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Tak 

A om goda1q r ni r przy zdrowych zmys/oc h nie rw1erdz1. te 1es r 1noaer 
Chyba "jacy~ nieszczę~nicy bez wun głosowych. Albo taki Willy Predergos , 

comieszkolposqsiedz u Ten znal ylk crzyslowa .To·. ,„e·1.rybo· 

Aleio godol ludz1e sręzrymrodzq 

(LARA 

ldziero1 l11era po l11erze. o ohydne slowa odpadną' Odpadną 11gnyq1 

BREDA 

Czas. zebyśmy zaczęli na nowo, ry i ja7 

ADA 

Lata osiemdziesiąte XX wieku. iewielka osada rybacka na irlandzkim 

wybrzeżu . Port, przetwórnia ryb, sklep. szko ła, kośc i ół, pub, w którym 

przesiad ują rybacy, kilka domów i wiecznie pusta droga prowadząca 

w głąb wyspy (nikt tamtędy nie przej żdża) Bezimienne miejsce do złu 

dzenia przypominające gubern ialne miasteczko z Trzech sióstr Czechowa. 

przeniesione inne czasy, ale równie klaustrofo iczne i przytła czające . 

Wszyscy się tutaj znają i wszys tko o so ie wiedzą. Każdy, kto pokonu

je niewielki dystans oddzie lający sklep od portu, port od pubu, pub od 

kośc i oła etc., zostaje wyeksponowany, wystawia s i ę na w idok publi czny, 

uczestniczy w niekończącym s ię spektaklu. raz będąc jego aktorem. in

nym razem widzem, najczęściej jednym i drugim jednocześnie. 

Osada Walsha jest przeciwieństwem zacisznej prowincji, która daJe 

schronien ie przed rozgwarem świ ta. Nie można s i ę tutaj skryć przed 

sw idrującym spojrzeniem innych, a co gorsza nie sposób yc i szyć ha

ł aśliwej „gadaniny'', która atakuje ze wszystkich stron: opowieści. plotki, 

pretensje, śpiewy i krzyki - szystko to n rasta. przybiera n sile. kotłuje 

się i w każdej chwili moze nas pochłonąć . 

U Czechowa Olga, Irina i Masza marzą o tym, by wyrwać się z pro

wincji 1 zacząc życie gdzie indziej, z kim innym, z da la od zobow iązań 

i rodziny. Dopiero z czasem uświadamiają sobie, że to marzenie nigdy się 

nie s pełni - ich los jest przypieczętowany. śc i sle związa ny z konkretnym 
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miejscem. które stanowi ich dom i więz i e nie. Historia, którą opowiada 

Walsh, zaczyna się w chwi li, w któreJ drzw i owego więzien i a są J UŻ od 

dawna zatrzaśnięte, a życie toczy się pod dyktando obsesyjnie przywo

ływanych wspomnie ń. Ciara, Breda i Ada od lat nie opuszczają swego 

domu. Jed ny kontakt ze świa tem zewnętrznym zapew nia im Patsy, tra

garz ryb, który regularn ie je odwiedza (jego wizyty mają okreś lony ce l, 

o czym przekonujemy się w ostatnich scenach dramatu) 

Izolacja bohaterek ma jedynie fizyczny charakter. Zewnętrzny św iat 

nie znika jednak całkowicie. Nie chodzi nawet o Patsy'ego, którego opo

wieści składają się na kronikę wypadków lokalnych, przy czym nie mają 

w ale charakteru informacyjnego. Pełnią funkcję czysto fatyczną Opo

wiadając historie, Patsy usprawiedliwia swe wizyty i próbuje podtrzymać 

kontakt z siostrami. Poza tym zamknięc i e okien i drzwi nie jes t w stanie 

powstrzymać tego, co tkwi w umysłach mieszkańców. Mam na myśli 

pewną strukturę świadomości i okreś l o ny model zachowań (małomia 

steczkowa menta lność, silny resentyment, uprzedzenia, sztywne reguły 

życ ia zbiorowego, katolicyzm. tabu obyczajowe etc.). Mimo szczere1 nie

nawiśc i do miejsca, w którym muszą żyć, mimo fizycznej izolacji, jakiej 

oiię poddają , bohate1 ki ani na chwilę nre przestają nal eżeć do rybacki j 

wspólnoty, choć 1est to przyna l eżność mimowolna. wyni kająca z nie- ~ 

możności przekroczenia granic prowincjonalnei świadomośc i. Ile kroć 

próbuici zerwać w ięzy łączące je z osadą, ta niewidzialna s iła zaplata swe 

węzły 1 zatrzymuje je na samym progu, chwilę przed .wyjściem· 

Ze n trzna rzeczy i stość zna lazła jeszcze jeden sposób, by poko

nać ustawione przez bohaterki s zańce. Mowa o przeszłości, która pod 

postacią wi ma nieustannie na iedza ich dom. Głó nym zajęciem 

ióstr jes odtwarzani t raumatycznego zdarzenia, tóre miało miejsce 

t rzydz i eści la t cześniej . Cia ra i Breda za kochały si ę w muzyku rocko ym 

o pseudonimie Roller Royle, który regularnie przyjeżdżał z zespołem do 

osady. Po j dnym z koncertów w .The New Electric Ball room· Ciara po

szla do garderoby muzyka na umówione spotkanie. Na miejscu zastała 

Bredę w o jęciach Rollera. 

Walsh świadomie s lata ten wątek z konwencjonalnych elementów: 

naiwność nastola tek. wst yd, tajemnica, zdrada. siost rzana 1yV1 alizacja 
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i nieuchronne fia sko miłośc i . Od tej chwili bohaterki do znudzenia po

wtarzaJą to samo zdarzenie. Naj pierw - ;ak się domyślamy - każda robi to 

na własną rękę. Potem łączą si ły, a nawet wciągają do .zabawy" młodszą 

sios trę, któ ra poznaje ca łą h i stor ię, staje s ię ich powierni czką , by z czasem 

zmien ić s i ę w bezwzględ ną . reżyserkę' czuwającą nad odgrywanym 

przez nie spektaklem Kobiety zamykają się w domu, którego wnętrze 

prze sz tałcaJą w s cenę teat ra l ną (są nawet stosow ne kost iumy - te same 

stroje, które m ia ły na sobie w dniu koncertu) Nie w iadomo do końca, jaki 

Jest cel owego cykl icznego, niemal rytu alnego powtarzan ia przeszł ych 

doświadczeń. Czy chod i o to, by p rzep racować traumę z przeszłośc i 

i ostateczn ie się od niej uwoln ić? Być może, ale inscenizacje - przynaj

mniej te, któ re prezentuje nam Walsh - zaw i erają potężny ładunek agresji 

i destrukqi, niekiedy przybierają postać sadomasoch istycznego seansu, 

w którym kobiety uczestniczą tylko po to, by Jeszcze raz poczu ć silny ból. 

