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Shut your eyes and think of England 

TŁUMACZENIE : Elżbieta Woźniak 

ADAPTACJA SCENICZNA I REŻYSERIA : Stefan Friedmann 
SCENOGRAFIA: Wojciech Stefan iak 

KOSTIUMY: Ewa Gdowiok 
CHOREOGRAFIA: Anna Wielogórska 

Przedstawienie dedykuję Zenkowi Dqdajewskiemu i wszystkim tym, którzy lubią się 
pośmiać a więc ... LUDZIOM. 

W przedstawieniu wykorzystano piosenki i fragmenty muzyczne następujących utworów: 
The magie flu te .K620 Famous opera overtures Wol fgang Amadeus Mozart /Supraphon 1988/ 

Tango Argentino - muz. ludowa 
lnsted Madeleine Peyroux z płyty Bare Bones 

Madrid Dave Me Murray 
Don't be ashamed of your age Jerry Lee Lewis z płyty Last man standing 
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S 
zanowni Państwo, Drodzy Widzowie. 
Chcielibyśmy, aby w sezonie 2009/2010 nasza 
„Bajkowa" scena przyniosła Wam jak najwięcej 
niezapomnianych przeżyć teatralnych. 

Przystępując do przygotowan ia najnowszej 
propozycji dla Państwa, postaw i liśmy przed sobą 
trudne zadanie, aby połączyć lekką konwencje 
spektaklu z mieszanką dobrego humoru, doskonałą 
rozrywką oraz plejadą znakomitych artystów na 
scenie. W naszej skromnej ocenie wszystkie te cechy 

posiada najnowsza propozycja naszego Teatru - spektakl „Zamknij oczy i myśl 
o Anglii", w tłumaczeniu Elżbiety Wożniak oraz reżyseri i Stefana Fr iedman na. 

Stało się już pewną tradycją Teatru Bajka, że nasze spektakle pos i adają 

gwiazdorską obsadę! I tym razem Stefan Friedmann zaprosił do udziału 
aktorów oraz twórców, którzy wsparli nas w kolejnych etapach produkcji . 
Dzięki nim, oprócz doskonałych kreacji aktorskich, mogą Państwo podziwiać 
między innymi wspaniałe kostiumy oraz dekoracje. 

Nie możemy w tym miejscu pominąć nazwiska w ielkiego d la nas człowieka 
- Zenona Dądajewskiego, którego marzeniem było przygotowanie właśn i e 

tej sztuk i. Zenon, zmarły w styczniu bieżącego roku, był wspaniałym 

artystą , doskonałym kolegą i naszym mentorem „Bajkowym". Z tym większą 
odpowiedzialnością przystąpiliśmy do realizacji tego przedsięwzięcia mając 
świadomość, że tworzymy projekt Naszego Nieodżałowanego Kolegi . 
Wierzymy, że jest tutaj z nami, że jak zwykle przysiada się gdzieś z boku sali 
i obserwuje przygotowania, próby oraz efekt końcowy. 
Dziękujemy Ci Zenku za okazane wsparcie, pomoc i bezcenne sugestie. 

A teraz już w imieniu artystów, naszej „Baj kowej" rodziny i swoim własnym 
serdecznie zapraszam Państwa na spektakl. 

Grzegorz Biskupski 

ZAMKNIJ OCZY I MY . L O ANGLII 

K
iedy t aką dyspozyc j ę wydaje matka księżniczce. która ma poślubić 
oble ' nego król -to jest to tragedia . W tle mamy lochy, wieże i lasr but 
not least topór i pieniek. słowem cały maj stat państwa. Kandydatka 
na królową musi naturalnie zamknąć oczy i uratować Anglię 

