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Szanowni Państwo, 

to moment dla nas wy)ątkowy z Wiel
ką radością i nadzie)ami, zapraszamy 
Państwa na pierwszą premierę na nowe) 
scenie FUndac)i. Mamy nadzie)ę, że nasza 
druga scena, OCH-Teatr, będzie Wam mila, 
Wam potrzebna, dla Was ważna. Dziś, 
16 stycznia 2010 r. nowa historia ZWiązona 
z tym mie)scem się zaczyna. Oby byto dłu
ga i szczęśliwa. Witamy. 

F"l.lndoc)o Krystyny .:Jandy Na Rzecz Kulh.ry powsfala w roku 
2004 z myślą o stworzeniu i prowadzeniu Teatru. choć sta
tut FUndac)i zawiera Wiele innych celów ZWiązanych z pro
pagowaniem kultury. produkc]omi. wydawnictwami. wysta
wami. Zawiera także cele edUkacy)ne i pomoc w dostępie 
do kultury . .:Jest fundac]ą rodzinną. Założycielami I funda
torami były trzy osoby. Edward Kłosiński - operator filmo
wy. Krystyna .:Jando - aktorko i Morio Seweryn - aktorka. 
FUndoc)o początkowo prowadziła d:zklłalność charytatyw
ną. Organizowało spotkmlio aktorów. reżyserów. ludZi teatru 
i sztuki. z dziećmi przebywo]QCYJTli w szpitalach. Wydoła 
ksią:tk.i dla dzieci no płytach. Nawiązało kontakty ze szkota
mi spec)olnyrni. dornami dZiecko i OŚl"OC9(0rni wychowaw
czymi. .:Jednocześnie zaczęta remontować zakupione przez 
Edwarda Kłosińskiego i Krystynę .:Jandę dawne kino war
szoWSkie POLONIA. z przeznaczeniem na teatr. 

W poździemiku 2005 r. FUndoc]o otworzyla tynlczosowo 
matą scenę Teatru POLONIA. usytuowaną we foyer przy
szlego teatru. z widownią liczącą 120 mie]sc. Nazwano Ją 
Sceną f1oletowe Pończochy i sformułowano Je) manifest 
artystyczny. oparty no zotożeniU. że będzie to sceno o kobie
tach, prowadzono przez kobiety i dla kobiet. W tym somynl 
miesiącu oc:R>yty się tom dwie pierwsze, wyprodukowane 
przez f'Undoc]ę. premiery: „STEFCIA ĆWIEK w SZPONACH 
ŻYCIA" i monodram „UCHO, GARDł..O. NÓŻ„. Oba tytuły 
grane z powodzeniem do dzisio]. wielokrotnie nagradzane 
i pokazywane na wielu scenach w kra]u. W ~ 2006 r. 
otworzono dużą scenę Teatru POLONIA premierą „ TRZECH 
SIÓSTR" Antoniego Czechowa. przedstawieniem gronynl 
z niesłabnącYJTl powodzeniem do dziś. Od tego momen
tu obie sceny regularnie graty· i produkowały kole]ne spek
takle. kreowały wydarzenia. koncerty, Jak np. „KARAOKE 
W TEATRZE. czyli opowieść o polskie) piosence literockie]"
cykl wymyślony i prowadzony przez Magdę Urner i Andrze)o 
Poniedzielskieg. 
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f"Undoc)o stworzyło prężną ogencJę umożliwioJącą pokazy 
spektakli Teatru POLONIA poza Warszawą. Po czterech 
latach działalności dopracowała się różnorodnego repertu
aru. ze wspaniołyrni rolami aktorów worszowskieh i przy
)eżdżo)ących z cole) Polski. aby procować w POL<>Nm. 28 
tytułów teatralnych inscenizac)i zrobionych przez wielu 
reżyserów. lnscenizac)i opartych także no tekstach napi
sanych czy adoptowanych spec)olnie dla JUndoc)i. osiągo
Jących ponad sto pokazów w macierzyste] siedzibie i no 
wielu scenach w Polsce. 

W połowie rokU 2009 teatr posiadał w repertuarze 
następu]ące przedstawienia: 
i .•• PIOSENKI Z TEATRU'' - koncert 2. „STD"CIA ĆWIEK 
W SZPONACH ŻVCIA" DdJrcrVkłUgreśić3 .•• UCHO, GARDŁO, 
NÓŻ" Vedrmly Rudan 4. ,,MSS t9V" Mocie)a Kowalaws1'6ego 

5 .•• SHIRLEY VALENTINE" Włlly'ego Russella 6 .•• DARK
ROOM""Ru)any.:Jeger7 ••• KARAOKEWTEATRZE"-com1aa111czny 
cykl Magdy lima' 8 ••• PCHŁA SZACHRA.:IKA" 3Ql1CI Brzechwy 9. 
•• PATTY DIPl«JSA" IPema Ahlodóvwa iO. •• TRZV SIOSTRY" 
Antoniego Czechowa ii. •• SZCZĘŚUWE DNI" sal"IKMłla Becketta 

i2. ..,RA!ISKE 3ABlKA" Raszyda TUguszewa O. ,,BOSKA!" 
Petera QUlltera i4. „ WĄ TPUWOŚĆ'' .:Johna Patr1c:ka Shanleya i5. 
„LANIENT NA PLACU KONSTYTUC.:Jll" KrZysztora BIZIO i&. 
•• KOBIETY W SYTUAC31 KRYTYCZNE3'' .:Joanny Murray

Smilh U. ,,Nm:.0$ć Cl WSZVSIKO WYBACZV" Przemys1awa 

Wo)cies:zka is. ,,DOWÓD"' Davida AdJln1CI S. „GRUBE RYBY" 
Miełlala Balucldego 20 .•• ST ARO$ć .=JEST ~„ Ea1hm' war 
21. „BÓG" Woody"ego Allena 22. ..,DANCING" ~ PDwllmW9kie}-

3asnorzew&kie) 23 .• „DŻDŻOWNICE WYCHODZĄ NA 
ASF" ALT' stani81awaTyma 24. „PANI Z BIRMY" Rk:tKmoas---m 
25. „3ANGA3AN - HE3 30EI" 3m9:Jana 26. „ROMlA..US 
WE.J(J" ~ DQ11a•1mtta 27. ,,BAGil>AD CAFE" Percy'ego 

Adlana 28 .... O.=JCIEC POLSKI'' lllkhata Walczaka_ 

Do tego trzeba doliczyć przedstawienia - )ok np .•• SK.OK 
Z WYSOKOŚCI" czy „....aZA. KRZYSZTOF M." - które nie 
były~ miasiąo ••Ili lub zupełnie zeszly z afisza z powodu 
broku mle)sca w zopetnJonyrn kalendarzu teatru. A byty 
chętnie oglądane, akceptowane. lubione, nie zasługiwały 
no to, oby Je zde]lnować ze sceny. 

Stalo Się Jasne, że musimy szukać trzecie], a wła
ściwie czwarte] sceny, gdyż plac Konstytuc]i i grane 
tam latem pod gołym niebem spektakle stały Się 
samoistnie naszą trzecią sceną. Graliśmy tam bar
dzo intensywnie, 60-80 spektakli podczas dwóch 
miesięcy wakacY]nych. oferu]ąc widzom bezpłatne 
spotkanie z teatrem. 
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Pan Lech .:Jaworski, Prezes Zarządu I F Mox film S .A. Spółki 
Mox-film.lotem 2009r. zoproponowotFUndoc)isolę.llktdynek 
dawnego warszawskiego kina Ochota wysnagat szybkiego 
remontu, ale też byt gotowy do adaptac]i na potrzeby teatn1. 
Umowę d:zierżawyna 20 lat FUndac)a podpisała we wrześniu 
2009 r. Natychmiast rozpoczęty się prace zabezpiecza)ące 
budynek przed nadchodzącą zimą: kładzenie nowego dachu. 
wymiona okien. instalac)i, prace adaptacy)ne. Noiwaliśnly 
tę nową scenę OCH-Teatrem. Fundac)a otwiera Ją 
ie stycznia 2oio r. 

OCH-Teatr ma inne, nietypowe usytuowa
nie sceny - pośrodku sali, z 450-mie]scową 
widownią po obu stronach sceny. Ten dziwny 
układ, wynika]ący z niemożności przebudowa
nia sali na tradycY)ną scenę pudełkową, wyda
Je się korzystnym rozwiązaniem i dla widzów, 
i dla przyszłych inscenizac)i. Także dla aktorów. 
Wymusza odmienne myślenie o ruchu scenicz
nym, pozwala na bliski kontakt z aktorami. Brak 
kulis prowoku]e otwarcie na niekonwenc)onal
ne włączanie ta]ników warsztatu aktorskiego 
i techniki spektakli do cowieczomych teatral
nych „„obrządków'„. 

Postanowlliśrny przenieść na tę scenę kim<a naszych spekta
kli powstałych dla Teatru POLONIA, które w nal1.ralny sposób 
wpiszą się w profil nowego mie]sca. Na OCH-scenę prze
nosimy w tym sezonie spektakle: •• MISS HIV", •• KOBIETY 
W SYTIJAC.'.Jll KRYTYCZNE3'" •• UCHO, GARDŁO, NÓŻ", •• DARK.
ROOM" i •• KONCERT - PIOSENKI Z TEATRU". 