Traumatyczne doświa dczenie wywołuje w podmiocie silny regres 

umysł przestaje panować nad rzeczywistośc i ą, zawieszone zostaj ą prze

de w szystk im jego funkqe krytyczne. Naznaczony traumą podmiot bł y

skawicznie zaczyna szukać sposobu na scal nie pokawał kowa nej świa

domości, próbuje wskrzes ić obraz całości, schronić się przed rozpad em. 

Oto krótki monolog Ci ary, w którym opowiada o spotkaniu z siostrą 

w garderobie Rollera; „ Stoję bez ruchu. ale myślami biegnę JUŻ przez 

New Electric, j uż peda l uję dzie sięć mil do domu, każdy przejechany metr 

zabija myśli o miłości. Każdy metr oddala mnie od marzer\ czy Jest. . (jak

by spluwała) . miłość. Wiatr wieje rru w plecy, pływ wchodzi, kocie ł by się 

chwi eJ ą. Wąskie uli ce robią si ę coraz węższe . Domy po obydwu st ro nach 

pochylają się nade mną. Ści s kają mnie, szepcząc schowaj s i ę. Do środka, 

tam jest bezpiecznie. Schowaj się, Ciara. Do ś rod ka. Do środka. Do środka. 

Do środka" Siostry - paradoksalnie - zamykają si ę w domu, by zneutra 

llzować obez ła dni ają ce uczucie osaczenia Ale ono wcale nie ustępuje, 

przeciwnie - nasila się. Ciara nieustannie mówi o kurcząceJ s ię przestrze

ni, o ma l ejącym ciele, o znikaj ą cym krajobrazie, o odp lywie morza etc. 

Na samym poc zątku szt uki pojawia się taka oto sekwencja wypowiedzi 

.Zobacz, Jakie mam małe stopy1", „Zobacz, Jakie mam male d łonie!", „Kur

czę sięl To zma rt wienia. Wszystko ze zmartwienia . Zmartwienie mnie 
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kurczyl Zobacz, jak ja wyglądam w tym fotel u. Jak karzell" Ciara cofa się 

do chw ili sprzed narodzin. Ten proces - kró ry nigdy nie kończy się pełną 

metamo rfozą - ma ambiwa lentny charakter. Z Jednej strony mamy w i

zję matczynego łona, które oferuje bezpieczne schronien ie zranionemu 

podmiotowi, z drug iej zaś - reg res świ adomości i a trofię uczuć. 

Bohaterki Walsha trwają w zawieszeni-u między przeszłością a tera

źniejszością, m iędzy wnętrzem a zewnętrzem, znajdują się na progu, po

ch ycone w sidła bolesnego dośw iadczenia, które domaga się ofiary 

powtórzenia_ I ofiara ta Jest regularnie s kładana. 

Nie 

Największym p rzekleństwem sióstr są słowa. Poczucie upokorzenia i wy

kluczen ia pojawia si ę w raz z plotkami, które powta rzają, między sobą pra

cownice przetwórni ryb. Ich słowa wywołują dodatkowy (kto wie, czy nie 

silniejszy) wstrząs, z którym Ciara i Breda nie potrafią sobie poradzić, nie 

wiedzą, Jak się przed nim bronić. „Wszyscy - mówi Breda - jesteśmy ska

~ni słowami (.. ). Jaką szansę ma ktokolwiek - mężczyzna czy kobieta -

wo bec pustego słowa? Puste słowo71 Nie ma czegoś takiego jak puste 

słowo. Naznaczeni, sp lam ieni, s każen i słowami (. .) Uwięzie ni przez sło

w a. Te suki w fabryce i plotki unoszące się nad maszynami." Za sprawą 

ludzkiej gadaniny J ęzyk zmien ia się w coś potwornego i od razaJącego. 

Przestaje być naturalnym i neutralnym narzędziem komunikaqi, zwraca 

się przeciwko temu, kto się nim posługuje ,, Ludzie gadają - to Jeszcze 

raz Breda - żeby gadać. Mielą j ęzykam i po nic Bez żadnego powodu. Jak 

głodn e szczen i ę ujada, żeby dostać mi s kę. Jap Jap Jap Jap . Ta k samo lu

dzie .. Tyle że s łowami . S łowo i oddech to prawie jedno i to samo Praw 1e71 

Dokładn i e to sa mo. Ludzie oddychaJą, żeby żyć I gad ają, że by . . " Breda 

urywa w decyduj cym momencie - nie wiadomo, czy gadanie sluzy zy

ciu, czy też idzie mu na przekór. 

W monologu Ciary pojaw ia s ię opowieść o pierwszym doświad cze· 

ni u Języka , któremu towarzyszy uczucie bezpiecze ń st wa i n i ezmąconego 

spokoju. Jako dziecko Ciara powtarzała abecedariusz, ucząc się koleJnych 
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liter, a następ nie składając je w słowa, z których powstawa ł y pełne zdania. 

Nieskrępowany rozwój Języka kojarzy JeJ się z rosnącym cias tem, które 

piekła z matką. Motyw tego ciasta p rzew ija się przez całą sztukę. Cia ra 

wciąż ponawia pytanie: „Kiedy w reszc ie ZJ emy to cias to?". Breda i Ada 

ciągle Ją powstrzymują, odkładają poczęstunek na później, aż w końcu 

jedna z nich rzuca ciastem, rozwalając je na kawałki. Podobnie dzieje się 

z Językiem . Po doświadczeniu z Ro llerem cała osada zaczyna p l otkować 

na temat Bredy i Ciary. J ęzyk , za pomocą którego zos tają tak skutecznie 

napiętnowane, staje s ię ciałem obcym, a ostatecznie rozpada s i ę na po

jedyncze słowa i litery, których nie da się na powrót złożyć. Tak jak k u rczą 

się czas, przest rzeń i ciało, tak też kurczy się Język, niczym zra nione Kaf-

kowskie zwierzę, które kryje się w jam ie, by w niej u mrzeć . ==-: :::=:::::::::::::;:=st:::;:::::::;;;:::: 
lnscenizaq a traumatycznego zdarzenia nie pomaga wcale s k l eić słów .._ 

