
Kabaret A JAK! 
Kabaret A JAK! 

swoją artystyczną podróż 

zaczął pod koniec 2015 r.  Od 

tego czasu występuje 

w różnych częściach Polski 

(Warszawa, Bytom, Kraków, 

Białystok, Poznań, Bielsko- 

Biała...) i z sukcesami bierze 

udział w najważniejszych 

przeglądach kabaretowych. 

Na scenie cztery kobiety - 

pasjonatki inteligentnego 

humoru oraz skeczy 

muzycznych - Ada, Karolina, 

Magda i Marysia! 

I miejsce XVII Kieleckiego Oglądu Kabaretów Studenckich KOKS 2017 

II miejsce podczas 33. EDF PAKA w Krakowie 

Nagroda Publiczności pierwszego dnia konkursu 33. EDF PAKA w Krakowie 

Grand Prix oraz Nagroda Publiczności podczas 32. Ostrołęckich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA 

Nagroda Publiczności 18. Ogólnopolskiej Giełdy Kabaretowej KopalniaK w Wałbrzychu 

II miejsce podczas 32. EDF PAKA w Krakowie 

Nagroda Publiczności drugiego dnia konkursu 32. EDF PAKA w Krakowie 

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia:



Na pierwszy program kabaretu 

zatytułowany "Matki, żony 

i kucharki" składają się m.in. monolog 

kabaretowy, piosenki kabaretowe 

oraz skecz z udziałem publiczności. 

Każdy z jego elementów ukazuje 

(z przymrużeniem oka – a jak!) inny 

element kobiecej (chociaż nie tylko…) 

codzienności – od radzenia sobie 

z kompleksami poprzez nieszczęśliwą 

miłość, a na małżeństwie kończąc. 

Tematy wydają się znajome i  ograne, 

prawda? Kabaret A JAK! postara się 

jednak pokazać Państwu, że nawet 

o tak popularnych motywach można 

wciąż jeszcze mówić (i śpiewać!). A jak? 

Świeżo, z pomysłem i nowatorsko!

Drugi program A JAK! zatytułowany 

został „Misja: Męskość dla Mężczyzn”. 

Według ostatnich badań statystycznych 

zdecydowana większość polskich 

mężczyzn czuje się niedowartościowana 

oraz przytłoczona sukcesami w życiu 

prywatnym i zawodowym swoich 

partnerek. Wobec niezaprzeczalnych, 

naukowych faktów zgromadzonych 

w tabelkach w Excelu - kabaret A JAK! ze 

swojego programu postanowił zrobić 

swojego rodzaju misję. „Przywróćmy 

mężczyznom co męskie!”- grzmi myśl 

przewodnia scenariusza. Dziewczyny 

spróbują pokazać, że za zagubienie 

męstwa odpowiedzialne są bardzo często 

kobiety. A może przez przypadek 

udowodnią coś zupełnie innego? 



Możliwe długości programu

30 minut 

45 minut 

60 minut 

90 minut 

Kontakt: 

Tel.: 698 849 649         kabaretajak@gmail.com       https://www.facebook.com/kabaretajak 

Olga Bończyk - juror 32. OSPY

„Cztery dziewczyny, które absolutnie rzuciły nas na kolana. Obłędne,

precyzyjne, zabawne, z dystansem, dowcipne, z pomysłem!”

Natalia Kowalczyk - Projekt Kabaret - o występie podczas

Półfinałów 33. PAKI:

“Jestem zachwycona muzykalnością dziewczyn. Można powiedzieć,

że ich najnowszy program jest w pewnym sensie musicalem

dopracowanym  w najdrobniejszym szczególe (…). Kabaret A JAK

powoli staje się dobrą marką, co również doceniła publiczność”

rozmaitości.com - o występie podczas 32. OSPY

“Absolutnym hitem tegorocznej OSPY były cztery kobiety tworzące

kabaret „A JAK!” z Krakowa. Ogromnym ich plusem był dystans

do siebie, kobiecych kompleksów, nieudanych związków,

który zaprezentowały w swoich utworach (…). No i te szpilki! (…)

Dodatkowo cztery kobiety na scenie, z jednego kabaretu to na polskiej

scenie kabaretowej ewenement”

Inni o nas: 