.:Jakie będzie to nowe mie)sce? Czym będzie 
różniło się od scen w Teatrze POLONA oprócz 
układu sceny i widowni? Mamy nadzie]ę, że 
będzie to teatr Jeszcze bardzie] żywy i aktual
ny niż POLONIA. Nowocześnie]szy nie w rozwią
zaniach fonnalnych, inscenizacY)nych, sposobie 
grania, choć wchodzenie w interakcję z publicz
nością nie Jest nam obce. Szukaliśmy i prakty
kowaliśmy to Już w POLONII . .:Jednak Teatrowi 
POLONIA zostawimy klasykę. Sztuki czy inter
pretac]e tradycy)ne. W OCH-Teatrze mamy 
zamiar opowiadać, dialogować, śmiać się i krzy
czeć w sposób odważnie]szy. Mamy nadzie]ę, 
że będzie to scena tętniąca aktualnością poru
szanych tematów i sposobem ich interpretac]i. 
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W cyklu nazwanym „Inne spo)rzenie" pokażemy sprawy 
gorące, teksty społecznie zaangażowane, niekiedy kontro
wersy)ne oraz inacze) u]ętą klasykę. Planu]emy na te) sce
nie wprowadzić także programy edukacy)ne dla widzów 
w każdym wieku. Opowiadać o teatrze, muzyce, ope
rze. tańcu, filmie. Przy pomocy spec)alistów przypominać 
tradyc)ę, mówić o poszukiwaniach stylu i historii nowych 
ruchów w sztuce. Pozostawienie ekranu dawnego kina 
da nam możliwość pro)ekc)i i działań multimedialnych. 
Pokazu materiałów dokumentalnych, filmów, zekranizowa
nych widowisk teatralnych. To. co się będzie działo na sce
nie OCH-Teatru, mamy zamiar bogato obudować - przed 
budynkiem i w )ego holu - zdarzeniami plastycznymi, hap
peningami. spotkaniami, promoc)ami, koncertami. cafe
teatrem. Szczególnie latem. podczas wakac]i. 

Pierwszy sezon w OCH-Teatrze planu
)emy wyraziście. Otwieramy •• W ASSĄ 
żn.EzNOWĄ" Gorkiego. Dramatem u)rzanym 
inacze)-pozbawionym nieaktualnego dziś tła 
politycznego,zatozwyddbyciemwątkówpsy
chologic.znydl, obycza)owych, tła rodzinne
go. Tak pokazany brzmi dziś aktualnie. 
Brutalizm i dosadność Gorkiego czyni tę opo
wieść całkiem współczesną. 

w lutym planu)emy pierwszy na OCH-scenie spektakl dla 
dzieci. Muzyczne widowisko •• ZIELONE ZOO", Złożony z nieza
pomnianych, pięknych wierszy Brzechwy i Tuwima. z Ewą 
Bułhak, Michałem Breitenwaldem i Leszkiem Zduniem. 
w reżyserii i choreografii Leszka Bzdyla. przy akompa
niamencie grane) na żywo muzyki. W marcu premiera 
•• KUBUSIA FATALISTY" Diderota w interpretac)i i wykona
niu Teatru MONTOWNIA. z którym to zespołem Wchodzimy 
z radością w stałą współpracę. W czerwcu premiera spek
taklu •• 3 x KALINA" Michała Zabłockiego. Będzie to pró
ba opowieści o fenomenie Kaliny .:Jędrusik. Przy te) okaz)i 
postaramy się też zabawić zna)omością scenicznych kulis, 
a także pośmiać się ze współczesnych tendenc]I teatral
nych. Trzy kobiety: Agata Buzek, Viola Arlak i Małgorzata 
Bogdańska w rolach inscenizatorek i Jeden mężczyzna 
- Tomasz Karolak, usiłu]ący zagrać słynną Kalinę. No, 
i pierwowzór - ona sama, na ekranie. 

We wrześniu •• KOZA - czvu KIM .:JEST SYLWIA" Albee'ego. 
Tekst, który od lat bulwersu)e widzów, ale i świat teatralny. 
Autor kpi w nirn z nawyków cywilizowanych społeczeństw: 
z łatwo deklarowane) wolności, z obycza]owe) toleran
c]i, z szermowania przyrzeczeniami, z akceptac]i wszel
kich odmienności. I choć dotychczasowe wystawienia 



te) sztuki w świecie uznawano za skandale, wyda)e nam 
się, że polska widownia zasłużyła na ten świetnie skon
struowany dramat, z dobrymi rolami. Późną ]esienią. mamy 
nadzielę procować nad zdurniewaJącym tekstem TUniniego 
„LOVE BOUTIQUE". Opowiada on, co wynikło ze spotka
nia poważne) pani profesorowe) i młodego sprzedawcy 
w sklepie z akcesoriami pornograficznymi. 

W tym roku planu)emy także trzy bloki koncertów. Pierwszy 
Już w lutym, a w nim: nsz EMADE TWORZYWO; URSZlA.A 
DUDZIAK; EDYT A .:JUNGOWSKA; KASIA NOSOWSKA; 
MARIA PESZEK i .:JUSTYNA STECZKOWSKA. Gościnny 
występ MUMIO i Festiwal Teatru MONTOWNIA. A późnie) 
powtarzane co dwa, trzy miesiące. tygodnie koncertowe na 
OCH-Scenie. Mamy nadzie)ę, że staną się swoistym zna
kieln rozpoznawczym tego rnie)sco.. 
TeatrPOLONA wtymczasieszyku)e „PANA.:JOWIALSKIEGO" 
Fredry, „PRZVGODĘ" Maraiego oraz nowe przedstawienia 
Przemysława Wo)cieszka i Marka Koterskiego. 

życzymy sobie, żeby Teatr POLONIA i OCH-Teatr spełniły 
Państwa oczekiwania, okazoly się zaskakUJące i potrzeb
ne. I wciąż towarzyszyły Państwu w interesu)ący sposób. 
Żebyście nową OCH-SCenę wpisali do swego kalendarza 
i serca. otwieramy nowe podwo)e życząc i Państwu i sobie 
owocnego, pracowitego, szczęśliwego roku 20f0. Na razie 
tyle z naszych planów, marzeń i nadziei. którymi chcemy się 
cieszyć wraz z Wami. 

Na koniec pozwolę sobie zamieścić kilko 
no-totek z mo]ego komputera, poczynio
nych cztery lato temu, gdy re1T1011towoliŚITiy 
Teatr POLONIA i zoczynoliŚITiy tworzyć tam
to mie]sce. 

Piątek. 6 rna)a 2005 r. 
Wczora) nasza pani architekt Małgorzata M. uznola. że 
w żaden sposób we)ście dC>prowadzaJące do sol teatralne) 
nie bęc:IZle odpowiadać normom europe)sklrn. a podwyż
szyć się nie da. Pod spodem. Jak się okaZolo - plwnlee, na 
górZe - klatka schodowa kamienicy i Jakiś składzik. czy]ś. 
nie wiadomo czy) i o co chodzi. Trzeba posiąść ten składzik 
za wszelką cenę I podwyższyć nasze we)ście, dzięki tern.L 
Za wszelką cenę. Coly dzień uganiam się za „składzikiem" 
między wywiadem dla telewlz)I niemieckie) w Wiianowie 
I telewiz)i francuskie) w Bristolu. cholerne szplld. włosy Jak 
strąki. bo pada I wieczny brak czasu! Rozmowy z admlnl
stracJą budynku - a po co to pani? Składzik? Po co skła
dzik? Niech pani zolatwl odstępstwo budowlane. Pani nie 
załatwi? - Nie mogę proszę pani, nie mog9, nie mogę, 
muszę walczyć o tę przestrzeń pod schodCllnL - Ale co to 
w ogóle )est, gdzie to )est?My nie wiemy. - A czyJe to )est?-

A nie wiemy, a poprosimy rysunek architektoniczny, a zoba
czymy, a może Wspólnoty, a wSpólnota musi uchwalić, a to 
potrwa, a może nie dadzą_ więc znów do Polonii. a na klat
kę schodową, a składzik. a zd)ęcia, a szukanie właścicie
la, obchodzenie, pukanie do lokatorów, a mamy i taty nie 
ma w dolTIU. tak. to nasze. Nasz skladZik. A otworzyć? Tam 
nie można otwor%yć, tam kłódka zepsuta, w szpilkach na 
czworakach, Jaką to ma wysokość? A z 60 cm, a w środkU 
stare sanki i węgiel, węgiel nad naszym sufitem? A tele
fon do państwa, a adres, a architekta wzywać, cholerne 
szpilki teraz 1brudne. na wywiad, telefon wypadl w węgiel. 
Pomocnik architekta łedzie ~ Natolina metrem, a to ]a nie 
zdążę na wywiad. Francuzi czekaJą, a trzeba to zdokUmen
tować i narysować. i na )litro, bo JO muszę do administrac)i, 
która Jest też Wspólnotą, a czy się uda? Musi, bo będzie 
katastrofa ... i zd)ęcia, zd)ęcia robić, zd)ęcia sanek, węgla, 
drzwi do składziku. połamanych desek. a Francuzi czekaJą_ 

I cały czas. co na)mnie) po tr~ telefony dziennie. szukam 
pracy, chciolabym, chciolbym pracować u pani w teatrze_ 
A skąd ma poni mól telefon? Na razie remont, ale to mo)e 
marzenie, a co 1pani. pan urnie? Lubię Teatr! - Aha lubi pani 
Teatr. Aha. Nie będzie etatów, nie stać nas na to. remont 
Jeszcze potrwa, a to zadzwonię, a skąd pan ma rnó) tele
fon!? Wyrzuceni, rozczarowani. marzyciele, alkoholicy, nie
udacznicy, energiczni. zakręceni, obiboki. wszyscy chcą mi 
pomagać tworzyć Teatr. Wiesz Kryśka, to rnó) kUmpel.. on 
nie może )okoś się zolapać_ Mam dwo)e dzieci. nienawidzę 
szefa, muszę sobie coś nowego znaleźć, a u pani będzie 
pewnie interesu)ąco i atrakcy)nie ... Skąd telefon!? Krysia? 
Pozna)esz mnie po głosie? Dawno nie dzwoniłam ... Mo)a 
współpracownica na Korsyce, mąż w Wiedniu. )a zwariu)ę 
z nudów, muszę coś robić. u ciebie będZie fa)nie. o. do cho
lery! A )a za schowkiem sama! Unia Teatrów - czy panią to 
nie interesu)e? Żeby się zrzeszyć?! 