na nowo. Mimo że siostry skrupulatnie odtwarzaJ ą to, co s i ę s ta ło przed 

trzydziestu laty, nie potra fi ą stworzyć narracji, za pomocą któreJ mogłyby 

przep racmvać t raum ę. Taki sam problem ma bohater powie ś ci Sa lmana 

Rushd iego zatytułowanej Harun i morze opowieści . Raszid Jest mistrzem 

opowie ści (złośliwi nazywają go mistrzem wodolejs twa). Całym i dniami 

opowiada swojemu synowi Harunowi fantastyczn e bajki i legendy, spra-

wiając chło pcu ogromną radość. Pewnego dn ia matka Haruna, Soraja, od-

chodzi z panem Sangupta, wiel kim p rzeciwnikiem gawęd i gawędziarzy. 

Załamany Raszid pod wpływem traumatycznego wydarzeni t raci zdol-

ność opowiadania. Z jego ust dobywają s ię jedynie n i ezrozumiałe dzwię ki. 

W swej powi e ści Rushdie wykorzy stał konwencję baś ni d la dzieci, d zię ki 

czemu rozpad małżeństwa Raszida nie wygląda wcale tak dramatycznie. 

Walsh postęp uje odwrotnie - trudno nazwać jego d ra mat realistycznym 

ze wzg lędu na obsesyjny charakter dzia ł ań poszczególnych postaci, ale 

sposób, w jaki autor prezentuje bohate rk i, jest niezwykle sugestywny 

W najmniejszym stopniu nie osła bia tego wrażenia tragikomiczna kon-

wencja sztuki. Zawód miłosny Ciary i Bredy wywołuje tr zęs i e nie ziemi, 

grzebiąc pod zwała m i gruzu te opowieści, za pomocą których można by 

s kleić ro bity podmio Pozost aJ ą tylko mechaniczne powtórzenia i p lotki 

„Słowa - ta wszechmocna broń ludzi - najpierw ciche, onieśm i elone, osłu -

pia łe - a porem - cisza Milczenie. Po chwi li szept, ros nie powoli." 
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Ryba 

Szczegó l ną rolę odgryw a w dramacie Walsha Ada. Wspominałem JUŻ o tym, 

że w pewnym momencie została wciąg nięta przez siostry w orbi tę ich 

traumatycznej CJb sesJi. Ada w pełn i utożsamiła się z rolą c ie r p iącej ofiary, 

uwierz yła, że cierpienie sióstr stało się jej cierpieniem. Z obojętnej obser

watorki stała się powierniczką ich tajemnicy, z powierniczki p rze kształ

ciła s i ę w s t rażniczkę powtórzenia (to ona inicjuje pierwszą inscen i za CJę, 

a potem dyryguje C ia rą i Bredą). 

W znakomitym szkicu o traumie z tomu His toria w okresie przejścio 

wym Dom i nick LaCapra przywołuje powieść fra ncuskiego pisarza Henri 

Raczymowa pod tytułem Un cri sans voix. Jest to historia kobiety, która 

nosi to samo nazwisko co JeJ zamordowana w Auschwitz ciotka. Boha

terka odczuwa silną potrzebę wystaw ienia się na doświadczenie ekstre

malnego cierpienia, które było udziałem ofi ar Holocaustu. Gol i g łowę, 

zakłada pasiak, zadaje sobie ból, a wreszcie ś mierć, słowem inscen izuje =:::: 
zda rzenia, w których nie brała udziału. LaCapra określ a Ją mianem pod-

miotu posttraumatycznego, czyli takiego, który wtórnie doświadcza 

.+raumy Auschwi tz. Dokładni e ten sam mechanizm dzia ła w przypadku 

Ady, choć rzecz Jasna punktem odniesienia jest inne zdarzenie, które 

w zestawieniu z Holocaustem wyg l ąda na bła h e. Jest to - Jak sądzę - celo-

wy zabieg Walsha, polegający na t ym, by o t ra um ie mówić w kontek ś cie 

pospolitego doświad czenia , które m imo w szystko wywołuje poważny 

wst rzą s u bohaterek. Ciekawe, że akqa dramatu rozgrywa s ię w latacl1 

osi emdzie siątych , m niej więcej w tym samym czasie, gdy za czę ły po

ws tawać wielkie świadectwa Ho locaustu (powieść Raczymowa została 

opubli kowana w 1985 roku - w tym samym, w którym Claude Lanzmann 

przedstawił SWÓJ głośny film Shoah), a takze bardzo prężn ie zaczęła się 

rozwijać refleksja nad tra umą. Wal sh w ybiera na pozór nic n i eznaczące 

wydarzenie, by mieć pełn ą swobodę w prezentacj i efektów posttrauma

tycznych, od których nie można się uwo l n ić . 

Pod koniec szniki poznaJemy p rzyczynę regularnych wizy t Pa tsy 'ego 

w dom u trzech sióstr. Wcześniej tragarz mó i tylko t yle: .Jedyną pewną 

rzeczą w moim zycl u jest to, ze p rzyc hodzę tutaj Przychodzę z pływem, 
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praw a' I ro jest pewne .. . i ta pewność jakoś mnie uspokaja. Nie po

zwala temu większemu pytaniu - o cel - podejść zbyt blisko. Może nie 

powstrzyma morza przed zmniej zaniem s ię, klifu przed znikan iem, ale 

uspokaja mnie .. . " Nie chodzi ani o chęć rzekazania inform cji o y arze

niach w miasteczku, ani tym bardziej o dostawę ryb. Pa rsy jest zakochany 

w Adzie, a poza tym wszystko wskazuje na to, że jego matka również 

padła ofia rą Rol lera (Walsh subt lnie sugeruje, że Parsy może być synem 

muzyka). Tragarz ryb odwiedza siostry z nadzieją, że uda mu s ię wresz ie 

wyrwać Ad z rodzinnego domu, za blokować mechanizm repetycji. Jak 

sam mówi: pragnie otworzyć drzwi i nowe rnozliwości. Ciara i Br da ro

bią wszystko, by go powstrzymać. Podstępem wciągają go do swej gry. 

