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wątpliwościami co do realności otoczenia. Rzeczywistość. w której rządzą 
napady paniki i fugi histeryczne, nerwice serca i ablutomania, fobie i hipo
chondria. 

„Rzeczywistość wyleczysz? Twój konowat będzie miał na to pigułki?" 
Ten cytat z Krzysztonia uzmystawia, że na sprawy świata tego niewielki 
mamy wptyw. I dlatego przenosimy się w inne światy- bezpieczniejsze lub 
przyjemniejsze. Tam gdzie jest nam tatwiej Gdzie rządzą nasze prawa . 
W światy pasji, religii. natogów, fantazji i baśni. W wirtualny świat internetu 
Również w świat sztuki - malarstwa, literatury, muzyki czy teatru Ci zręcz
niejsi umieją nawet je tączyć Daje nam to często poczucie wyjątkowości. 
wolności i zwyczajnej radochy Daje nam poczucie bezpieczeństwa . Także 

możliwość przeżycia szaleństwa. które jest kapitalnym lekiem na szarość 
życia. Daje nam możliwość bycia w świecie. w którym to my ustalamy 
zasady. Gdzie wszystko może być jasne i slużebne . Jak mówit Graham 
Masterton - każdy z nas ma swoją własną rzeczywistość albo nawet kilka 
i czasem trudno orzec. której należy się trzymać. 

Rodzina z „Pocztówek z Europy" żyje w rzeczywistości absurdalnej, 
na pograniczu farsy, gdzie zaciera się granica między życiem a śmiercią 
i stany te ptynnie w siebie przechodzą Heinar Kipphardt, wybitny niemiecki 
psychiatra i pisarz. jeden z przedstawicieli kierunku zwanego antypsychiat
rią (antypsychiatrzy twierdzili, że choroby psychiczne nie istnieją, że należy 
leczyć spoteczeństwa. a szpitale psychiatryczne to więzienial pisat, że rodzi
na jest wylęgarnią szaleństwa. To wtedy się rodzą nasze największe demony. 
Ivory pyta ze zdumieniem „Kiedy wy wszyscy . zwariowaliście?" Pytanie jest 
retoryczne w pewnym sensie. bo całkiem możliwe, że wariowali od zawsze 
(„Zawsze byliście inni, ale kiedyś mi to nie przeszkadzało"), ale w końcu 
nie było go w domu rodzinnym wiele lat - może nie pamiętać. Takjak jego 
rodzice nie pamiętają, że w domu jest pokoik za kuchnią Bo po co o tym 
pamiętać . Pamięć jest złowroga . W niej się ciągle dzieją historie, dokonują 
rzezie. składane są ofiary Pamięć nie pozwala zasnąć. Bo pierwszą zasadą 
dobrego snu jest umieć zapomnieć. Dlatego ludzie biorą leki nasenne. Bo 
te zaburzają pamięć . Pozwalają zapomnieć Ale nie ma leków. które pozwo
lą zapomnieć tragedię. 5mierć dziecka. Ten szczególny rodzaj utraty, której 
nigdy nie da się odzyskać ani znależć jej substytutu . Bo nie ma nic gorsze
go dla matki, niż przeżyć śmierć własnego dziecka. I nie da się tego zapo
mnieć . Sen nie pomoże w tym wypadku, leki nasenne też - bo śmierć może 
przyjść w snach. Nie da się też tego przeżyć Ale może jest sposób Udać 
się w podróż Uciec w inny świat. inną rzeczywistość Nie przyjąć do wia
domości, wyprzeć, oddalić . Czy to załatwi sprawę? Na to pytanie nie ma 
odpowiedzi. 

„Pocztówki z Europy", pomimo swoistego wdzięku farsy, jest przed
stawieniem o starym, dobrze znanym a nieoswojonym demonie cztowieka. 
O lęku . Z którym na swoje różne sposoby próbują się uporać bohaterowie 
sztuki. Ale czego się boi owa zwariowana. acz urokliwa rodzinka? Stanford 
- śmierci? Ester - samotności? Ivory - szaleństwa? Gillian - braku miłości 
i biedy7 A Evelyn? Czego się boi Evelyn? Prawdy? 