A da)cie mi spokó]I .:Jeszcze nie ma Teatru . .:Jeszcze ten 
Teatr nie istnie)el Trzeba zrobić festiwal! Nie uważa pani? 
zrobiłem pierwszy research, w te) chwili 60 spektakli opar
tych na tekstach Czechowa w same) Europie. Sprawdzam 
dale). Niech mi pani nie odbiera nadziei. Ten festiwal to 
świetny pomysł. Scena będzie mola? Tylko fO metróW? I 7 
głębokości? - no to się zobaczy_ Cholerne szpilki i rozma
załam się, a w cholerę, wszystko Jedno. - Gdzie pani )est? 
Francuzi czeka)ąl .:Jadę ... - Podobno kupiła pani Teatr, ma to 
być pierwszy prywatny teatr_ Może zmieńmy temat. - Co 
pani teraz gra? - Do czego się przygotowu)e. - Mam plany, 
mam.... tak film o Bioloszewskim i .:Jadwidze Stańczakowe), 
nie słyszeliście. no tak. Polska bohema. poeta i niewidoma._ 
- Od „Człowieka z marmuru" wcale się pani nie zmieniła! 
Ale temperament-.. Kei temperami. Io fam du brawiu1 Kom 
la tompetl Kei rami Kei farni Teraz zagrać! Biegiem, uma
lować się, przebrać i zagrać. Co to Ja dziś grom?! Aaaa. 
Niedługo na nasze) scenie. 
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Wieczorem. Narysował pan? No co?!!! .:Jak to co?! Ten 
cholerny schowek. SkladZik z sankamL z węglem! Tak. no 
to Jutro się spotkamy, w teatrze, o kurczę pan )edZie aż 
z Natolina? Autobusem? Może Ja do pana przy)adę? Nie, 
nie trafię. Skan? .:Jaki skan? W administrac)i skan? Czy pan 
żartu)e. Musi być na papierze. Przy)adę! Wezmę rysunki 
i do administrac)L. 

A gdyby się udało, to z takimi przypadkowymi skosami 
wynikłymi z układu schodów nad nami, na klatce schodo
we), może być nawet bardzo ładnie. Późnym Wieczorem 
długa rozmowa z naszą architekt Małgorzatą M., co to Ją 
poznałam na paznokciach, na manicure, a teraz ona budu
)e nasz Teatr_ Zd)ęcia, zrobione zd)ęcia schowka, trzeba 
przegrać na płytę i wydrukować . .:Jak zobaczą w admini
strac)i, będzie latWie). Aaaaa noc . .:Już nareszcie noc. Nie 
mogę zasnąć. Wciąż Widzę węgiel. Glosowano w Se]mie. 
Se)m się nie chce samorozWiązać. Ale co się nawyzywali 
to ich. Nawyzywali, na naszych oczach i uszach. Aż strach 
podszedł pod serce. No, ale ze schowkiem może Się uda ... ". 

A potem pierwszy tekst do programu, do 
pierwszego programu dla Teatru POLONIA: 

io paźdZiemika 2005 r. 

Drodzy Państwo! 
Duża Scena Teatru POLONIA. ołWiera przed Wami kurtynę, 
Widownia te) sali - drzWi. Zapraszamy i proSimy, czu]cie Się 
tu dobrze, to mie)sce stworzone dla Was. To sala, w któ
re), mamy nadzie)ę. podczas Wielu lał będzie rozbrzmie
wał Wasz śmiech i trwała Wasza cisza. W które) SiedZieć 
będZiecie wspólnie we wzruszeniu czy zamyśleniu, zasko
czeni czy rozbaWieni. Uspoko)eni, rozmarzeni i poruszeni 
czy zasmuceni. Taką mamy nadzie)ę. BędZiemy się o to 
starać, to będZie nasz cel. 
Czy )est mie)sce pięknie)sze od Teatru? Idea pięknie)sza 
od te), aby się spotkać i dZięki fikc)i, ba)ce, grze, udawa
niu, razem coś przeżyć, razem Się nad czymś zastanoWić, 
zamyślić, razem śmiać i wzruszać? BaWić? 
Niech ta sala wypełnia Się Waszym śmiechem i Izami i niech 
powsta]ą uczucia i myślL wrażenia, których Się nie da opo
WiedZieć, ale które zostaJą potem w nas wszystkich na dłu
go i są cenne, cennie]sze niż złoto. 
Teatr Się otWiera. COWieczome rozdawanie uczuć Się roz
poczyna. Bądźmy rozrzutni, a myśl niech zosta]e! 
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Dzięku]emy za pomoc. 
Dzięku]emy wszystkim tym, dzięki którym 
dziś otwieramy ten Teatr. 
.:Ja bezgranicznie dzięku]ę. 

Tym razem przy remoncie OCH-Teatru, który prowadziła 
mo)a córka, Maria Seweryn. obyto Się bez moich notatek. 
bez tez. lbez wątpliwości. zastąpiła mnie w tym ona, choć 
nie Wiem, czy cokolWiek miała czas zanotować. WidZialam 
córkę płaczącą nie z powodu mężczyzny, zaWiedzione) 
miłości, choroby dziecka, zawodu życiowego czy zawo
dowego, :ot powodu, że ... nie do)echaty rurki kanalizacy)ne 
do przyszłych teatralnych toalet. Czy kłoś opoWie to sło
wami? Po co? lstnieJą tySiące zd)ęć i z remontu POLONII 
i OCH-Teatru. 

PS . .:Jeśli mogę, chciałabym i łuta) na]serdecznie) podZięko
wać wszystkim którzy pomogli nam przy Teatrze POLONIA 
i teraz dale) są naszymi przy)aciółmi, naszym ratunkiem 
i oparciem i budu)ą z nami dale). Także tym nowym. którzy 
dosZli do nas, zaprzy)aźnili Się z nami podczas te) budowy. 
Bez Wasze) pomocy nigdy by te oba Teatry, te Sceny, te 
wszystkie spektakle, nie powstały. Na)serdecznieJ dZięku
Ję i Ja, i wszyscy pracownicy Fundac)L a co za tym idZie -
obu Teatrów. 

Warszawa dnia is stycznia 2oio r. 
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szanowni Państwo, 

serdecznie witam na premierze spektaklu „ Wassa 
Żeleznowa" inauguru]ącego działalność OCH-Teatru 
- nowego mie]sca na kulturalne] mapie Warszawy. 
W lipcu 2009 r. lnstytuc]a nlmowa Max-nim S.A. 
z ogromną przy)emnością zaangażowała Się w pro]ekt 
F"Undac]i Krystyny .:Jandy No Rzecz Kultury, dzięki cze
mu Już dziś mogą Państwo oglądać pierwsze przed
stawienie w należącym do lnstytuc]i filmowe] Max-Film 
S.A. kinie Ochota. 

z te] okaz]i życzę OCH-Teatrowi wielu sukcesów, 
a wszystkim Państwu niezapomnianych wrażeń . 
.:Jestem przekonany, że dzięki bogate] ofercie kułh.nJlne] 
oraz niepowtarzalne] atmosferze. OCH-Teatr ]Uż wkrót
ce stanie Się ]edną ze znaczących stołecznych scen. 

W imieniu Zarządu lf" Max-nim S.A. 
Lech .:Jaworski 



MAKSYM GORKI 
(t868-t936) 

Właściwie Aleksie) Maksimowicz Pieszkow. rosyjski pro
zaik i dramaturg. Wcześnie osierocony wychowywany byt 
przez babkę w dornu gwałtownie ubożejącego dziadka far
biarza. Przerwał naukę w Ili klasie szkoty parafialne) i przez 
piętnaście lat tułał się po Ros)i. Pozwoliło mu to gruntownie 
poznać nędzę niższych warstw społecznych Ros)i. 