W pewn m momencie Breda sugeruje, że już najwyższy czas wszystko 

zmienić . Każe mu się rozebrać i dokonać symbolicznego oczys czenia, 

które zedrze z niego - li tera po literze - wszystkie potworne słowa. Ale 

zaraz potem siostry ubierają Patsy'ego w garnitur Rollera. 

Jaki jest cel tej przebieranki? Tragarz ma do odegrania bardzo ważną 

i zarazem nikczemną rolę. Z by mechan izm powtórz nia mógł działać 

bez zarzutu, wszystkie siostry 1 uszą zostać w domu. Patsy-Roller ma za 

zadanie złam ć serce Adzie. by pod wpływem t go doświadczenia po 

rz uc iła myśli o wyjeździe. Szruka [ndy Walsha kończy się kolejną insce 1-

zacją - rym razem jej główną bohaterką jest właśnie Ada, która biernie 

poddaje si zabiegom sióstr. 

Elektryczny parkiet opowiada o źródłach traumy i jej rozmaitych efe

ktach, których bohaterowie nie mogą lub nie c hcą się pozbyć . Najcie 

kawsza wydaje mi s ię relaqa, jaką ir landzki dramaturg kreśli pom iędzy 

au mą i językiem (a mówiąc ściśle : m iędzy traumatycznym doświad

czeniem a jego symbolic nym po tórzeniem, które z jednej str r y m 

przed owym doświadczeniem chron ić, z drugiej na omiast umozliwia 

je o powrót). Z by tę relację dobrze zrozumieć, trzeba rzy o łać Freu 

dowską teorię traumy. Początkowo wiedeński psychoanalityk definiował 

traumę jako coś, co z zewnątrz Nkracza w zycie psychiczne podmiotu 

i burzy jego równowagę . Psychika niejako wypada z kolein, po których 

do tej pory się toczył a . Ja kieś bolesn zdarzenie rozbija współrzędne, 

które nadawaly porząde k naszemu życiu . Praca podmiotu (tak powie 
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za Freudem Jacques Lacan) polega na włączeniu traumatycznej sytuacj i 

w porządek symboliczny, na przepuszczeniu jej przez znaki, słowa, nar

raqe, by zneutralizować wywrotowy i niszczący impuls. W późniejszym 

okresie Freud przeform ułował swą koncepcję, dochodz c do wniosku, 

że pierwotne cjoświadczen ie nie wywołuje traumy. To. czego doświad

czamy, dopiero retroaktywnie jest przez nas wynoszone do rangi trau

matycznego zd rzenia, gdy zaci na się porządek symboliczny. Mówiąc 

inaczej: trauma pojawia się wtedy, gdy zostajemy wywłaszczen i z Języka, 

gdy słowa objawiają swą potworną posra ć. Nie godząc się na tę dotkliwą 

sytuację, szukamy zewnętrznego ź ródła kryzysu. Dopiero wówczas prze

szłe zdarzen ie nabiera traumatycznego charakteru . 

Właśn ie to jest źródłem kłopotów, z jakimi próbują sobie poradz ić 

bohaterki Wa lsha. Nie potrafią zakorzenić się w gadaninie rozbrzmie

wającej w miasteczku, dlatego błahą przygodę z Ro llerem wynoszą do 

rangi traumatycznego doświadczenia. Pod kon iec Breda zwraca się do 

Ady w gorzkich zdan iach: . Przec i eż z lustra patrzy na ciebie kobieta, któ

rej nikt jeszcze nie całował. Wychod7isz. wsiadasz na rower i jedziesz do 

fabryki, do maszyn, do głosów z oddali i okru nych słów, które zamknęły 

Jlrzwi Więc wracasz: do domu, do środka. Oży ają historie i wszystko 

j st znowu tak, jak ma być". Ożywające historie to. r ecz jasna, odtworzo

ne zdarzenia z rzeszłości, mechaniczne opo ieśc i powtórzone litera po 

literze. Wszystk jest tak, jak ma być. Or7wi domu są szczelnie zarnknię 

te, siostry nie muszą się niczego bać, nic złego im nie grozi . Są przec i eż 

w więzien i u .. 
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ENDA WALSH 

Dramatopisarz, scenar7ysta, aktor. rezyser Urodzi/ się 

w 1967 r ku w Dublinie. W młodości uczęszcza / do 

Greendale C mmun1ty School. w której uczyli m.in. 

Rodd Doyle (znan p wieściopisarz Irlandzki młodego 

pokolenia) 1 Paul Mercier (irlandz 1 dramatopisarz). P tern 

przeprowadził ~1ę do Cor , drugiego co do w1e/kośc1 miasta 

w lrland11. gdzie nawiązał współpracę ze sperymentalnym 

Corcad rea Theatr Company (CTC) i jego dyre torem 

Patem Kiernanem. który reżyserowa l Jego wczesne sz tuki. 

Zanim zauąl p i sać dramaty, Walsh adaptował rozę, m.in. 

Opow1e~ć w1g1!11nq Dickensa I Mechaniczną pomarańczę 

Burge a. De 1utował z tuką Fishy Tails (1993, Gr ffi11 l heatre 

.I:- mpany w Cor ). Potem napisał The Gmger Ale Bo (1995, 

l KJ. Popularność pr zyrnósl mu trzeo dramat. Disc P191 

(1996), wystawiony przez CTC. wyrożniony nagrodami 

~tewar a Parkera i George·a Devine'a oraz nagrodami 

na festiwalach w Dublinie i E.dynburgu (Critic's Awdrd). 

N1ed lugo potem sztuka mia/a premiery w kilkunastLJ innych 

krajnch tym uas1e alsh przeniósł się do Londynu. 

w którym mieszka do dziś. 

Jego kolejne sztu i to SucAmg Dublin (1997, Abbey Thec1tre 

w Dublinie). M1sre1man (1999, (TC) oraz Uw1ęz1en1 (2000), 

wystawieni w rezysern autora najpierw w ramach Dublin 

Theatre Festival, a potem w Piccolo Teatra w Med10/an1e; 

nagrodzeni Frinqe First Award 1 Critic's Award na festiwalu 

Edvnburgu 2001. 

2004 roku powstał Elektr unyparkiec, pokazany 

w rezysern autora przez irlandz 1 Druid Lane Thea\le 

w monach1js im Kamrnersp1ele, nagrodzony rrmge rirst 

Award i I Jer ald Archdngel Award na festiwalu w Edynburgu 
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w 2008 roku. a ta kże dwoma nagrodami lnsh Times Theatre 

Awards {w t m dla Najlepszej Nowej Sz tuki) W tyrn samym 

roku alsh napisal też Forsę z alworch (Or ·d L ne 

Theatre w Galway, 2006). nag rodz ną Frin e First Award na 

fes 1walu w Edynburgu w 2007 roku. 