Ale kiedy miejscem akcji jest luksusowy penthous , któr go j dne drzwi 
prowadzą n b Ikon . właściwie do przeszkl nej oranżerii. słychać dyskretną 
muzykę. a do tego jeszcze szef firmy, Justyn Holbrook. otrzymuje zap wnienie 
od dziewczyny. u któr j pr · żno by szukać gdziekolwiek jak iegokolwiek 
debetu. przeciwnie - nawet nieuzbrojonym okiem widać wyłącznie powabne 
nadwyżki panny Stelli Richards a do tego można skorzystać z odliczenia od 
p datku .uslug s kr carskich" świadczonych przez nią. W takim przypadku 
jest to farsa . 
Farsa zajmuje się drobiazgam i . Kłopotami i marzeniami maluczkich. W farsie 
marz n ia się sp łniają. bo w ni j wszystko jest możliwe . choć okupione 
strasznymi komplikacjami i nieporozumieniami. bo też nic nie jest tym, za 
co się podaje. 
Slodkie sam na sam przerywa przybycie księgowego Artura Pullena, a zaraz 
po nim żony Justyna Holbrooka. lady Holbrook . Sytuację może uratować 
przedstawienie panny Stelli jako drugiej żony księgowego Pullena To 
klam t wko pociąga za bą straszliwe komplikacje 
Wraz z kolejno przybywającymi postaciami sytuacja się zaplątu j e w węzeł 
gordyj k i. a konsekwencją jest nieustanne brnięcie w kłamstwo . 
Wre zcie przybywa minister rządu z dy kremą misią. Tu s i ę kończą sprawy 
prywatna - obyczajowe a zaczynają państwowe . I to na najwyższym szczeblu. 
Ale sza! Tego już nie zdradzamy. 
Farsa stawia wysok ie wymagania zarówno t kstowi, jak i wykonawc m. To 
gatunek trudny do gran ia. Pointa podana za szybko czy za wolno już nie 
śmieszy. Konwersacje, któr nie mają właśc i wego t mpa nudzą . Dla reżysera 
i aktorów jest to nie lada wyzwanie . Wszystkie wymienione skladowe farsy 
może widz prześledzić w „Zamknij oczy i myśl o Anglii" . Reżyserem spektak lu 
jest Stefan Friedmann a ma on wyczucie dialogu niezwykłe (widać, ż nie 
poszedł na marne trening w czasie pisania wraz z Jonaszem Koftą „Dialogów 
na cztery nogi") . W „Bajce" jest to druga reżyserowana przez Friedmanna 
farsa. Pierwszą wspólreżyserowal z ni~żyjącym już Zenonem Dądajewskim -
były to „Dzikie żądze" Johna Tobiasa Swietna obsada gwarantuje nam ucztę 
dla ducha i dwie godziny /z przerwą/ na relaks . Reżyser zamieścił cytaty 
z dobrze znanych komedii a nawet hit w muzycznych, a rozszyfrowan ie. skąd 
one pochodzą, będzie dla widza dodatkową at rakcją. 
Czy słodka jak landrynka żona ks ięg wego może uratować Anglię? Czy 
aktualne małżeństwo wytrzyma próbę nagłego bogactwa i może się poświecić 
w imię najwyższych ideałów, a przedstawiciele różnych mnie1szości będą 
w stanie zas tąp ić n iegdysiejsze rycer kie mę tw ? U iądźcie wygodnie . 
otwórzcie oczy szeroko i sp róbujcie nie myśleć o niczym . 

Wojciech Bukat 



John Chapman 

A
ktor i dramatopisarz, ur. 27 maja 1927 roku w Londynie. 
Początkowo kształcił się jako aktor w Royal Academy of Dramatic 
Art . Po trzech latach spędzonych na scenie, zdecydował się zamienić 
umiejętność słowa mówionego na pisane i zaczął podążać w tym 

kierunku. Jego pierwsza sztuka „Dry Rot" zagrana na otwarciu Whitehall 
Theatre w Londynie w 1954 roku okazała się być spektakularnym sukcesem 
- po upływie ponad trzech lat w sumie sztuka została wystawiona 1 475 
razy. W efekcie John Chapman postanowił skoncentrować się na swo im 
dramatopisarstwie. Jego następna sztuka „Simple Spymen" również grana 
była przeszło trzy lata. Kolejne to: "The Brides of March", "Diplomatic Baggage" 
i "Oh Clarence". 
John Chapman jest dobrze znany ze współpracy z Carla Lane'a nad „The Liver 
Birds" oraz z Ray Cooney z najbardziej popularnych komedii - „Move Over Mrs 
Markham", . My Giddy Aunt", „Not Now Darling" i „There Goes the Brige". 
We wczesnych latach sześćdziesiątych współpracował z TV BBC dla której 
napisał przeszło dwieście telewizyjnych komedii, m. in. „B landings Cast le" d la 
Sir Ralph Richardson, .Happy Ever After" {napisany razem z Eric Merriman), 
który otrzymał nagrodą June Whitfield i Terry Scott. jak również 26 epizodów 
dla bardzo udanego serialu telewizyjnego „Fresh Fields" z Julią McKenzie 
i Antony Rogers, który wygrał nagrodę Emmy przyznawaną w USA dla 
najbardziej popularnych komedii. 