Debiutował Jako prozaik w t892 r. Rozgłos zyskał trzema 
tomami •• Szkiców i opowiadań„ (t898-t899). dramatami 
.• Mieszczanie„ (t90t r.) i •• No dnie„ (t902 r.). gdZie potępiał 
drobnomieszczański styl życia. W )ego •• Pieśni o Sokole„ 
(t895 r.) i „Pieśni o Zwiastunie Burzy„ (t90t r.) dopatrywa
no się zachęty do rewoluc)i ludowe). surowo osądzał kon
formizm burżuoz)i i inłeligenc)i rosy)skie). np. w powieści 
•. Famo Gordie)ew„ (t899 r .). dramatach •• Letnicy„ i •• Barba
rzyńcy„. Swo)ą na]bordZie) znaną powieść •• Motka„ (t906 r.) 
poświęcił życiu robotników. 

Większy rozgłos niż publikoc)e przyniósł mu carski zakaz 
honorowego członkostwo w Akademii Nauk. Pierwsza woj
ny światowo wpędziło pisarza w kryzys twórczy i ideowy. 
Zwątpił w polityczną mądrość mos. Krytycznie nastawiony 
do rewoluc)i poździernikowel publikował antybolszewiekie 
felietony i bronił aresztowanych twórców. 

Chory no gruźlicę spędził lato dwudzieste no ernigroc)i we 
Włoszech. .:Jednak sowiecko władzo uznała )ego pisar
stwo za wzorzec do naśladowania. W ł93ł r. Gorki dol się 
nakłonić do powrotu i zamieszkał w Moskwie. No z)eźdZie 
pisarzy radzieckich uroczyście proklamował realizm soc)o
listyczny )oko obowiązu)ącą. ofic)olną doktrynę artystycz
ną. Mianowany przewodniczącym Związku Pisarzy ZSRR 
firmował liczne przedsięwzięcia propagandowe. łącznie 
z redagowaniem osławionego zbioru ese)ów o budowie 
Kanału Białomorsko-Bałłyckiego. Obsypano go przywi
le)ami. No )ego cześć nazwano milionowe miasto (Niżny 
Nowogród). )ego nazwisko zdobiło statki, samoloty. fabryki. 
Autorytet Gorkiego wspierał Stalina w budowaniu propa
gandowego obrazu ZSRR na Zachodzie. Zmarł w to)em
niczych okolicznościach. zapewne otruty przez agentów 
NKWD. co było pretekstem czystek stalinowskich. 

Wydol trylogię autobiograficzną .• Dzieciństwo„ (1912 r.) . 
•• Wśród ludzi„ (t9t4 r .) i .. Mo)e uniwersytety„ (1922 r.). Losy 
burżuozy)ne) rodziny ukazał w powieściach •• Artamonow 
i synowie„ (1925 r .) i .• życie Klima Sarngina·· (t925- t936). 
Większość )ego proc ukazała się w Języku polskim. w tym 
także t& tomów .. Pism„ (t951- t957). 
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•• WASSA ŻELEZNOWA„ MAKSYMA GORKIEGO 
DOCZEKAŁA SIĘ PO WO.=JNIE 20 POLSKICH 
PRZEDSTAWIEŃ, W TYM DWA TEATRU TV: 

Teatr im. Stefana .:Jaracza Olsztyn-Elbląg. premiera 30 IX t949. 
reżyseria Leonia Barwińska; Wassa - Starska Halina 

Teatr Wybrzeże Gdańsk. Teatr Wielki. premiera 6 IX. 
reżyseria .:Jerzy Walden; Wando Stanisławska-Lothe 

Teatr Domu Wo)ska Polskiego Warszawa. premiera 2 li ł953. 
reżyseria Stanislawa Perzanowska; Stanisława Perzanowska 

Teatry Ziemi Pomorskie) (scena Toruń) Bydgoszcz-Toruń. 
premiera 5 XI ł953. reżyseria .:Jerzy Walden; Zofia Grabiańska 

PWST Kraków. premiera IV t954. 
reżyseria Tadeusz BumałowicZ; Zofia Mikulska/ Irena Wisłocka 

Teatr Dolnośląski .:Jelenia Góra. premiery 4 VI ł954. 
reżyserio Aleksander RodZiewicZ; Walentyna Sakkilari 

Teatr im. .:Juliusza Osterwy. premiera Lublin 26 XI ł955. 
reżyseria .:Janina Orsza-l.ukasiewicZ; Eleonora Ossowska I 
Halina l.uszczewska 

Teatr im. Aleksandra Węgierki Białystok. premiera 3 Ili ł956. 
reżyseria .:Janina Orsza-l.ukasiewicZ; Elwira Różycka 

Teatr Nowy Zabrze. premiera 3 XI ł9&0. 
reżyseria Krystyna Wydrzyńska; Halina Pilałówna 

Teatr im. Wo)ciecha Bogusławskiego Kalisz. premiera 3ł V ł9&ł. 
reżyseria Alo)zy Nowak; .:Jadwiga Wrońska 

Teatry Dolnośląskie .:Jelenia Góra-Wałbrzych. premiera 
& XI t9&3. reżyseria Krystyna Wydrzyńska; Halina Pruszyńska 

Teatr im. Stefana .:Jaracza l.ódź. premiera 5 XI t964. 
reżyseria Maria Wiercińska; Maria Kozierska 

Teatr Klasyczny Warszawa. premiera t V t965. 
reżyseria .:Jadwiga Cho)nacka. Zygmunt Rzuchowski; .:Jadwiga 
Chojnacka 

Teatr im. Stefana .:Jaracza Olsztyn-Elbląg. premiera 27 VII t9&7. 
reżyseria .:Jolanta Ziemińska; Eugenia śnieżko-Szafnaglowa 
Teatrim.AdamaMickiewiczaczęstochowo.premiera27X t972. 

reżyseria Inna Korogid (Ukraina); Lidia Maksymowicz 
Teatr Telewiz)i. premiera 27 XI t972. reżyseria Irena Wollen. 

realizacja TV Stanisław Zajączkowski; Halina Gryglaszewska 
~ (pierwsza wersja sztuki). Teatr Nowy ł.ódź. premiera U li t977. 

reżyseria Olga Koszutska; Barbara Rachwalska 
Teatr Dramatyczny Legnica. premiera 29 Xll t977. 

reżyseria Irena Wollen, .:Janusz Mirczewski (współp. reż.); 

Barbara Pijarowska 
,., (pierwsza wersja sztuki). Teatr Wybrzeże Gdańsk. 

premiero t5 Ili t9BO. reżyseria Paweł Dangel (dyplom PIST 
w Moskwie); Anna Chodakowska 

'" (pierwsza wersja sztuki). Teatr Telewizji, premiero t4 X t99&. 
reżyseria Barbara Sass; Anna Dymna 

Przedstawienia oznaczone gwiazdką w tłumaczeniu Ireny 
Lcwondowskie)iWitoldaDąbrowskiego;pozostałewprzekłodzieOlgi 

i Aleksandro Wotów 
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KIM BYŁA, KIM .:JEST WASSA Żll.EZNOWA? 

Pierwszy wariant dramatu zatytułowanego •• Wassa 
Żeleznowa„ Maksym Gorki napisał w sio roku. Pisarz czę
sto nadawał swym utworom tytuły, pochodzące od llCllZWisk 
bohaterów (począwszy od debiutanckiego opoWiadania 
•• Makar Czudra„ poprzez dramaty •• ZykowoWie", •• ~or 
Bułyczow" i inni po poWieści •• Arta1TI0110w i synoWie„ czy 
•• życie Klima Samgina„). Da)ąc swe) bohaterce •• żelazne„ 
nazwisko, Gorki pamiętał zapewne o krążącym wówczas 
w Ros)i poWiedzeniu •• W Niżnym Nowogrodzie domy są 
z kamienia, a ludzie z żelaza„. Owi ludzie z żelaza - to kupcy, 
przemysłowcy, ludzie energiczni. a zarazem bezwzględni 
w dążeniU do :zbudowania maJątku i pozyc)L W pisanym po 
rewolucji i905 roku dramacie nie mogło zabraknąć krytyki 
klasowe) . .:Jednak to nie demaskowanie burżuaZ)i stało się 
głównym tematem utworu. Gorki nadał mu bowiem zna
mierwly podtytuł: •• Motka„. 

Wossa Pietrowna Żeleznowa poza łynl. że dźwiga no sobie ciężar 
prowadzenia przedsiębiorstwa. prze)ętego po chorym, umlenJ)ą
cym mężu.. )est przede wszystkim matką i teściową. Matką dWóch 
nieudanych synów, z których Jeden )est słaby i kaleki. o drugi myśl 
wyłącznie o spodku. nie bacząc na zagrożony byt rodzil o iego przed
siębiorstwa. a także matką Jedyne) córki. przerastaJące) swych 
braci inteligenc)ą i siłą charakteru. Patologiczne stosunki panu)ące 
w te) rodzinie. agres)a. wza)emna wrogość. pode)rzlwość. brak wtę
Zi. wszystko to odczytywane byto przez współczesnych )oko obraz 
upadku rodziny burżuazy)ne). w które) Interesy bior"ą górę nad ludz
kimi uczuciami. Ale Wassa. choć ponosi porażkę )oko głowa domu. 
nie Jest postacią Jednoznaczną; nie budzi odrazy, mimo że popełnia 
czyny niegodne, za które zresztą - o czym sama wie - odpokutU)e. 
W ostatnie) scenie dramatu mówi: „Nie zaznam spoko)u. .. nigdy nie 
zaznam spoko)u". Słowa te wypowiada w obecności córki AIVIY 
I synowe) Ludmiły. To właśnie te dwie młode kobiety być może 
staną się podporą dla wassy - w każdym razie w nich pokłada 
ona nadzie)ę. Obdarzone energią i wolą, Jeśli nie mogą rozwt
nąć swych możliwości. to dlatego. że ży)q w świecie zdominowa
nym przez męski. patriarchalny Układ. Dopiero ode)ście mężczyzn 
(mąż Wassy umiera, mąż UK:lrniły zosta)e zmuszony do pó)ścia do 
monasteru. mąż An:ly, oficer. piJe I niedługo - )ok sarna mówi - roz
stanie się z tym światem). stwarza dla nich szansę życiową. 