W 2005 roku powstały sztuki Chatroom (napisana w ramach 

programu .Conernons·. zorganizowanego przez londyrisk1 

ational Theatre i wystawiona przez Boomerang Thea!fe 

Company Cork), Pondlrfe Ange s (Asylurn Production 

w Cork). The Small Thmgs (Paines Plough "land nie). 

Os amie Jego diamaty to: How TheseMen Talk (2008), 

Genrrilicarion (2008), Lyndie's Gorra Gun (ioo8), The Man m 

the Moon (2009, wspólnie z Jac iem Healym, oraz Penel po 

(io10), napisana w ramach pro1ektu .Odyseja Europa" 

rea izowanego w Zagłębiu R ry. 

Walsh kilkakrotnie zagra ł w swo1Ch sztukach. a także 

je reżyserowal. Napisał też dwie sztuki radiowe; Four Big 

O sin rhe Life of Dessie Banks i The Monoronous Life of Urrle 

Miss P W 1999 roku nakręcił rótkometrazowy film Nor a Bad 

Christmas. 

Wałsh jest równ1ez autorem scenariuszy do filmów: Disco 

P19s (2001) w rez. irsren Sheridan, Chatroom (2010) 

w reż. Hideo Nakaty oraz wspołscenarzystą wielokrotnie 

nogradzanego filmu Hunger (Głód) (20 8) w reż. Steve'a 

McQueena, poś ięconego jednemu z czołowych 

bojo m1ków o w zwalenie Irlandii Północne), Bobb1emu 

Sandsow1, który ządając uznania go za w1ężnla 

olltycznego, zma rł po 6ó dniach głodówki w więzieniu 

Maze, niedaleko Belfastu, na początku lai os i emdziesiątych. 

W planach Walsh ma adaptaqę książki dla dzieci Island of 

The AunH Uvy lbbotson. b iografię brytyjskiej gwiazdy pop 

lat sześćdzies i ąt eh Dusty Springfield oraz scenari sz 

o zyclu Austria a Franza Stangla. komendanta obozów 

w Treblince 1 Sobiborze. 

Jego dramaty zostały przetł r'laczone na ponad 

dwadzieścia języków i poza Europą były grane w Austral1, 

„ owej Zelandii i Stana h Zjednoczonych . WP lsce 

wystawiono dotychczas: Disco Pigs, Uwięzionych, Farsę 

z Wa/wo11h i Elek11yczny park1er 
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ANDRZEJ DOMALIK 

Reżyser fil mowy i telewizyjny, scenarzysta. W latach 1969-

-197? stud i ował na Wydziale Prawa UJ Absol ent Wydziału 

Re7 seru PWSFTviT w Łodzi (1982). Reżyserował min. 

w varszawskich tea tr h: Drama ycznym (Mewa Czechowa, 

1991; Hamlet Shakespea re'a, 1992; Poko1ówk1 Geneta, 1996; 

Jesień 1 zima Norena 1999; Rewizor Gogola, 2002; Ob/om-off 

Ugarowa, 2005), Powszechnym (Ożenek Gogola, 1995; 

Swidrygajloww Dostojewskiego, 2000), Scena Prezent je 

(Mi/ość ro r klf' pros re Norena, 2003; Cz05 odna/eZJony 

Prousta, 2003), Polonia (Boska' Quiltera, 2001) oraz t atrach 

krakowskich: Bagatela (Trzy sioscry Czechowa, 2003; Woyzeck 

Buchnera, 2009), im. Slowackiego (Mewa Czechowa, 2005; 

Ork1es ro ,Ti anie· BoJczewa, 2008). V Tea trze Narodowym 

wyrezyserowa ł Termmal 1 Norena (2001). 

;fi Teatrz Telewizji zrealiLował min. Plaronowa i Wiśniowy 

sad Cze howa (1 92 i 1994), No e szary cesarza 

Andersena (1997), Pl szu Gogola (19 8) 

Rezyser filmó .in. ygfryd ~ •g I asz 1ew1cza (1986), 

Schodami 111 górę, schodami w dól wg Charom sk1ego 

(1989), Łózko W1erszynina (1997). 

Laure t nagród, m.in. dl filmu Zygfryd (Brązowe Lwy za 

debiut rezysersk1 na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 

w Gdańsku , 1986; nagroda im. An rzeja Munka, 1986; 

Nagroda Szefa Kinematografii za t wórczoś · fllmo 

w dziedzinie filmu fabu ł rne o, i 87' Brązowa Charybd na 

Międzynarodowym F st1wału Fil o ym w Taor inie, 1987) 

oraz Złotej Maski dla Trzech s1ósrr 1ako najpopularniejszego 

przedstawienia sezonu (2001). 
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MARCIN JARNUSZKIEWICZ 

Scenograf 1 reżyser eatralny, pedagog. Absolwent 

Wydziału Architektury Wni;'trZ warszawskiej ASP (1973) 

oraz Wydziału Reżyserii PWST w Warszawie (1981). 

W taiach 1990-1991 dyrektor Teauu Guliwe1 w Warszawie 

Jako scenograf współpracowal m.in. z Zygmumem 

Hubnerem (Buffalo 811/ Ko pita, 1975). Agnieszką Holland 

(Woyzeck Buchneta, 1978 - wspoł1ez. Lac Adamik; 

Dla miłego grosza Korzeniowskiego, 1979), Bohdanem 

Cybulskim (Przedsraw1en1e ,Hamlera· we wsi G/ucha Dolna 

Bre~ana . 19n; Opera za rrzygrosze Brechta. 198o;Ak1 

przerywany Rózewtcza. 1984), Maciejem Piusem (Komedia 

omylek, 100 i Tymon Ateńczyk, ioo7 Shakespeare'a; Szewcy 

1tkacego, 2009). Andrzejem Domali iem (Jesień 1 zima 

No rena. 1999; Swidryga1/ow wg Dostojewskiego, 2000; Trzy 

siostry Czechowa. :>001; Ob/om-offUgarowa, 2005; ... 11yle 

milofo Czechowa. 2005; Orkiestra. Tiranie" Bojczewa , 2008), 

Z igniewem Brzozą (Mery/in Mongo/ Kolady, 2004; 

Geza-dzieciak Haya, 2005). 