Anthony Marriott 

A
ktor i dramatopisarz, ur. 17 stycznia 1931 w Londyn ie. 
W 1977 mianowany Zawodowym Sędzią Pokoju . 
Zadebiutował w 1950 roku w „Laburnum Grove". W latach 
1950-54 zagrał liczne role w Teatrach Horsham, Worthing, 

Warrington, Manchester Library Teatr, Dundee, Brigewater i innych. 
W Repertuarowym Drama BBC zagrał główną rolę w „Journey into 
Space", „Dan Dare", „Film Time" oraz w serii Radio Luxemburg. 
W latach 1967-69 opublikował razem z Alistair Foot „Uproar in the House", „No 
Sex Pleasure - We're Brit ish", " I Want to Be a Father", "Madam"; z Bobem Grant 
"Darling Mr. London", "No Room for Sex", "Home Is Where Your Clothers Are", 
"Spoof"; z Jonathanem Daly "A Matter of Style" oraz z Johnem Chapman "Shut 
Your Eyes and Think of England", "Anyth ing You Say, The Wrong Mr. Right", 
"Divided We Stand". Autor licznych scenar iuszy - "Waltz of the Toreadors", 
"Operation Amsterdam", "Docto r", "Ouch", "Gypsy and the Gentelman". 
Związany z radiowym LightEntertaiment BBC dla którego napisał serię 
"Roundabout", "Archie Andrews", z Roger Marshall "Public Eye", dokumenty 
- „Britain and the Common Market", „The Mean ing of Ecumenism"; filmy dla 
dzieci : "The Ghost of Monks Island'', serie: " Meals and Wheels", "Naw That 
Mother's Gone", "Sep tember People". 

Elżbieta Woźniak 

Z 
wykształcenia anglistka. Tłumaczka 
komedii , fars, dreszczowców, sztuk 
muzycznych i sztuk o poważnej 

tematyce. Wprowadziła do polskich 
teatrów nieznanych autorów. Współpracuje 
z prawie wszystkimi teatrami w Polsce. 
Wśród kilkudziesięciu przetłumaczonych 

sztuk znajdziemy wielkie teatralne przeboje 
grane na polskich scenach po kilkaset razy 
m.in . Raya Cooneya „Mayday" i „Mayday 
2", Johna Chapmana „Nie teraz kochanie", 
Robina Howdona „Wieczór Kawalerski", Erica 
Chappella „Złodziej", Dave'a Freemana „Łóżko 
pełne cudzoziemców", Johna Chapmana 
i Jeremy Lloyda „Biznes", E. Taylora „Unia 
bez tajemnic", Terrence'a McNal ly'ego „Maria Callas, Lekcja śpiewu", Paula 
Pórtnera „Szalone nożyczki", „Pamięć wody" S. Stephenson, Raya Cooneya 
i Tony Hiltona „Jeszcze jeden do puli?!", Kay Mellor „Namiętna kobieta ", 
musica l „Miss Sajgon" oraz należące do poważniejszego gatunku, cieszące 
się ogromnym uznaniem krytyków i publiczności m.in .: Lee Halla „Mała 
Steinberg'', „Odwrót " W. Nicholsona, Donalda Marguliesa „Opowiadania 
zebrane", Conora McPhersona „Dublińska kolęda", „Więż" Rony Munro, Nicka 
Deara „Władza", „Żar" S. Maraia, „Kobiety w sytuacji krytycznej" Joanny 
Murray-Smith, „Rock 'n' noli" Toma Stopparda, „Boska" Petera Quiltera . 
Ostatn ie premiery to: „Lewe interesy" R. Hawdona, „Na końcu tęczy" P. Quiltera, 
„Rok magicznego myślenia" J. Oidion, „Kieszonkowa orkiestra" C. Mcleoda, 
„Boyband" P. Quiltera , „Życie szkodzi zdrowiu" E. Chapel la, i „Oto idzie panna 
młoda" R. Cooneya, „39 stopni" J. Buchana, „Duety" P. Quiltera, „Bagdad 
ca fe". 