Wszyscy odgrywają swoje role w obawie, że mogliby pozostać sobą 
i ujrzeć się w prawdziwym świetle . W końcu zdolność do odgrywania ról 
posiada każdy cztowiek i niepotrzebny mu jest do tego teatr. Zatem Ester 
jest ciągle w euforii. Stanford opanowany, Ivory niepewny, Gillian walcząca. 
a Evelyn zagubiona i infantylna I chyba tylko Nana potrafi być sobą i walnąć 
w twarz Zeldę Fitzgerald, choć jej potrzeby na starość nie wychodzą poza 
zapalenie papierosa i pogawędzenie z Frankiem . Przekonanie o wariactwie 
całej rodzinki jest oczywiste, aczkolwiek ztudne. Tą prawdą karmią się po
czątkowo Ivory i Gillian, ale z czasem ten osąd się zmiękcza . Ivory w rozmo
wie z ojcem wyraża życzenie, iż chciałby, żeby byli trochę bardziej normalni. 
Na co ten prostolinijnie odpowiada. że przecież są tak samo normalni .. . jak 
.wszyscy. Na szczęście nie są, bo norma jest patologią Są odrealnieni. Ale 
okazuje się to mało istotne. bo nawet w tym odrealnieniu przede wszyst
kim są rodziną Rodziną, która została poobijana przez życie, ale stara się 
stwarzać pozory funkcjonalności i trwać. Dom jest miejscem oczyszczenia, 
w którym można pozwolić sobie na więcej niż poza nim . I Ivory zaczyna to 
rozumieć. Proste się staje, że oni są częścią jego, a on częścią ich . Bo po 
prostu ich kocha. Potęga mitości zmienia też Gillian. która początkowo ro
zumuje zgodnie z sentencją wielkiego szkockiego poety Roberta Burnsa, że 
szczęściem jest posiadanie dużej, kochającej, dbającej i bardzo blisko ze sobą 
związanej rodziny -tyle. że w innym mieście . I wpada w sidta. Bo notabene 
mottem twórczości cytowanego przed chwilą poety byto: „Amor vincit 
omnia" (Miłość wszystko zwycięża) . Zatem Gillian? A może jednak . ? Choć 

moż(rzle jest szerokie i głębokie. I, jak twierdzi Evelyn, co ma być to będzie . 

Cóż. światy można wybierać Rodziny nie . 

Dariusz Wasilewski 
Absolwent I Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, specjalista 11 stopnia z psychiatrii, 

doktor nauk medycznych. dyrektor Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii w Warszawie, 

stały współpracown i k Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie. Członek 

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Nowojorskiej Akademii Nauk oraz Międzyna

rodowego Towarzystwa Biomedycznych Badań nad Alkoholem (ISBRAl. 





EVELYN lvory1 Już się Zadomowi/eś? 
IVORy Bylem u Oica. Lepiej się czuje. 

EVELYN To dobrze. Lepiej niż kiedy? 

IVORy Mamo. musimy Porozmawiac 
EVELYN Oczywiście. kochanie. o co Chodzp 

IVORV Jest kilka r.>ec'Y. kto,e mnie nieP<Jkoja 
EVELYN Zamieniam się w stuch. 
IVORY Pocztowki. 

EVELYN Co, IJOCZtóVVki? 

IVORV """''"""•la< Cioci <ste, ie Pr.>ysia1em tr.>vd"esc; Siedem Pocztówek z Europy 

fVfLYN Są Piekne Wc,o„, Pr.>e"vtaiam te' Watykanu 0Pisvwai„ Kap11cę Sykstynską i Forum Romanum. 

IVORy Mamo. Ja nie napisatem„. 
EVELYN Napisares „. 

IVORY Nie napisatem. 

EVELYN Nie rozmawiajmy już o tyrn. 

IVORV Nie wvsYlaiem iannych Po"tówek ' fumpy• 
EVELYN Muszę utożyc te kwiaty. 
IVORY Nie Wysytatem . . 

<vnvru Wie". ie kiedy 'cina sie kwiaty. to naiezv to 'Ob" Po Skos;e lodyg;> 
IVORV I Kip nie P'2Yid"e iebv "•'nam; 'Oba""··· 
fVfLYN lodyg; nie P<Jwinnv dotyka< dna "'"onu 
IVDRY z tej Prostej Przyczyny ... 

EVELYN I Wody Powinno byc w sam raz„. 