W Teatrze Nar dowym projektowai scenografię do 

przedstawier\ Adama Hanuszkiewicza (Balladyna 

Sło ackiego. 1974), Marcina Slawlńsk i ego (Pięć dni 

Lemuefa iuliwera ow1ckiego, 1985), Andrzeja Domalika 

(Terminal 7 Norena. 1007), Macie1a Prusa (Wiele ha lasu o me 
Sha espeare·a. 2008). 

Jako rezyser pracował m.in. w warszawskich teatrach: 

Nowym (Sceny Pasy1ne wedłuq Pas1i wg św. Mareusza Bacha 

w wsp· 1pracy z Tomaszem Wożniakiem, 1987), Szwedzka 

/4 (Oo Darnaszk Strindberga, 1994), tudio (Samoobrono 

,.i. Koniec pól ś1 ini Kajzara, 1997), Rozma1to~ci (Dziwka 

L Harlemu Swerlinga, 1998), L lka (Urodziny infant i Wilde'a, 

2005). Academ1a (Z cyklu Proce domowe Ja1 nuszk1ewicza, 

2009), a takze w oznańsk1m Teatrze Animacji (Bema 

1 Piękn Grochowiaka, 1999; Królowa )niegu Andersena, 

2001) I Teatrze Nowym w Łodzi (Don Juan Moliere'a, 2008). 

Wykłada w warszawskie) Akademii Sztuk Pięknych 

1 Akadem11 Teatralnej 

Laureat nagród m.in za kształt plas1yczn przedstawienia 

Urodzi y infanrki (wspólnie z Joanną Braun) 

w I Ogólnopolsk1m Konkursie na Teatralną lnscenizaqę 

Dawnych Dzieł Literatury Europejskiej (2006), nagrody za 

scenografię do przedstawienia Geza-dzieciak na Festiwalu 

Dramaturgii Wsp · 1 zesne1 .R2eczywistość rzedstaw1ona· 

w Zabrzu (2006) i wiei krotnie nagrody .ATEST 

Sw1adect o Wysokiej Jakośo 1 Poziomu Art t cznego· 

przyznawanej rzez Polski Osrodek Międzynarodowego 

Sto a1 zyszerna Tearrów Dzieo i Młodzi ezy ASSITE.J 
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DOROTA ROQUEPLO 

Projektantka ostiumów ceatrałnych . filmowych 

i telewizyjnych Urodziła się w euilly we Francji. W latach 

1982-1985 StLdiowala w Szkole Projektowania Mody 

i Kostiumu w Paryżu (tcole lntenationale des Ans de la 

Mode). Jako autorka ostiurnów zadebru to ał w i 88 

ro u filmie Macieja Dejczera 30 md do 1eba. w t a trze 

współpracowala m.1n. z Krzysztofem Laleskim (Kilka zdarzeń 

z życia brao Karamazow wg Dostojewskiego. 199 7; Tak 

daleko, lak blisko wg Konwickiego, 1998; Medyk mimo chęci 

Moltere'a. 1999), Krzyszmfem Nazarem (Maror-Sade wg 

Weissa, 1998), Laco Adamik'em (Wesr Side Srory Bernsteina, 

200 ). Macle1em OJtyszką (Że/ zn konsrrukqo 1998 I Cale 

zyoe głupi, 2007 Wojtyszki), Magdaleną Łazarkiewicz (01iko 

kaczko lbs na, 2007), K rystyną Jandą {Bóg Allena. 2008), 

Magdaleną Pie orz {Oliver! Bana, 2009; Miłość r gniew 

Osborne'a , 2009). 

W Teatrze Narodowym proje ktowałd kostiumy do 

spektaklu Andr7eja Domalika Terminal 1 Norena (2007). 

Autorka kostium ów do filmów, m.in. Osr rni prom (reż 

aldemar Krzystek, 1989), Prowokator (reż. Krz sz tof Lang. 

1995), U pa a Boga 1a piecem (rez. Jacek Broms i, 1997), 

Na koniec świata (rez. Magdalen azarkiew1cz. 1998), Lólry 

szalik (rez Janusz orgenstern. 2000), Pręgi (rez Magdalena 

Piekorz. 2004), ój Nikifor (reż Krzysztof Krauze, 2004), K10 

mgdy nie zyl... {re1 Andrzej Seweryn, 2006), Plac Zbawioe/a 

( reż . Joanna Kos-Krauze. Krzysztof Kr uze. 2006). Ryś (reż 

Stani.sla Tym, 2007), 0_1_ 0 (rez. Piotr Łazark iewicz. 2008). 

Młyn 1 rz. z (ret. Lech J Majewski, 2009). 

Autor a kostiumów do spektakli Teatru TV m.in. Klub 

·awalerów (rez. Krystyna Jonda, ?OOO), Skiz (reż. Gustaw 

Holoubek, 2 oo), Dozywocie (rez. Wo1ciech Pszoniak, 2000). 

Dwukrotna laureatka nagrody za kostiumy na Festiwalu 

Polskich Fr lmów Fabularnych w Gdyni: a Prowokatora 

(1995) oraz Mo1ego Nikifora i Pręgi (2004) 

WŁODEK PAWLIK 

Pianista i kompoz tor. Absolwent klasy fortepi nu 

profes r Barbary Hesse-Bukowskiej n Ak deml1 

Muzycznej im. F. r.hopina w Warszawie (1984) oraz studió v 

pianis ycznych na Wydziale Jazzowym Hochschule fUr 

usi k w HamburgL1 (i 990). W 2007 roku uzyska ł doktorat 

na ma ierzystej ucze lni. gdzie aktualnie prowadzi wyklady 

w kl s1e improwizacji. 

yst puje na największych i najbardziej prestizowych 

festiwalach jaZLowych. m.in. North Sea Jazz Festi al 

ora1 European Jazz F suv I, a ta kże fes trwa lach 

poświęconych muzyce poważnej (m in Mis terium Stobat 

Maier na Festiwalu Wratislavia Cantans. 2003). 

W jego dorobku znajduje się ponad 20 autorskich płyt 

(wśród nich m.in. Sonecy Szekspira, 2004 i Anhelh. 2006), 

szereg d zie ł muzyki Almowej, tea tralnej oraz do sł u chow isk 

radiowyc h i baletu współc zes nego , a także utworów 

symfonicznych i woka lnych. Jest m.in autorem muzyki 

do filmów Wrony i Poro umierać Dorocy Kędzie rzawskiej, 

..Rewers Borysa Lankosza, Nigh warchmg Petera Greenawaya 

i Wirhin the Whirlwin d arleen Gorris. 