Strona internetowa: www.elawozniak.pl 



Stefan Friedmann 

T
rochę_ tu mało miejsc_a j.a.k na jego życio~~s . w_ skró~ie w_yglądał.by tak: 
w radiu występował JUZ Jako dziecko, poznieJ był G1enk1em w „swiętej 
rodzinie" Matysiaków. W Ili Programie Polskiego Radia zakładał 
z kolegami Ilustrowany Tygodnik Rozrywkowy. Razem z Jonaszem Koftą 

uprawiał „Dialogi na cztery nogi" i był Fachowcem. Wystąpił w ponad 80 filmach . 
W serialu „Na kłopoty Bednarski" odtwarzał rolę tytułową i pisał dialogi . Przez 20 
lat był autorem i reżyserem „Korka" w Trójce. Jako aktor dramatyczny pracował 
przez 7 sezonów w Teatrze Współczesnym w Warszaw ie. Wielo letni felietonista 
Tele Tygodnia . Autor wystawianych w wielu teatrach Polski sztuk d la dzieci 
- „Przygody Podróżnika Pipsa i j ego przyjaciół", „W naszym domu straszy". 
Napisał libretta do musica li w Teatrze Gdyńskim - „Czarna dziura", „Drug ie 
wejście smoka". Od kilku lat z powodzeniem reżyseruje i gra w komediach 
i farsach. Po sukcesie „Dzikich Żądz" w warszawskiej Bajce i Teatrze w Płocku 
„Zamknij oczy i myśl o Angl ii", to jego kolejna prapremiera . 

Humorysta, satyryk , reżyser, autor sztuk dla dz ieci i dorosłych, aktor, ogrodn ik 
na Long Island, dyp lomowany kucharz, piłkarz Reprezentacj i Artystów Polskich, 
Kawaler Krzyża, Ojciec dwóch synów i kilku wnuków itd. itd . 

- Mówiąc szczerze, miałem wszelkie dane żeby stać się niezłym drugorzędnym 
pisarzem, ale to nic nie znaczy, ponieważ mam ten typ umysłowości, źe mogę być 
niezły drugorzędny w każdej innej dziedzinie . .. i to bez specjalnego wysiłku. 

S
zef Kuchni T atru BAJKA, Stefan Friedmann poleca danie 
oryginalne i lekkostrawne. 
Wprawdzie jest to typowa angielska kuchnia, al potraktowana 
1ako podstawa do potrawy fusion. 

Bogato wzmocniona arabskimi przyprawami, izraelskimi zielarni, 
dawką seksu, szczyptą odmienności seksualn j. delikatn go 
apetycznego szal ństwa i obfitego sosu zamożności . Prz z danie 
przebija kolorowa nutka muzyczna o smaku argentyńskim . 
Całość mocno wymieszana, zakręcona i wymacerowana . Pikanterii 
dodaje doraźny smak naszego rodzinnego schabowego. 
Wszystko na eleganckiej zastawie Old England czyli dwóch półmiskach 
z: jedną przerwą . 
Zyczę smacznego' 

Dziękuję twórcom kultow go „Co mi zrobisz jak mnie złapiesz" za 
udział w moim projekcie . 

Stefan Fr iedmann 



PULLEN - Stefan Friedmann 
- Jeszcze dziś rano nie wiedziałem kim będę. 

FREDERICK - Zdzisław Wardejn 
- Anglio! Jak nisko upadłaś. Muszę 

się napić. 

RUBINSTEIN - Włodzimierz Press 
- Czy ja przypadkiem nie jestem Rubinstein? 

Oczywiście, że jestem. Nie przypadkiem. 

Pa · OIPULLE 
-Jesteś s1lnv . N - Lucyna •• I 
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Stella - Agata Meilute 
_znowu ten producent 

filmowy? Ciągle proponuje 
mi malże11stwo a ja mu ciągle 

odpowiadam, że za darmo 
nie daję. 

VALERIE - Małgorzata Pieczyńska 
- Jak to przyjemnie być żoną przyzwoitego mężczyzny. 

Szkoda, że tylko tymczasowo. 

CORNts 
-To Clł - A 

szczęs' . Odr"'e . Ctem · ~ 'J Oe 
Przy, · . 1ec tak . 5kur 
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MARAMI - Karol Strasburger 
- Mam dużo żon i konkubin. 
Dieta jest bogata. Chciałbym coś 
prostego i ciepłego. Przyjemna 
domowa angieleczka by mi 

pasowała . 