IVORV .. ie n„ ZVie I Jest Pochowany na cmentar.>u na Kingston Road 
EVELYN I nie Wolno Zbyt często Zmieniac „ 

IVORY Zmarr Osiem lat temu na biataczkę . 
EVELYN To Przed/uży im życie„ 
IVORY A teraz na bialaczkę umiera taro. 

r<vnvru Patr.>y na IVORV-<co Je; twa„ wwa;a ból. "o" ' '"•eh. Kr.>yc,y ' EVELYN PRZESTANI PRZESTANI PRZESTANI 

IOdw<aca Się Od niego Jej sila' Witaino<c 'nikne1v. Jest Sta<ą budząca litosc kobietą. ! 
IVORy Mamo;> 

IVORy Marno_ Nie Chcialem cię zranic. Ja„ . 

<V<tvru tw<aca do bukietu. iakby n"''• nie staio1 Wiasciwa Pietegnac;a kwiarow. 
po,waia nam dlugo cie"vc Się ich "'Odą Zaniosę Wa>on do Par.o 

Jesu 'Obac,y„ Shecidan. POWied, Jei. tebv Pr.>vniosia mi aspfr1me. 





MICHAEL McKEEVER 
Dramaturg, aktor i scenograf; mieszka w Miami, USA. Na co dzieli wykonuje zawód aktora. 

Jest autorem 18 sztuk teatralnych, granych z powodzeniem i nagradzanych Przez kilka lat 

z rzędu byt laureatem prestiżowej „Curtain Up Reward" dla najlepszej sztuki roku (Open 

Season, Charlie Cox Runs With Scissors, Sexy & Mlggsl . 

WANDA KOWALSKA 
Kostiumograf teatralny i filmowy Ukończyfa ASP w Łodzi wydziafy Projektowania Tkanin 

i Ubioru Wielokrotnie współpracowała z Anną Augustynowicz przy jej spektaklach, projektu

jąc kostiumy m.in. do Ml/ości na Krymie i Pieszo s. Mrożka, Komicznej slly A. Ayckbourna, 

\ 

Wyzwolenia . Sędziów oraz wesela s. Wyspiańskiego, Powrotu na pustynię B.·M. Koltesa. 

Samobójców N. Erdmana. Napisu G. Sibleyrasa. Miarki za miarkę w. Shakespeare·a. 

Baala B. Brechta, zemsty A. Fredry, Nory H. Ibsena. Rowerzystów v Schmidta. Migreny 
A. Grzegorzewskiej, Getsemanów D. Hare·a, Barbelo. o psach i dzieciach B. Srbljanovic. 

Jej kostiumy można oglądać również w spektaklach A. Glińskiej . M. Pasiecznego. 

M. Chronowsl<iego. B. Hussakowskiego. P Niczewskiego. Sz . Szczykno, w. Rubina . 

A. Buszko. K. Stelmaszyka i M. Przyłeckiego . Współpracowała również przy tworzeniu 

kostiumów do filmów Historia kina w Popielawach , Daleko od okna i Pornografia 
J. J. Kolskiego. Ogniem i mieczem J. Hoffmana. Wrota Europy J. Wójcika , Zakocham 
P Wereśniaka , Chopin. Pragnienie mitosci J. Antczaka. wesele w. Smarzowskiego. 

Janosik. Prawdziwa historia K. Adami!< 1 A. Holland. wsród jej ostatnich realizacji są 

kostiumy do Bitwy warszawskiej 1920 w reż. J Hoffmana oraz do żywie Bielarus w reż . 

K. Łul<aszewicza Jest autorką kostiumów do spektaklu W małym dworku w reż . 

A. Augustynowicz w Och-teatrze. 

MAŁGORZATA DOMAŃSKA 

Kostiumolog, scenograf i fotograf Jest autorką kostiumów m.in . do Ciosów w reż . 

J. Kijowskiego, Pustej klatki w reż . L. Barona, Dyskoteki w reż. R. Rewiliskiego, Przez dotyk 

w reż . M. Łazarkiewicz, Drogi powrotnej w reż . J. Kaszubowskiego Współpracowała przy rea

lizacji kostiumów m .in. do Wielkiego Szu w reż . s Chęcinskiego, Odwetu w reż. T. Zygadty, 

Lubię nietoperze w reż . G. Warchoła, Oskara i panny Róży w reż. M. Piwowarskiego oraz 

dwóch Teatrów Telewizji w reż . w. Adamka I Bogu dzięki oraz Rozmowy z moją matką . 