W roku 2008 artysta skomponował i nagra ł w towarzystwie 

trębacz Randy Breckera (zdobywcy Grammy Award 

20 9) s uitę jazzową Tykocin, u naną za ,Ja zową płytę 

roku' . Nakładem wydawnic tw a Surnm it R cords ukazała 

s ię św iatowa reedycr albumu pt. Nostalgie Joumey 

Tykocm Jazz SU/fe, która tra fi łam. in. do USA, Japonii, Korei 

Południowej , Niemiec. Wioch. Francji i Hiszpanii . 

Laurea t w ielu krajowych i międzynarodowych konkursów, 

m.in rand Prix na Międzynarodowym Konkursie 

Jazzowym 1 Dunkierce. li nagrody na Międzynarodowym 

K nląw; i e Kompozycji Jazzowych w Monaco, nagrody 

?a muzykę do słuchowiska No ecenco na IX Fe tiwalu 

.Dw a Teatry' Sopocie (2009) oraz ,Orla' za nai lepszą 

muzy ę do filmu Rewers (2010). Wielokro1111e otrzymy al 

wyrozn1enie .Jazzowy Muzyk Roku" rqznawane przez 

legendarny warszawski Jazz Club ,Akwa rium". 
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Fotograf, reżyser swiatła, pedagog. Absolwent Wydzialu 

Operatorskiego (2001) i Wydziału Fotografii (2001) PWSFTviT 

w lodzi. Pedagog i kierownik katedry fotog rafii na Wydziale 

Sztu i Me iów i Scenografii warsLawskiej ASP. Członek ra y 

artystycznej ZwiąLku Polsk1cti Artystów Fotografików Autor 

kilkunast indywidualnych wystaw fotografii . 

Jako reżyser św iatla współpr co val z Natalią Korczakowską 

(Elektro Eurypidesa, 2008, Nelly wg DostOJewsk1ego, 2008; 

Solaf/5. Ropor1 wg Lema, 2009), Maronem Jdrnuszk1ew1czem 

(Don Juan Mohere'a, 2008), Andrzejem Domdlikiem 

(Ork1emo .T11onic· Boiczewa, 2008; Woyzeck Buchnera. 2009) 

KLAUDY A ROZHIN 

Tłumacz. reżyser, pedagog. Przełozyła na języ k polski 

-.z uk1 najwybnniejszych angielskich i irlandlkich 

dramaropisarzy młodego pokolenia: Martina McDonagha, 

Conora McPhersona, Marka O'Rowe. Sarah Kane. Martiria 

Crimpa, Endy Walsha. Polly Stenham, Liz Lochhead i innych. 

W swrnm dorobku reżyserskim ma rea l1zaqe sztuk 

Shakespeare'a. Be ketta. McDonagha. O'Rowe'a, 

McPhersona, Walsha, Russella, Koltesa. a tcikze 

Gombrow1Cza, Mrozka 1 Rózewicza spólpracuje 

z reanarni w Wiei ieJ Brytanii (Ro, al Narional Theatre, Bath 

Theaue Royal. Plymouth Theaue Royal), Darni i na Slowcicji. 

W 2007 roku za/ożyła i prowadzi ria SłowaCJ i niezalezną 

kompan ię D1vadlo Kontra . Jest reżyserem i pomysłodawcą 

vvszys kich spektakl! Kontry 

J.iko pedagog współp racuje 7 Bath Spa Uni ersily, 

Dan ingwn College of Am, Exeter Univers11 y 

i Gardz1en1cam1. Prowadzi warszra z rezyseril, z rechnik 

mówienia wiersze Shakespeare'a, pracy nad wierszem. 

technik aktorskich i współczesnego dramatu irlaridzkiego. 
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ANNA CHODAKOWSKA 

Absolwentka warszawskiej PWST (1973) Akwrka 

1eatru Studio (1983 wo3). W la!ach 1973-1983 1 od roku 

1997 w zespole Teatru Narodowego. Zagrała w 

w przed:, tawleniach Adama Hanuszkiewicza (rola tytulowa 

w Ani. gonie Sofoklesa, 1973: Marys ia-Zosia w Trzy po trzy 

Fredry. 1973; Ofelia w HamleCłe Sh3kespeare'a, od 1974; rold 

tytulowa w Balladynie Slowackiego, 1974; Bianka w Białym 

malzeńsrw1e Różewicza. 1975; Salomea w 5me srebrnym 

Solome1 Sio ac kiego, 1977; Andreola w .. i Oekameron 

wg Boccaccia, 1980; Ona w spektaklu Leśmian g L eśm iana , 

1982; role w )piewniku domowym Moniuszki, 1981; Al1qa 

w Toriw śm1erC1 Strindberga, i998), Marka Gr zesińskiego 

(K1esyda w Trodusse 1 Kresydz1e Shakespeare'a, 1978), Maoeja 

Wo11ysz ' i (Wrózka Zdzicha w Sek1ecie wrózki Wojtyszki, 

1980), Ryszarda Peryta (Pani Kapuleti w Romeo i Julii 

Shakespe re' a, 1981; Klio z Monumentu )ołtyka w Akropolis 

Wyspiańskiego, 2001), Jerzego Grzegorzewskiego 

(Nike Napoleonidów w Nocy lisropadowej, 1997 i 2000; 

Klaude~t yna w Halce Spinozie Grzegorzewskiego. 1998; 

Bella-Belle w Nowym B/oomusa/em wg Joyce'a, 1999; 

Radczyn i w Weselu Wyspiańskiego, 2000; Akto1ka 

w Duszyczce Rózew1cza. 2004), Tadeusza Bradeckiego 

(Maria de Torres w Saragossie wg Potockiego. 1998), Macie1a 

Prusa {Szarlorra w Wiśn iowym sadzie Czechowa, 2000). Jana 

Englerta (Anna we Władz Deara, 2005; /\wdmia Nazarowna 

w Iwanowie Czechowa. 2008), lacques'a Lassalle'a (Pan i 

Pernelle w Tarrufńe Moliere'a, ioo6), Ale sandry Konieunei 

(Gr azyna Sochańs <Jw Imieninach wg Modzelews iego, 

2006). Sran1sław<J Rózew1cza (Sta1a Kobieta w Srora kobsera 

wysiaduje Rozewicza. 2007) 