Wojciech Stefaniak 

S 
cenograf. Kal iszanin . W 1991 r. ukończył 

z wyróżnieniem Wydz i ał Wzornictwa 
Przemysłowego warszawskiej Akadem ii 
Sztuk Pięknych i zwyciężył w Konkursie 

im. Z. Czermańsk i ego na najlepszy dyplom 
tej ucze lni . Był stype n dystą M in isterstwa 
Kul tu ry i Sztuk i. Od kilkunastu lat zajmuje 
się przede wszystkim scenografią teatralną, 
choć interesuje go również grafika i sztuka 
użytkowa . Laureat Nagrody Prezydenta 
Miasta Kalisza w roku 2000 i 2003.Wyróżniony 
za scenografię do spektaklu „Cukier 
w normie" S.Shuty w Teatrze Łaźnia Nowa 
w Krakowie w XI Ogólnopolskim Konkursie 
na wystawienie polskiej sztuki współczesnej . 

Pracuje z najlepszymi polskimi reżyserami teatralnymi i filmowymi . Ma na 
swoim koncie ponad sto rea lizacji w teatrach w Kaliszu, Poznaniu, Warszawie, 
Krakowie, Wrocławiu, Łodz i , Poznan iu, Olsztynie, S ł upsku , Gdyni , Gdańsku , 

Toruniu, Zie lonej Górze, Szczecin ie, Koszalinie, Radomiu , Gliw icach , Sosnowcu, 
Rzeszowie, Białymstoku, Wilnie a także w Operze Bałtyckiej w Gdańsku . Na stałe 
współpracuje z warszawskimi teatrami : Kwadrat i Komedia oraz Wrocławsk im 

Teatrem Komedia. 



Ewa Gdowiok 

A
bsolwentka Akademi i Sztuk 
P i ęknych w Warszawie na wydziale 
sce nograf ii . Ma na swo im konc ie 
liczne realizacje teatralne, filmowe 

i telew izyjne. Najw i ększym sentymentem 
darzy wykonane dla teatrów projekty: "Ojciec 
- matka Jan Maria Klatkiew icz " Dar iusza 
Brzóski , "Chrystus z Betowa czyl i Zabijanie 
Starego Roku" - spektakle w reżyserii 

Jarosława Ostaszkiewicza; „Genezis z Ducha" 
wg J. Słowackiego /reż. M . Krzyżanowski/ 
,"Życie na poczekan iu" wg W. Szymborskiej I 
reż . J. Witaszczyk/, przedstawienie dyp lomowe 
„Patty Diphusa" Pedro Almodovara oraz 
przedstawienia muzyczne: „Krainę uśmiechu" 
F. Lehara, musica l dla dzieci "Pewien Mały Dzień" w reż. A. Gaiły, "H igh school 
musical" w reż . T. Dutkiewicza oraz „Kiedy świat był młody" w reż. P. Kamzy. 
Wykonała także dekoracje wn ętrz do filmu „Przedwiośnie" Fi lipa Bajona 
nagrodzonego za scenograf i ę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyn i. Ponadto rea lizuje seriale TV, filmy reklamowe, etiudy studenckie, 
teledyski i koncer ty. Dwukrotna zdobywczyn i „Złotych Kaczek" za dekoracje 
do koncertu „Unpluged" zespołu Hey oraz nagrodzona na „Yach Fest iwal 
2006" za ostatni kl ip zespołu Marysi Peszek. Rea lizuje własne krótkie formy 
f ilmowe. I tak za „Facescape" wraz z Em i lią Orzechowską otrzymała 11 - gą 

nagrodę w międzynarodowym konkursie Canal+ za fi lm o emigrantach 
„Świat ł a Br indisi ". W 2002 roku rozpoczęła pracę dla tygodnika „Ga la", gdzie 
zajmowa ła się wymyślaniem ,,ładnych obrazków" w postaci sesji zdjęciowych, 
ilustrujących wywiady z gwiazda mi . W 2004 była producentem sesji zdjęc iowych 

w mies i ęczniku „Playboy". Za ko n cepcję sesji zdjęciowej „Olimpijczyków" 
w 2004 roku zdobyła wraz z fotografem Szym onem Szcześniakiem 

prestiżową nagrodę „Chimery" w kategori i fotografii magazynowej. 
Ilustruje czasopisma i ks i ążki, m.in . Tomka Matkowskiego „Mysza", która 
doczekała się j uż trzeciego tomu. 