Przykładanie do utworów Gorkiego kryterium klasowego zafał
szowywało ich wydźwięk. Wklać to wyraźnie w drugim wartan
de dramatu. napisanym w S3:t roku, zmienionym prawie nie do 
poZl'1mlia w stOSWlku do pierwowzoru. Inni są bohaterowie (nawet 
)eśll noszą te same imiona), Inne łączą ich retac)e. Zmienia się rów
nież główna bohaterka z Wassy Ptetrowny, wtaśclcielki niewiel
kiego, rodzinnego Interesu. którego założydel. Je) mąż pochodził 
z chłopskie) rodziny, sta)e się Wassą Bort&owną żeleznową, żoną 
kapitana żeglugi lądowe). spadkobierczynią rodu nadWałżafulldch 
bogaczy. Gorki Interesował się kobiecymi reprezentantkami mło
dego, rosy)&klego kapttallzmu. prze)muJącyrnl po słabych, częato 
wyniszczonych alkoholem mężach. rodzinne nnny. Znał osobiście 
ówczesne bizneswoman. na przykład nie)aką Bołotową. sto)ącą 
no czele dużego, nadwołżańskiego przec:lslęblorstWa żeglugowego 
czy Mart9 Kaszynę. która - o czym pi&0rz wspominał w Jednym 

z łistów - byto mądrą i przezomą kobietą, udało się Je) boWiem 
w porę „zapobiec" procesoWi i sądowi nad Je) mężem. W drugim 
wol1oncie dramatu Gor1dego Wasso, po nieudane) próbie przekupie
nia sądu. nakłania męża. pl)aka i rozpustnika. któremu grozi kator
ga za deflorowanie nleletnieh, do przy)ęcia trucizny. Choć uratu)e 
rodzinę przed hańbą procesu. to nie potrafi - i nawet nie próbu)e 
- zmienić stosunków ponu)ących w tym stadle, przenikniętym prze
mocą. ulega)ącym rozkladoWi. wassa )est domowym tyranem, 
a Je) tyrania ma )eden cel - nie dopuścić do upadku przedsiębior
stwa. Bywa 1brutalna. a to dlatego, że sama dośWiodczyta Wielu 
upokorzeń i przemocy ze strony męża. lJrodziło dzieWięcloro dzie
ci, przeżyto tro)e . .:Jedyny syn umiera za granicą, młodsza córko, 
no)bardzle) do motki przywiązano. odznacza się słabością na umy
śle. starsza zaś. zdemoralizowano przez własnego wu)a. popada 
w alkoholiZrn. Wasso nie ma w no)bliŻSzyrn otoczeniU nikogo. kto 
mógłby przeJąć po nie) flnnę. w zWiązku z tym no swego spadko
biercę wyznacza małoletniego wnUko. d:ziecko syna Fiodora i )ego 
żony. rewoluc)onistki Racheli. I tu po)aWia się główna oś konfliktU 
dramatu: walka między Wassą i Je) synową o prawo do wnuka 
pierwsze) i syna drugie). 

w twórczości Gorkiego można wyróżnić dwa typy bohaterów. 
.:Jeden - to ludzie wewnętrznie zintegrowani. zno)ący swó) cel 
w życiU i reaHzuJący go bez wątpliwości i wahań; do te) grupy moż
na zaliczyć rewoluc)onistów. reprezentantów postępowych idei, 
Jak Rachela właśnie. Druga grupo - to ludzie wewnętrznie skon
HiktowanL silni, ale zarazem zdolni do podłości. nie)ednoznaczni 
L. barwni. Ten bardzo w swym charakterze rosY)ski łyp fascyno
wał Gorkiego i to )emu odda)e on przewagę. nawet Jeśli deklo
ru)e co innego. Takim typem )est Wossa - Jako cztoWiek czynu 
i )oko postać wewnętrznie Złożona. Rachela w starciu z nią prze
grywa; w lekturze dramatu wyda)e się postacią wręcz papierową. 
Przy)eżdża odebrać swo)ego syna. bo nie chce. by żyt w obcym 
Je) środoWisku burżuazy)nym. Ale sama nie ma czasu na )ego 
wychowanie. COły ten wątek walki klasowe) dziś wyda)e się ana
chroniczny. choć to on sprawił. że właśnie drUgi wariant „ Wassy 
żeleznowe)" przez dziesięciolecia grany byt na radzieckich sce
nach (pierwszy przywrócił rosy)skiemu teatroWi dopiero w 1978 
roku Anatoli) Wasil)eW). 

„ Wassę żeleznową" można odczytywać no różne sposoby. 
Sprzy)a ternu Złożoność główne) bohaterki. Wassa - to postać tra
giczna. Tak. Jak tragiczną i nie)ednoznaczną postacią byt Je) twórca 
- Maksym Gof1(i. Dziś rzad:zieJ czytany. w swoich czasach cieszył 
się ogromną populamośclą. nie tylko w Ros)i. ale też na Zachodzie -
śWiadczą o tym liczne tłumaczenia )ego dzieł, a także inscenizoc)e 
)ego dramatów. Ciekawe. że dobrze o )ego twórczości wypoWia
dall się nie tylko zachodni przedstaWiciele leWicy. Jak Anatol France 
czy Stefan Zweig. Franz Kafko (o którego istnieniu być może nawet 
Gorki nie WiedZlał) zwrócił uwagę (a Wierny o tym z relac)i Gustava 
.:Janoucha) na następu)ącą cechę warsztatu pisarza: „ .:Jest rze
czą zdumiewa)ącą, w Jaki sposób Gorki UkazuJąc cechy charakteru 
cztoWieka. powstrzyrnu)e się od wyrażenia JakiegokolWiek sądu 
na )ego temar'. To dzięki te) umie)ętnoścl pisarz potraf"lł stworzyć 
takie bogate wewnętrznie postaci. Jak Wassa żeleznowa. a dzię
ki takim postaciom Jego twórczość dramaturgiczna nadal budzi 
zainteresowanie. 

Katarzyna Osińska 



w AlDEMAR RAźNIAK REŻVSERIA I n.LIMACZENIE 

Student IV roku Wydziału Reżyserii AT w Warszawie. 
urodzony w f982 r. w Moskwie, Ukończył aktorstwo dra
matyczne w PWST w Krakowie (2006), zarządzanie kuHurą 
na Uniwersytecie .:Jagiellońskim (2006) oraz kurs Singing in 
the Theatre w conservatoire for Music & Theatre w Guild
ford (W-lelka Brytania). Oca>yt staż reżyserski w rosy)skieJ 
AkademiSztUkiTeatralne)GITISwMoskWie. Wyreżyserował: 
„Idiotę" według Dosto)ewskiego w teatrze Collegium 
Nobilium (dyplom pod opieką Andrze)a Strzeleckiego, 
2009); operę elektroniczną „Solaris" na podstawie powie
ści Lema (Festiwal Teatralny Malta w Poznaniu - wyróż
nienie, 2008), etiudę „Hamlet" (Festiwal Szekspirowski 
w Gdańsku, 2008). W 2005 r. napisał libretto i wyreży
serował musical „ Wampir'' (PWST i Akademia Muzyczna 
w Krakowie). W Warszawie asystował: Annie Seniuk 
przy tworzeniu przedstawienia „ Walentynki" (AT. 2007) 
i Andrze)oWi Moguc:ziemu przy „Borysie Godunowie" (Teatr 
Dramatyczny, 2008). Krystynie .:JandZie przy „Rosy)skich 
konfifl.rach" (Teatr TV, 2009) Andrze)oWi Strzeleckiemu 
przy „ Warszawie" (Teatr TV. 2008) i WaldemaroWi 
Krzystkowi przy filmie „Mała Moskwa" (2007). Grał m.ln. 
w przedstawieniach PWST Kraków: „Zielona Gęś" w reż. 
Marty Stebnickie). „ Wieczór Trzech Króli" w reż. .:Jerzego 
Stuhra, „ WiZ)a Mozarta" w reż. Romana GancarcZyka. Jak 
również w „Ryszardzie Ili" w reż. Stuhra w Teatrze Ludowym 
w Krakowie. Wystąpił w cyklu „Niekabaretów'' Macie)a 
Nowaka w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku; w „Spotkaniu 
z Małym Księciem" w reż. Andrze)a Pieczyńskiego 
w Teatrze Muzycznym w Gdyni oraz w filmach „Mnie)sze 
Zło" .:Janusza Morgensterna i „Mała Moskwa" Krzystka. 