DOROTA LANDOWSKA 

Absolwentka warszawskiej PWST (1992) Aktorka 

Tearru Powszechnego Warsza ie (1992- 1999) 

Od 1999 roku w zespole Tea1ru Narodowego Zag rała 

u w przedstawieniach Jerzego Grzegorzewskiego (Ma1ys1a 

w Weselu Wyspiańskieg o, 20 00; żona w N1e-Bosk.1ej komed11 

Krasi ńskiego. ioo2), Kazimierza DeJmka (Gospodyni 

w Requiem dla gospodyni ysliwskiego. 2000). Ryszarda 

Pery!a (ro le w Akropolis Wyspiańskiego , 2001). Tadeusza 

Bradeckiego (Aleksandra-Kasandra w Osrarnim 

Łubieńskiego, 2003), Agnieszki Gliń skiej (Anna K r u szyńs ka 

i maja Saramonowicza, ioo4), Jerzego Jdrock1ego 

-'Iwona 1 Simone Weil w Blqdze iu wg Gombrowicza, i oo4), 

A(Jnieszki Olsten (rola 1ytułowci w Nom: Ibsena, 2006), 

Scanisława Różewicza (Papuga w Swra kobieta wysiaduje 

Rózewicza. 2007) 
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HALINA SKOCZYNSKA 

Absolwentka kra wskiej PWST (1977). Ak orka teatrów: 

Bagatela w Krak wie (1977 1978), spó czesne o 

we Wroclawiu {1978- 1983, 1987- 1993), Polskiego 

we Wroclawiu (1983-1987, 19 3-1998, 2001-2008), Nowego 

'Poznaniu (1998-2001), lrn. Jaracza l odzi (2004-2007), 

gdzie zagrala w spekrakla J1 min. J rzego Jarockiego, 

Jerzego Grzegor zewsk1e o, Krys tiana Lupy, Pawła 

Miskiewicza, Janusza Wisniew>kiego. Remigiusza Brzy a. 
Od 2008 roku w zesp le Tea tru Narodowego. Lagrała 

tu w przedstawieniach ałgorzat y BogajewskieJ 

(Matka w Dmiy Soup Muskari i, :>o 7), Andrzeja Dornałika 

(Marka I w TeHnina 7 1orena, 2007), Jana Englerta 

(Dobró1s ·a w .~łubach panie· sk1ch Fredr . od 2008). 

Igora Gorzkows 1ego (Myszka w R !owaniu na łosia 

Walczaka, 2009) 

ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI 

Absolwent lódz iej PWSFTviT (1985). Ak to Tea11 u Studio 

1 Warszav re (1 5-2001). Od 1997 ro u w zespole Teauu 

arodowego. Zagrał u w przedstawienrach erzego 

Grzegor?ewskiego (Ojciec w :$iub1e Gombrowicza. 1998; 

Poeta w Weselu Wyspiańsk ie . :>ooo; Spodek Srne nocy 

lern1ej Shakespcarea, 2001). K~1im 1 er1a Kutza (Bohater 

w Karrorece Rózewicza, 1999; Ha ing w .Smierci 

kom1wojozero M11łeia. 20 04), Agnieszki L1p1ec-Wróblewskiej 

(Paganini w RLetni Mrozka, 2005), Antoniego Libery 

(Estragon w Czekając na Godow Becketta. 2006), WOJC1echa 

alajka a {James .Sharky" Harkin w Wędrowcu cPhersona, 

'!!008), A n ieszk1 Glińskiej (Władysiaw w Lekkomyś nej sio str ze 

Perz ńskiego, 2009). W 2002 roku •yreżysero a l w Te trze 

Narodowym lab Ar stofanes 
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dyrektor naczelny Krzysztof Torończyk 

dyrekt r arty tyczny Jan Englert 

dyrekto techniczny Mirosław Łysik 

główny brygadier sceny Lech Orzechowski 

g łówny ośw i e tl en i owiec Zbigniew Szul im 

g ló ny akustyk Mariusz N aszewski 

kierownik zespołu reki 1zytorów Zbi niew Fortuna 

kierownik zespo łu pracowni dek racji Michał Roszkiewicz 

kierownik zespo łu pracowni ko tiu mów Anita Tr zaskowska 

glówny specjalista zespołu ob ług i urządzeń scenicznych ojcie h Hulewicz 

kierownik pracowni mechan1Czno-ślusarsk1e1 Edmund Kwiatkowski 

kie rownik pracowni stolarskiej Grzegor7 Jończyk 

kiero nik pra owni krawieckie) damskiej Maria Kosecka 

k1erowni pr cm nr krawieckiej męskiej Roman 2bikowski 

kierownik p racowni modelatorsko-malarsk iej Marek Laudański 

kierownik Lespołu capicers ie o aldemar Gło ala 

ierownl ze polu charakteryzatoró1 Leszek Ga l1 an 

kierownii< zespołu garderobianych Agnieszka Chojnowska 

zas ępca dyrektora artystycznego - kierownik literacki Tomasz Kubikowski 

kierownik muzyczn Mirosiaw Jascr ębsk i 

-1erownik działu li terackiego Paweł P łoski 

1erownik działu promoq1 Ann ęka l 

kierowni impresariatu A riano Lewdndowska 

kierownik działu rganizacJi pracy ar ysryczneJ Barbara Rusznica 

autorzy zdjęć 

strona 20 

Portret Endy alsha 

Fot. Jorge Alexandre Pere1ra 

stron 24 37 

Portrety twórców przedstawienia 

Fot Andrzej Georg1ew 

Archiwum Artystyczne Teatru Narodowego w Warszawie 

kasy 

Plac Teauałny 3 (tel 22 69 20 10) 

wr.- ob. noo 1430 115,00-19.00 lub do ro1po zęcia przedstawienia 

nd. przed przedstawieniem od 16.0 

ul. WierLbowa 3 (l I. n 69 20 807) na godzi nę przed przedstawie 1iem 

w.eBilet p l 

kas E ent1m /w w.e entim pl 

rezerwacja 

pon, pL 9.00 18. o, tel. 22 ó9 20 60 , n 9 20 664 

faks 22 69 i 742 

Tedtf Narodowy 

PL Te traln 3 

00-077 ar~za a 

www narodowy,pl 
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egzemplarz bezpłatny 