Anna Wielogórska 

T 
ancerz, choreograf. Obroniła 

z wyróżn i eniem dyplom cho reografa 
o specja l izacji taniec współczesny 

w Krakowie. 
Naukę tańca rozpoczęła w formacj i tańca „Caro 
- dance" w Siedlcach. Po zdobyciu w 1996 
roku tytułu Mistrza Świata przez 3 lata była 
związana z Kieleckim Teatrem Tańca Elżbiety 
Szlufik , gdzie tańczyła główne role w takich 
spektaklach jak „Quo Vadis", „Cztery pory 
roku", „Po stron ie snów", „Dla Ciebie Panie" 
oraz w przedstawien iu „Być albo brać" - pod 
honorowym patronatem Marka Kotańsk i ego . 

W 1999 roku zaproszona do współpracy 
z Teatrem Tańca „Alter" pod kierownictwem 
Witolda Jurewicza w Kaliszu, gdzie równocześnie uczestniczyła 

w międzynarodowych warsztatach i prezentacjach tanecznych. W 2002 roku 
rozpoczęła pracę w warszawskim Teatrze Komedia asystując choreografowi 
Piotrowi Galińsk i emu w przedstaw ieniu „Chicago". Równocześnie gościnnie 
zagrała Damę Pikową w spektaklu „N ie szukaj po drugiej stronie.„" siedleckiego 
Teatru Tańca . W 2006 roku po raz kolejny zaproszona do współpracy 
z warszawskim Teatrem Komedia jako tancerka oraz asystent choreografa 
Piotra Galińskiego przy kolej nej premierze musicalowej „Stepping out". W tym 
samym roku rozpoczęła współpracę z ko lejnym warszawskim teatrem - Teatrem 
Bajka. Współpraca zaowocowała premierą farsy „Dzikie Żądze" /twórca ruchu 
scenicznego/ oraz premierą bajki muzycznej „Król Ból " w 2007 roku /asystent 
choreografa Piotra Gal i ńskiego/. 

Od 2004 rok u wykłada technikę tańca jazzowego na kursie kwalif ikacyjnym 
dla instruktorów i choreografów w Warszawie a od 2008 roku również 
w Białymstoku. 
W latach 2004 -2007 była choreografem i instruktorem grupy tańca 
nowoczesnego „Quest". 
Od 2008 roku jest założycielem oraz choreografem grupy tańca nowoczesnego 
„Sway" i tworzy w idowiska taneczne oraz teatralne. 



Prezes Teatru Grzegorz Biskupski 

Dyrektor Teatru Ewa Pietruszkiewicz - Dądajewska 

Kierownik Biura Marta Ajdacka 

Impresariat i Koordynacja Pracy Artystycznej Katarzyna Szubińska 

Kierownik Techniczny Marek Dylewski 

Kierowni k Sceny Andrzej Gański 

Reżyseria Światła Grzegorz Nawrocki, Daniel Cezary Wroceński 

Reżyseria Dźwięku Karol Kaźmierczak, Marcin Wolny 

Inspicjent Joanna Cywińska 

Garderobiana Agnieszka Spychała 

Zdjęcia Rafał Latoszek 

Opracowanie graficzne programu/DTP Dominik Strzałkowski 

Projekt plakatu Bernard Łuczak 

Warszawa, ul. Marszałkowska 138 

Księgowość Hanna Pikulska 
Dział Kontaktów z Widzami, Reklamy i Public Relation 

Anna Szydelska i Katarzyna Sabak 

Dział Marketingu Żaneta Jaczyńska 

Kasa biletowa Judyta Ciołek i Anna Prokurat 

Kasa czynna: pn - pt: 9:00 - 19:00, sb - nd: 13:00 - 19:00 

oraz zawsze na godzinę przed spektaklem 

tel.: 022 826 69 66, fax: 022 826 70 72 

e-mail : kasa@teatrbajka .pl 

Kierown ik Obsługi Widowni Natalia Szczepańska 
O czystość w teatrze dbają 

Joanna Kabir, Elżbieta Nestorowicz, 
Ewa Smolarz- Tymoszuk, Marta Zielonka 

www.teatrbajka.pl 

Free Art Fusion 

BUSINESS 
CONSULTING 
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