Jest również autorką fotosów z planów seriali telewizyjnych (Męskie-żeriskie w reż. K. Jandy, 

Garderoba w reż. J. Szczepkowskiej) Przygotowała scenografię do Małżenstwa Marii K. 

w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, gdzie współpracowała także przy Trwa jeszcze bal 

B. Urbankowskiego. Pannie Tut/i-Putli Witkacego. W Teatrze Polonia i Och-teatrze, z którymi 

związana jest od początku istnienia obu scen, zrealizowała m.in. kostiumy do spektakli 

Lament na pl Konstytucji w reż. K. Jandy, Zaświaty, czyli czy pies ma duszę? w reż. 

M. Seweryn oraz scenografię i kostiumy do Kantaty na cztery skrzydla w reż . G. Warchoła . 

WALDEMAR ZATORSKI 
Realizator światła. z Fundacją Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury związany od blisko 5 lat 

Przygotowywał światła do spektakli Kantata na cztery skrzydta ffeatr Polonia) oraz Kubuś 

Fatalista i jego pan (Qch-teatn. 

ADAM KŁOSIŃSKI 
Student IV roku Wydziału Radia i Telewizji im . Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu 

$1ąskiego (kierunek realizacja obrazu). Reżyseria świateł do spektaklu Pocztówki z Europy 

to jego piąta po Kontrakcie, Seksie dla opornych, Mayday i Pod mocnym aniotem realizacja 

teatralna . 





MARIA SEWERYN 
Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie. Po studiach trafita do Teatru Powszechnego 

w warszawie. gdzie zadebiutowała rolą Arycji w Fedrze Racine·a w reż. L. Adamika. Zagrała 

Rosenkranza w stynnym Hamlecie K. Warlikowskiego w Teatrze Rozmaitości. Uznanie wi

dzów zdobyta rolą w kontrowersyjnym Shopping and Fucking M. Ravenhilla w reż. P Łysaka 

Do jej najważniejszych ról należą także Nadia w Polaroidach tego samego autora w reż. 

A. Augustynowicz. kreacje w spektaklach P Łazarkiewicza: Julia w Norway. Today B. Igora 

i rola tytułowa w Pannie Julii A. Strindberga oraz Regana w Królu Learze w reż. A. Kon

czałowskiego Na deskach Teatru Polonia wystąpiła m. in . w Darkroomie R. Jeger w reż . 

P Wojcieszka. Trzech siostrach A. Czechowa w reż. N. Parry, K. Jandy i K. Zachwatowicz. La

mencie na Placu Konstytucji wg K. Bizio w reż . K. Jandy, Kobietach w sytuacji krytycznej 

J. Murray-Smith w reż . K. Jandy, Dowodzie D. Auburna w reż. A Seweryna. Bogu W. Allena 

w reż . K. Jandy oraz w Kontrakcie w reż . K. Jandy. Na swoim koncie ma również wiele ról 

filmowych. m.in. w produkcjach takich jak: Kolejność uczuć R. Piwowarskiego, Wielki tydzień 

A. Wajdy, Matka swojej matki R. Glińskiego, Julia wraca do domu A. Holland, Boisko 

bezdomnych K. Adamik czy Wichry Kotymy w reż. M. Gorris. Jako reżyserka zadebiutowała 

spektaklem Zaświaty czyli czy pies ma duszę? wg tekstu J. A. Mastowskiego w Och-teatrze. 

Na tej samej scenie możemy ją oglądać w spektaklu Koza. albo kim jest Sylwia? E. Albeego 

w reż. K. Adamik i O. Chajdas. W matym dworku w reż. A Augustynowicz oraz Mayday w reż. 

K. Jandy. Jest cztonkiem zarządu Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury . 

MAGDALENA ZAWADZKA 
Absolwentka PWST w warszawie. Po raz piemszy pojawiła się na ekranie w wieku 17 lat. 

w filmie J. Rybkowskiego Spotkanie w Bajce Zagrała blisko 150 ról w teatrze. filmie i Teat

rze Telewizji Rola Evelyn w Pocztówkach z Europy wieńczy 45-lecie pracy artystycznej 

aktorki. Jej teatralnym debiutem byta rola Olgi Schwitter w przedstawieniu Meteor 

F. Durrenmatta w reż . L. Rene na scenie Teatru Dramatycznego w warszawie. z którym 

byta związana przez kilkanaście lat Stworzyła tam role w spektaklach m.in . w reż. L. Rene: 

Mądremu biada A. Gribojedowa. Kroniki królewskie S. Wyspiańskiego, Życie jest snem 

Calderona, Odprawa postów greckich J. Kochanowskiego, Iwona. księżniczka Burgunda 

w. Gombrowicza . Zagrata również w zemście A. Fredry i Hamlecie w Shakespeare'a w reż . 