Skomponował muzykę do ponad eo filmów i kilkuna
stu przedstawień teatralnych. Otrzymał Wiele prestiżo
wych nagród. m.ln. Los Angeles Critics' Award - w kate
gorii kompozytor roku: f99f, f992 i f993; Złotą Płytę 
w Paryżu za muzykę do „Podwó)nego życie Weroniki" 
Krzysztofa Kieślowskiego, dwukrotnie Cesara Francuskie) 
Akademii nlmowe): w f995 r. za „ Trzy kolory: Czerwony" 
w reż. Krzysztofa Kieślowskiego i w f996 r. za „tlisę" 
w reż. .:Jeana Beckera. a także Srebrnego Niedźwiedzia 
za „ Wyspę przy ulicy Plasie)" w reż. Soerena Kragh
.:JaCObsena na Berlińskim Festiwalu Filmowym. Płyty z )ego 
muZyką sprzedały się w milionowych nakładach na colym 
świecie . .:Jest członkiem Francuskie) Akademii Filmowe). 
OHc)alna strona artysty: www.preisner.com 

Nagrania muzyki do „ Wassy 
Żeleznowe)"wykonanowPreisner 
S1Udio(WWW.preisnerstudio.com!). 
W nagraniach udział wzięli: Adam 
Klocek - Wiolonczela. .:Józef Skrzek -han•• toi Kl. Rafał Smoleń. Andrze) 
Koleta - realzac)a ~ 



MACIE.=J M. PUTOWSKI SC1NOGRAnA 

Współpracował przy filmach następu)ących reżyserów: 
Andrze) Wa)da („Przekładaniec", „Polowanie na muchy", 
„Brzezina", „ Wesele", „Ziemia obiecana"), Wo)ciech ~ 
Has („Lalka", „sanatorium pod Klepsydrą"), Krzysztof 
ZanuS$i („Życie rodz:inne", „za ścianą", „Die Rolle", „Barwy 
ochronne", „ Spirala", „ W age in der Nacht", „Constans", 
„Kontrakt") .:Janusz Ma)ewski („Zaklęte rewiry", „Lokis"), 
Witold Leszczyński („ Konopielka", „ Siekierezada"), 
MarianneLIKtke(„nuchtigeBekanntschaften", „Uebeistkein 
Argument") czy Marek Nowicki („nk Mik", „Sceny nocne"). 
Byl również dekoratorem wnętrz przy ekranizac)i drama
tu Wyspiańskiego „sędziowie. Tragedya" w reż. Konrada 
Swinarskiego. Pro)ektowal scenografię dla widowisk 
Teatrów TV reżyserowanych przez Krystynę .:Jandę. m.in. do: 
„nZ)ologii małżeństwa", „KlubU kawalerów", „Zazdrości", 
„PorozmaWia)my o życiU i śmierci", „Ślubów panieńskich", 
„Małych zbrodni małżeńskich" czy „Rosy)skich konfitur". 
Laureat nagrody na Lubuskim Lecie nlrnowym w Łagowie 
za wnętrza do „ Wesela" Wa)dy oraz nagrody na f"estiwalU 
Dwa Teatry za scenografię do „ZWiąZku otwartego" 
.:Jandy. Współpracował z nią także przy •• Opowiadaniach 
zebranych" (Teatr Komedio w warszawie), 
„Namiętności" (Teatr Nowy w Poznaniu), •• Skoku 
z wysokości" i •• Grubych rybach" w Teatrze Polonia, 
gdZle też zopro)ektowat scenograrmę do •• Dowodu" w reż. 
Andrze)o Seweryna. Wyklodoł w łódzkie) sZkole fHmowe). 
Za)mu)e się także odtwarzaniem historycznych wnętrz 
w ITK.lzealnych zabytkach I pro)ektowaniem wystaw. 

ScellC>gl of, absolwentka wydZiołów graf8<i oraz scenogram 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autorka kostiu
mów w głośnych prodUkc)ach Teatru Roma m.ln. •• Grease'', 
„Koty-, •• Taniec wampirów", •• Akademia pana Kleksa". 
Związana zawodowo z warszawskim Teatrem Studio. 
Pro)ektu)e te:t scenografię i kostiumy dla Wielu innych scen 
w kra)u. W Teatrze Narodowym m.ln. do przedstawień 
=tacąuesa Lassolle'a: •• Tartuffe" Moliera I „umowa" 
Marivaux oraz Edwarda Wo)tasZka - •• żar" Hamptona 
wec:9ug Moraiego. ProwadZI za)ęcia ze scenografii w war
szawskie) Akademii Sztuk Pięknych. W Teatrze Polonia 
robiła scenografię do spektaklu •• Boska!" Petera Quilłera. 



PIOTR PAWUKSW1An.o 

Na stałe ZWiązany z Teatrem Polonia. Współpracował 
m.ln. z Agatą Dudą Gracz przy większości ]e] realizac]I 
teatralnych oraz z Grzegorzem .:Jarzyną („Bzik tropikal
ny'", „Książę MysZkłn", •• uroczystość"), Ma]ą Kleczewską 
(„Makbet"), Krzysztofem Warlikowskim („Hamlet"), 
Robertem Czechowskim („Kaspar Hauser", „.:Jak wam 
się podoba", „Stworzenia sceniczne"), Henrykiem 
Baranowskim („Makbet", „Proces", „Zamek"), .:Józefem 
Opalskim („Loteria na mężów, czyli Narzeczony nr 69", 
„Akompaniator", „.:Jesienin"), Pawtem Łysakiem („Noc 
Helvera", „Książę Niezłomny", „Helmuclk") I Arturem 
TysZkiewiczem („Dracula", „Balladyna"). Autor widowisk 
świetlnych (m.łn. „Poez]a witraży" w krakoWskłm Kościele 
FrancłsZkanów, „ Tryptyk Stanisławowski" w Katedrze 
Wawelskie] czy koncert audiowizualny w Radzte]owicach). 

ALDONA KRASUCKA PRZVGOTOWANE WOKALNE 

Pedagog wokalny, planistka, korepetytor solistów Teatru 
Wielkiego-Opery Narodowe]. Wykładowca impostac]I 
głosu w Akademii Teatralne] w Warszawie. .:Jako stu
dentka brała udział w przygotowaniach wokalnych oraz 
w zespole orkiestrowym widowisk „Operetka" i „Cień" 
w reż. Kazimierza De]mka w Teatrze Nowym w Łodzi. Ma 
na koncie ponad 60 przygotowań wokalnych, opracowań 
i kierownictw· muzycznych pokazów teatralnych, telewi
zy]nych ł koncertowych. w latach 1988-2001 ZWiązana 
była z Teatrem Ateneum, gdzie opracowała muzycznie 
m.in. „BurZllwe życie Le]zorka" w reż. Macie]a Wo]tysZkł 
i Waldemara Śmigasiewicza. „Kubusia Fatalistę" w reż. 
Andrze]a Pawtowskiego, „Operę za trzy grosze" w reż. 
Krzysztofa Zaleskiego, „ Boya" I „ Szalony dzień czyli 
Wesele Figara" w reż. śmigasiewicza czy „Operę Grandę" 
w reż. Wo]tysZkl. Współpracu]e z wieloma teatrami. 
W latach 1990-1992 była pedagogiem wokalnym musi
calu „Metro" . .:Jako planistka m.in. towarzyszy Marianowi 
Opanll w recitalu „Mo]e fascynac]e". Prowadzi sZkole
nla głosowe dla osób różnych zawodóW; także według 
własne] metody, z elementami psychoterapii. Od 
1994 r. współpracu]e z Laboratorium Psychoedukac]I 
w Warszawie. z Teatrem Polonia współpracowała przy 
„Boskie]!", „Dancingu" ł „Bagdad Cofe". 



KRYSTYNA .:JANDA 

Aktorko,reżyserko,outorkoksiążekifelietonów.Absolwentko 
Państwowe) Wyższe) SZkoty Teatralne) w WorszoWie. 
.'.Jako studentka zagrała Maszę w legendarnych „ Trzech 
siostrach" w reż. Aleksandro Bardiniego w Teatrze TV. 
Zadebiutowała na scenie w t976 r. )oko Aniela w „Slubach 
panieńskich" w reż. .'.Jana Świderskiego w Teatrze Ateneum 
oraz Dorian Gray w sztuce Osbome'a w reż. Andrze]a 
Łapickiego w Teatrze Małym. Na dużym ekranie po raz 
pierwszy po)awita się w „CztoWieku z marmuru- w reż. 

