
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freitag, 13. Februar 2015 
Beginn 20:30, Einlass 19:30 

Bessunger Jagdhofkeller 
Bessunger Str. 84, Darmstadt 

 
 
 
 
 
 

Eintrittskarten: 13€/10€ 
Kartenreservierung: 06155/605714 
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Katarzyna Żak - Recital 
 Katarzyna Żak ist Theater- und Filmschauspielerin. Sie 

studierte an der Theaterschule in Wrocław. In dieser 
Stadt war sie auch neun Jahre lang Mitglied des 
„Współczesny Teatr“. Dort spielte sie unter anderem 
bei Aufführungen der „Dreigroschenoper“ und „Einer 
flog über das Kuckucksnest“ mit. Seit mehreren Jahren 
ist sie mit den Warschauer Theatern Rampa, Roma, 
Komedia und Capitol verbunden. Hier trat sie bei Auf-
führungen von namhaften Künstlern wie Wojciech 
Młynarski, Andrzej Strzelecki und Maciej Wojtyszko 
auf. Derzeit kann man ihr komödiantisches Talent in 
den polnischen TV-Serien „Ranczo“ und „Siła wyższa“ 
bewundern. 
Seit einigen Jahren singt Katarzyna Żak erfolgreich als 
Solistin. Sie nahm zwei Alben auf: „Młynarski - Jazz“ 
(Jazzstandards mit polnischen Texten) und „Kolędy na 
cały rok“ („Weihnachtslieder für das ganze Jahr“) mit 
Texten von Bogdan Loebel  und Musik von Włodzimierz  
Nahorny. 
Für das Treffen mit dem Darmstädter Publikum hat sie 
einen Musikabend mit Songs von Wojciech Młynarski, 
Agnieszka Osiecka und Jan Jakub Należyty vorbereitet. 
Das Programm ist voller positiver Energie und regt den 
Betrachter dazu an, über das Leben, die Liebe und über 

uns Menschen zu reflektieren. 

Katarzyna Żak jest aktorką teatralną i filmową, 
absolwentką wrocławskiej szkoły teatralnej. Przez 
dziewięć lat była w zespole Teatru Współczesnego we 
Wrocławiu, gdzie zagrała m.in. w spektaklach "Opera 
za trzy grosze”, „Sztukmistrz z Lublina”, „Wariat  
i zakonnica”, „Piaf”, „Lot nad kukułczym gniazdem”.  
Od kilkunastu lat jest związana ze stołecznymi scenami 
Rampa, Roma, Komedia i Capitol, gdzie wystąpiła w 
spektaklach reżyserowanych przez tak znakomitych 
artystów jak Wojciech Młynarski, Andrzej Strzelecki i 
Maciej Wojtyszko. Aktualnie jej komediowy talent 
można podziwiać w telewizyjnych serialach „Ranczo" i 
„Siła wyższa”.  
Od kilku lat Katarzyna Żak z dużym powodzeniem 
koncertuje solo. Nagrała dwie płyty, „Młynarski - Jazz" - 
standardy jazzowe z polskimi tekstami, oraz „Kolędy na 
cały rok” z tekstami Bogdana Loebla i z muzyką 
Włodzimierza Nahornego.  
Na spotkanie z polską i z niemiecką publicznością w 
Darmstadt Katarzyna Żak przygotowała recital 
muzyczny składający się między innymi z piosenek 
Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej i Jana 
Jakuba Należytego. Program tego wieczoru jest pełen  
pozytywnej energii, prowokuje widzów do refleksji o 
życiu, o miłości i o nas, ludziach.  
 