G. Holoubka, Zaktadniku B. Behana w reż. z. Hubnera czy Królu Learze w . Shakespeare·a 

w reż. J. Jarockiego. Byta związana z warszawskim Teatrem Polskim, gdzie zagrata m.in. Adę 

w Lekkomyślnej siostrze w. Perzyńskiego w reż. A. Ziembińskiego, Damę w Letnim dniu 

s. Mrożka oraz Ubicę w Ubu Królu A. Jarry·ego w reż . K. Dejmka Od 1992 roku jest aktorką 

Teatru Ateneum. gdzie można byto ją zobaczyć w spektaklach JB. i inni M. Gorkiego w reż . 

T. Konwickiego, Boy wg T. Boya -Żeleńskiego i Kupiec Wenecki W. Shakespeare·a - oba w reż. 
w Śmigasiewicza. a ostatnio w Malych zbrodniach marżeńskich E.E. Schmitta. Chwilach 

słabości D. Churchilla -obie w reż . M. Sosnowskiego, Stacyjce Zdrój J. Przybory i J. Wasow

skiego w reż . A. Opatowicza i A. Poniedzielskiego oraz Namiętnościach I. B. Singera w reż . 

1. Cywińskiej Ogromną popularność zdobyta dzięki roli Basi Wotodyjowskiej w filmie Pan 

Wolodyjowski i serialu Przygody pana Michala . Zagrata również m.in. w filmach : Rozwodów 

nie będzie. Klucze. Mazepa, Noce i dnie. Sublokator. Goodbye Rockefeller. Damski interes 

czy Łabędzi śpiew. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt ról w Teatrze Telewizji, w tym m.in . 

Makbet, Hamlet, Czarująca szewcowa, Opera za trzy grosze. Cezar i Kleopatra Odznaczona 

w 111 RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zastugi dla kultury polskiej 

i za osiągnięcia w twórczości artystycznej w Teatrze Polonia można ją oglądać ·..v Panu 

Jowialskim w reż . A. Polony oraz J. Opalskiego. 



\ 
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LEONARD PIETRASZAK 
·W 1959 debiutował na scenie Teatru Nowego w Łodzi w Nie-Boskiej komedii Krasińskiego, 

w reż . 8. Korzeniowskiego. Rok później ukończył studia na Wydziale Aktorskim PWSTiF 

w Łodzi Tuż po dyplomie został zaangażowany do poznańskich Teatru Polskiego i Nowego. 

W 1965 r. przenosi się do warszawskiego Teatru Klasycznego. Pracuje także w Teatrze 

Komedia, a od 1977 r. wiąże się z Teatrem Ateneum w warszawie. Wśród wielu znakomi

tych kreacji stworzonych w tym zespole należy wymienić choćby Łopachina w Wiśniowym 

sadzie Czechowa czy rolę w Matych zbrodniach matżeńskich Erica Schmitta. Ma na swoim 

koncie także kilkadziesiąt ról w Teatrze Telewizji Dużą popularność przyniosły mu role: puł

kownika Krzysztofa Dowgirda w serialu Czarne chmury w reż. A. Konica oraz Karola 

Stelmacha w 40-latku w reż . J Gruzy Na dużym ekranie zadebiutował epizodem w filmie 

Prawdziwy koniec wielkiej wojny w reż . J. Kawalerowicza. Na przełomie lat 50. i 60. wystąpił 

w kilku popularnych komediach, m.in. Awantura o Basię, Cafe Pod Minogą, Inspekcja pana 

Anatola, Zezowate szczęście Pierwszą ważniejszą rolę zagrał w Komediantach w reż . 

