru Kwadrat w Warszawie. Rozgłos zyskał dzięki roli Marcina Wilczyńskiego w
filmie Rezerwat (2007), za którą odebrał nagrodę na XI Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Golden Brig w Odessie,
a jako współscenarzysta dostał nagrodę na V Nadbałtyckim Festiwalu Debiutów Filmowych w Swietłogorsku w Rosji
(Baltic Debuts Film Festival).
Od tego czasu zagrał w wielu produkcjach filmowych i teatralnych.
Artur Pontek- aktor teatralny, radiowy i dubbingowy. Począwszy od 2008 roku gra jednego z policjantów w popularnym
serialu TVP1 OJCIEC MATEUSZ. Aktor Teatru im. Żeromskiego w Kielcach (1997-2004). Od 2005 roku aktor Teatru
Polskiego w Warszawie. W 2011 roku gościnnie w zespole Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w
Białymstoku. Po raz pierwszy na ekranie pojawił się w filmie Janusza Rzeszewskiego MISJA SPECJALNA (1987).
Andrzej Młynarczyk - polski aktor telewizyjny, filmowy i teatralny. Sympatie publiczności zaskarbił sobie rolą w serialu „M
jak miłość”. Można go było oglądać w takich serialach jak: „Oficer”, „Na dobre i na złe”, „Pierwsza miłość”, „Tylko
miłość”,
„Kryminalni”, a także w filmach: „Ile waży koń trojański”, „Lejdis”, „Ostatnia akcja”. Występował również w Teatrze STU,
Teatrze Bagatela oraz w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
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