Andrze)o WoJdy. Kreoc]o w „Przesłuchaniu" Ryszarda 
Buga)skiego przyniOsła )e) nagrodę dla na)lepsze] aktorki na 
f"estiWalu nlmowym w Connes. Zagrała blisko 80 ról f'dmo
wych. Reżyseru}e na scenie. w telewizJi i filmie („ Pestka"). 
Byto aktorką warszawskich teatrów Ateneum (U lat) 
i Powszechnego (16 lat). W 200~ r. otworzyła autorski Teatr 
Polonia prowadzony przez f"undacJę Krystyny .'.Jandy Na 
Rzecz KUitury. Rok późnieJ otrzymała Et..ape)ską Nagrodę 
Mediów Medaille Charlemagne. Czytelnicy „Polityki" 
umieścili Ją w gronie na}Wybitnie]szych polskich aktorów 
minionego wieku. W 2007 r. nagrodzono Ją Zlotą Koc:zką 
w kategorii na)lepszo aktorko ostatniego półwiecza kine
matografii polskie]. a w 2009 - dwiema Złotymi Kac:zkomi: 
dla aktorki sezonu i odtwórczyni ról w filmach historyczno
kostiumowych (z okoZ]i stulecia polskiego kino). 
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.:JERZV TRELA 

Absolwent Państwowe) Wyższe) Szkoły Teatralne) 
w Krokowie. ZodebiUtowat w „Pamiętniku wariata" w reż. 
.'.Jano t.ukowskiego w 1966 r. w Teatrze STU. Od 1970 r. dO 
dziś na stałe związany )est ze Starym Teatrem W KrakoWie. 
Grał u Konrada SWinorskiego (Piotr w „żegna]. .'.Judaszu". 
Gustow-Korvod w „Dziadach", Korvod w „ WyzwoleniU-); 
.'.Jerzego .'.Jarockiego (Czeladnik w „Szewcach", .'.Joszo 
w „ WiśniOwym sadzie", Ziemloniko w „Rewizorze", OJ~ 
w „ślubie", Gruszczyński w „śriie srebrnym Salom~• • 
Mefistofeles w „Fauście"); Andrze)o Wo)dy (Claudaus 
w Tragiczne) historii Hamleta księcia Danii", Aktor. 
Gr~borz w „Hamlecie IV", Poeto w „Weselu"); Krystiana 
LUpy (Odys w „Powrocie Odysa", .'.Joachim von Po~w 
w n cz. „l.1.lnotyków"); .'.Jerzego Grzegorzewskiego (.'.Jasiek 
w „weselu", Pustelnik. Adolf i Zesłaniec w „Dziadach 
- XJI improwizacJoch"). W 1998 r. odznaczony Złotą Maską 
dla no)lepszego krakowskiego aktora; w t99!! r. - !"eliksem 
warszawskim za rolę Samuela w „sęd:nach w reż. 
Grzegorzewskiego; w 2001 r. - honorowym LUdwikiem. 
a w 2005 - nagrodą ministra kultury. Wieloletni profesor. 
a w lotach 1984-t990 rektor PWST w Krokowie. W Teatrze 
Polonio grai z Krystyną .'.Jandą w „szczęśliwych dniach" 
w reż. Piotra Cieplaka. 
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SZVMON KUśMIDER 

Aktor, re:tyser, pedagog.. Absolwent wydziału aktorskie
go krokowskie) PWST oraz re:tyserii no Mox Reinhardt 
5erninarywW-iedniu.. Od S9i r. :związany ze Starym Teatrem 
w KrokoWie. Współpracował z Teatrem STU w Krokowie, 
Teatrem Polskim w Bielsku Białe), Teatrem Studio 
w Warszawie, Teatrem Śląskim w Kotowicach, Teatrem 
im. Stefano =iaroczo w Olsztynie, Narodowym Teatrem 
w Sydney i Wieloma innymi Debiutował Jeszcze )oko student 
w „Ślubie" Gombrowicza w reż. .:Jerzego =1orockiego. No kro
kowskie) scenie wystąpił m.in. w „ Weselu" Wyspiańskiego 
w reż. Andrze)o Wo)dy, „śmierci Iwono ll)iczo" według 
Tołslo)o w reż. .:Jerzego Grzegorzewskiego, „Peer Gyncie" 
m>seno w reż. Morko f"'ledoro oraz w spektaklach Todel.lszo 
Brodeckiego, Kazimierza Kutza czy =iaroc:kiego. Zdobywca 
nagrody Złoto Masko 2000 w plebiscycie no noJpopular
nieJszego krokoWskiego aktora. Stypendysto prezydenta 
miasto Krokowo. W Teatrze Polonia można go zobaczyć 
w „Romulusie Wielkim" DOrrenmotta w reż. Krzysztofa 
Zanussiego. 
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.::JOANNA.KULIG 

Absolwentko Państwowe) Wyższe) SZkoły Teatralne) im. 
Ludwiko Solskiego w KrakoWie - wydział aktorstwa dra
matycznego, spec)alizac)a wokalno-estradowa. Aktorko 
ZespOIU Starego Teatru w Krokowie. Wcześnie) Ukończy
ło Państwową SZkołę Muzyczną pierWSzego stopnia im. 
Fryderyko Chopina w Krynicy - w klasie fortepk11„ oraz 
w Zespole Państwowych SZkół Muzycznych drugiego 
stopnia lnl. Mieczysława Kc:wtowiczo w Krokowie - w kla
sie śpiewu solowego. W 2009 r. otrzymało nagrodę za 
na)lepszą rolę kobiecą no 9. Festiwalu „Dwa Teatry'' za 
rolę Haliny szwarc, w widowisku Teatru TV „Doktor Halna" 
w reż. MOI cillO Wrony. Rok wcześnie) byto laureatką nagro
dy .:Jantar 2008 za no)lepszy debkJt aktorski w rołi kobiece) 
na 27. f'esttwalU Debiutów Fllrnowych Młodzi i Film w obra
zie „środa czwartek rano" w reż. Grzegorza Packo. Za tę 
samą rolę dosloła nagrodę prezydenta miasta Gdyni pod
czas 32. f'esttwalU Polskich Fllrnów f'abularnych w 2007 r. 
Za)ęla trzecie mle)sce w finale prog1amu „Szansa na sUk
ces" za wyk0f'ICW1ie piosenki Grzegorza TUmaua „Między 
ciszą" w f998 r. 
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.:JUSTYNA SCHNEIDER 

studentka IV roku wydziału aktorskiego Państwowe) 
Wyi:sze) SZkoly Teatralne) w KrakoWie. Opiek1.S1em ]eJ roku 
]est prof. ;Jerzy Trela. Absolwentka Liceum Muzycznego 
w KrakoWie w klasie śpiewu wokalnego. W Starym Teatrze 
w Krakowte zagrała Erynię w _Orester w reż. ~ Klaty. 
charmcteryzatorkę w „Oczyszczeniu'" w reż. Petra Zelenki. 
W Teatrze Im.. .:Juliusza Słowackiego w KrakoWle wystą
piła Jako HedVlg w •• DZikie] kaczce- w reż. Magdaleny 
ŁazarkłeWicz. W Teatrze Polonia moma Ją zobaczyć 
w „Grubych rybaeh„ w reż. Krystyny ~y. 



DOROTA LANDOWSKA 

Absolwentka Państwowe] Wyższe] SZkoty Teatralne] 
w Warszawte. Aktorka Teatru Narodowego, wcześnie) 
zwtązana z warszawskim Teatrem Powszechnym Im. 
Zygmunta HObnera. Laureatka Wieki nagród aktorskich. m.ln. 
nagrody Im. Leona SCh...-0 za monodiom „~· w reż. 
AgnleSZkl Glińskie] oraz WlemdegO Splendoru za rok 2008 
za role w Teatrze Polskiego Rada. Ob&adzaH Ją tacy reży
serzy, Jak: =-erzv Grzegorze'W&kL .'.Jerzy ~rocki. Krzysztof 
Warllkowskl, AgnlesZka Glińska czy Paweł Mlśklewtcz. 
Na stołecznych scenach można Ją zobaczyć w „Norze", 
„ catopalenlu", „ Błądzeniu", „Gardenii", „ Sonacie Jesien
ne]". Za~a w Wieki WldoWlskach Teatru TV oraz w se11a
lach. m.ln. w „Kryminalnych". W fUmle „Daleko od okna" 
w reż. ~ 3akuba Kolskiego wedłUg opoWladanla łłarW'ly 
Krall za~a ]edną z głównych I zarazem ulUblonych ról. 
szefuJe FUndac]I Im. Darii Tfofankowskle]. która skupia 
wolontariuszy oddanych pomocy clęi:ko chorym. potrze
bUJącym wspmcla aktorom. 
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BOŻENA STACHURA 

Absolwentko Państwowe] Wyższe] SZkoty im. Ludwtko 
Solskiego w Krokowie. Od iggg r. w zespole Teatru 
Narodowego w Worszowie, gdZie zadebiutowała w 2000 
r. rolą Kosi w „ Weselu" Wyspiańskiego w reż. .:Jerzego 
Grzegorzewskiego. Tam też zagrała ważnie]sze role 
u Grzegorzewskiego (Rewoluc]onistka w „Nie-Boskie] 
komedii" Krasińskiego. 2002 r .• Syrena Ladacznico w „On. 
DruglpowrótOdysa"wedugWyspiańskiegoiAntoninyGrze

gorzewskle], 2005 r.). Kazimierzo Kutza (Dziewczyna 
w „Na czworakach" Różewicza. 2ooi r .• Kobieta w „śmierci 
komlwo]ażera" Arthura Millera, 2002 r.). Tadeusza 
Brodeckiego (Doroto w „Piaskownicy w piaskownicy" 
Brodeckiego. 2003 r .• Miriam w „Happy EndZie" Brechta 
iWellla,2005r.),StonisłowoRóżewiczo(PięknoDZiewczyno 

w „staro kobieto wyslodu]e" Todeusz:o Różewicza, 2007 
r.), Macie Jo Prusa (Urszulo w „ Wiele hołosu o nic" Szekspira, 
2006 r.). No dużym ekranie zadebiutowała rolą SOlange 
w filmie .:Jerzego Antczaka „Chopin. Pragnienie miłości" 
w 2002 r . .:Jedną z głównych ról zagrało też w „Bezmiarze 
sproWłedliwości" Wiesława SOniewskiego w 2006 r. Od 
tego też roku Związana z serialem „M Jak miłość", gdZie 
gro Grażynę Raczyńską. 
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UDIASADOWA 