M. Kaniewskiej Pracował m.in. z Janem Łomnickim, Andrzejem Wajdą (Wszystko na sprze

daż. Danton, Kronika wypadków mltosnychl, Wandą Jakubowską, Wojciechem Marczew

skim, Feliksem Falkiem. Kazimierzem Kutzem tKtokolwiek wie .. , Perta w koronie, Linia, 

Znikąd donikąd, Straszny sen Dzidziusia Córkiewiczal. Jest laureatem wielu prestiżowych 

nagród i odznaczeń , w tym m.in. Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu 

wybitnych zasług dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej czy Złotego 

Medalu zasłużonego Kulturze Gloria Artis. 



PATRON MEDIALNY SPEKTAKLU 

To że sztuka ma wielką moc nie olnacza, że sama nie 
potrzebuje wsparcia. W PGNiG dobrze to rozumiemy 
i dlatego chętnie wspieramy polskich artystów. 
PGNiG - sponsor >pektakli premierowych w Teatrze Polonia 
i Och-teatrze. 

www.pgnig.pl 
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Prawa autorskie do sztuki reprezentuje w Polsce Agencja ADIT. 

ADłT 
Specjalne podziękowania dla pana Marka Bloomquesta 

i firmy CRITERION ANTYKI za pomoc w realizacji scenografii. 

Zdjęcia : Robert Jaworski 
Projekt plakatu i programu: Agnieszka Skriabin 



FUNDACJA KRYSTYNY JANDY NA RZECZ KULTURY 

Prezes fundacji KRYS1YNA JANDA· Członek za rządu fundacji MARIA SEWERYN • Rada fundacji : 

MARTA BARTKOWSKA, JANUSZ JAWORSKI, ERNEST JĘDRZEJEWSKI , JERZY KARWOWSKI. 

MAGDALENA KŁOSIŃSKA. Dyrektor Teat ru Polon ia i Och-tea t ru KATARZYNA BŁACHIEWICZ 

Organizacj a pracy teatru : BARBARA BOGUCKA, PATRYCJA DEMBSKA • PR i promocja: MARTA 

BARTKOWSKA, JÓZEFINA BAR1YZEL. Impresa riat !WONA GRADKOWSKA • Biuro obs ł ugi widza 

NATALIA CHODAŃ , MARCIN MOŻDŻYŃSKI • Kontroler finansowy ALEKSANDER SZAFRAŃSKI • Kasa 

biletowa PIOTR BAJCAR, MIROSŁAW GAJKOWSKI , MARCIN MOŻDŻYŃSKI. TOMASZ PŁACHETA 

Kierownicy techniczni: MAŁGORZATA DOMAŃSKA !scenografia i kostiumy), ADAM CZAPLICKI (świat ło 

i dźwi ę k ) • Oświetl e ni e i akust yka TATIANA CZABAŃSKA, AGNIESZKA SZCZEPANOWSKA, PIOTR 

BLIŹNIAK , MICHAŁ CACKO, ADAM CZAPLICKI, RAFAŁ PIOTROWSKI , PAWEŁ SZYMCZYK, WALDEMAR 

ZATORSKI Multimedia : KAROLINA NOIŃSKA , PIOTR BLIŹNIAK , KAROL DZIEWULSKI • Obsługa sceny 

PIOTR BAJCAR, TOMASZ PRZESTĘPNY, JAN CUDAK, JAROSŁAW PARZVSZEK, RAFAŁ ROSSA, TOMASZ 

RUSEK, ŁUKASZ SMAGALSKI , PIOTR ZWOLAK • Fryzj erzy/ charakteryzatorzy ANNA CZERWIŃSKA , 

KATARZYNA MARCINIAK, AGNIESZKA RĘBECKA , HUBERT GRABOWSKI • Garderobiane BARBARA 

GODLEWSKA, WIESŁAWA KAMIŃSKA, MARIA PIŃKOWSKA, WŁADYSŁAWA TREJNIS • Provvadzen ie 

spektakli MARTA BARTKOWSKA, EWA BARYŁKIEWICZ , MAGDALENA JAWORSKA, MAGDALENA 

KŁOSIŃSKA , ALICJA PRZERAZIŃSKA , EWA RATKOWSKA, RAFAŁ ROSSA, JAROSŁAW SZOWA, MARTA 

WIĘCŁAWSKA 

• ---~ 
oeh-teatr 

ul. Grójecka 65 
02-094 Warszawa 

Tel ./fax: 22 589 52 oo 
www.ochteatr.com.pl 