Absolwentka Akademii Teatralne] w Warszawie. 
Współpracowała m.in. z Teatrem Montownia 
(„ Przymierzalnia dramatyczna"), brała udział w warsz
tatowych •• scenach z Szekspira" w reż. Piotra Cieplaka 
wystawianych podczas X Międzynarodowego Festiwalu 
szekspirowskiego w Gdańsku. Zadebiutowała na sce
nie rolą siostry .::Justyny w „ Wątpliwości" w reż. Piotra 
Cieplaka w Teatrze Polonia. Współpracu]e także z Teatrem 
Narodowym („ Tartuffe albo szalbierz" oraz „umowa. czy
li ła]dak ukarany" w reż . .::Jacąues•a Lasalle'a; „Ifigenia" 
w reż. Antoniny Grzegorzewskie]). Zagrała także w wido
wisku Teatru TV „Doktor Halina" w reż. Marcina Wrony. 
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.:JACEK BEL.ER 

Absolwent warszawskie] Akademii Teatralne]. Laureat 
międzynarodowych festiwali szkół teatralnych 
w warszawie i Brnie. Współtwórca pro]ektów teatral
nych. m.in. „Bukowski Show" czy „O'Malley·s Bar". 
Zwycięzca Przeglądu Piosenki Aktorskie] we Wrocławiu 
w 2008 r. w kategorii off . .::Jest aktorem zespołu Teatru 
Powszechnego im. Zygmunta HObnera w Warszawie. 

~;i_:„-„„„ .. „„„„ .. „„· .. ·. 
. : . : : : : . 



TADEUSZ CHUDECKI 

Absolwent Państwowe) Wyższe) Szkoty Teatralne) w War
szawie. Przez dziesięć lat po studiach grat w Teatrze 
Ateneum w Warszawie. W latach S90-f998 przebywal za 
~onlcą (Anglia, Wiochy, Niemcy). Sludlowal w słynne) szko
le szekllpn>wskie) London Acodeiny of Music and Dl Oli KJ'tic 
Art. Grai w Języku angielskim, wloskim I niemieckim, 
a także na polskie) scenie teatru POSK w Londynie. 
Pracował z wybitnymi reżyserami: Andrze)em Wa)dą, 
Krzysztofem Zanussim, Tadeuszem Konwickim, 
Kazimierzem Kutzem, Agnieszką Holland, Adamem 
Han.l&Zklewtczem. Andrze)em Łapickim, Loco Adamikiem. 
W Akademii Teatralne) w Warszawie byl Wleloletnlm asy
stentem Mal Komorowskie). Wapólpracu)e z Teatrem na 
Woli w Warszawie. Refywowal Wiele Pl ogi m1 tów telewl
.zy)nych. Zagral w Wlelu fllmach I serlalach. Ostatnio zwią
zany z W1akii I iii „M Jak Mllość'' I „Siostry". w niedawno 
wydane) lallążce „ Wspaniale podróm na każdą kieszeń'' 
opi8uJe awo)e przygody obieżyświata. 



MONIKA FRONCZEK 

Absolwentka Państwowe] Wyższe] Szkoły Teatralne] 
w Krakowie - Wydziału Aktorskiego we Wrocławiu. 
W latach 2007-2008 aktorka teatru Dramatycznego im. 
::Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu. Wystąpiła tam 
m .in. w •• Byt sobie Polak. Polak. Polak i diabeł„ Demirskiego 
w reż. Moniki Strzępki (za tę rolę otrzymała Nagrodę 
Marszałka Dolnośląskiego dla na]lepsze) aktor
ki sezonu 2007), •• 3 siostrach„ według Czechowa 
w reż. ::Julki Wiktoriańskie), •• Balkonie„ Geneta 
w reż. Artura Tyszkiewicza oraz w •• człowieku 
z Bogiem w szafie„ w reż. Piotra Kruszczyńskiego. 
Za rolę Iwony w •• Iwonie, księżniczce Burgunda" 
w reż. Eweliny Paszke-Lowitzsch (dyplom PWST we 
Wrocławiu) otrzymała wyróżnienie na XXIV Festiwalu 
Szkół Teatralnych w Łodzi. W Teatrze Polonia zagrała 
w spektaklu Przemysława Wo)cieszka „Miłość Ci wszyst
ko wybaczy„. Gra także w Teatrze Studio w warszawie 
w przedstawieniu •• Nienasycenie„ w reż. Tomasza Hynka. 
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Absolwentka Wyd:ziału Aktorskiego Akademii Teatralne) 
w Warszawie z 2008 r. Grała rolę główną w •• Stefci 
Ćwiek w szponach życia„, w reż. Mateusza Przytęckiego 
w Teatrze LudOwym w Krokowie. Wystąpiła w przedsta
wieniu •• Dobranoc panowie„ w reż. ::Jerzego Satanowskiego 
w Teatrze Roma w Warszawie, Jak również w •• Marii de 
Buenos Aires„ w reż. Małgorzaty DZiewulskleJ na Festiwalu 
Teatralnym „Malta„ w Poznaniu. W Teatrze TV grata Hankę 
OrzechoWsllą w •• Powidokach" w reż. MaCie)a Wo)tyszki. 
Za rolę Lubow RanieWSkie) w przedstawieniu dyplomowym 
•• Wiśniowy sad" Czechowa otrzymała nagrodę aktorską 
na 26. Festiwalu Szkół Teatralnych w ŁodZi w 2008 r. Rok 
wcześnie). w io. Konklr.iie •• Pornięta)my o Osieckie)", Jury 
uhonorowało Ją drugą nagrodą, którą ugruntowały dalsze: 
piJbliczności i dZiefvlikc:rzy. 



Premiera „ Wassy Żeleznowe]" 
została zrealizowana dZięki wsparciu 

Ministerstwa Kultl.ry I DZiedZlctwa Narodowego 

Ministerstwo 
Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego. 



Mecenasi premiery: 

llJnlaterstwo 

~t.ezow~ze. ~l!~!ltw. 
WORLDWIDE 

""ce lłoliJat Narodowego. SCHOOL -
Sponsor muzyki: 

New MUSIC 

Partner Teatru: 

Partner Tełelnfonnatyczny Teatru: 

::: nova1nvest 
"""'""~nionpl 

Partner Technologiczny Teatru 

PartnerZy renowac)I Teatru: 

PRALPOL Roca ~ 
--~ 

i::if.aOPEX 

kNAUf d~~~!~~':!= 

VOGEL&NOOT 

kllAUf lllSl/lA 
'"'."' 

Patron medialni: 

Radio~ onet_pl 

·~lą 
OPRACOWANIE I REDAKc:JA PROGRAMU: .:JANUSZ R. KOWALCZYK 
PRO.:JEKT GRAnCZNY PLAKA TU I PROGRAMU: MONIKA ZAWADZKI 
W PROGRAMIE WYKORZVSTANO ZD.:JĘCIA ROBERTA .:JAWORSKIEGO. 
SCENOGRAnĘ DO SPEKTAKLU PRZVGOTOWANO W PRACOWNI 
BARROMIE.:JA KŁOSKA. 

SERDECZNE DZIĘKU.:JEMY DYREKC.:11 TEATRU NARODOWEGO W WARSZAWIE 
ORAZ SAMORZĄDOWI WO.:JEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA WSPARCIE 
PRZY INAUGl.RAC.:11 DZIAt.Al.NOŚCI OCH-TE:A TRU. 
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FUNDAC.:JA KRYSTYNY .:JANDY 
NA RZECZ KUL TURY 

PREZES FUNDAC.:111 KRYSTYNA .:JANDA 
CZŁONEK ZARZĄDU nJNDAC.:111 MARIA SEWERYN 

RADA FUNDAC.:11 MARTA BARTKOWSKA. 
ERNEST .:JĘDRZE:IEWSKI. .:JANUSZ .:JA WORSKL 

.:JERZV KARWOWSKI, MAGDA KŁOSIŃSKA 
DYREKTOR TEATRU ROMAN OSADNIK 

ORGANIZAc:JA TEATRU SYLWIA RYDLEWSKA. 
BARBARA BOGUCKA 

PR I KONTAKTY z MEDIAMI MARTA BARTKOWSKA 
ORGANZAC.:JA IMPREZ I PROMOc:JA DAREK PAB.:JAŃCZVK 

IMPRESARIAT KATARZYNA BŁACHIEWICZ 
KASA BILETOWA PIOTR BA.:JCAR. MIROSŁA w 

GA.:JKOWSKl KRZVSZTOF UPIEC, 
MARCIN MOŻDŻVŃSKI, TOMASZ Pł.ACHETA 

KIEROWNIK TECHNICZNY MAŁGORZATA DOMAŃSKA 
ośWIClllNIE 1 D:twlĘK PIOTR PA WUK, PIOTR BLIŹNIAK, 

MICHAŁ CACKO, TATIANA CZABAŃSKA-CACKO, 
ADAM CZAPl.JCKl RAFAŁ PIOTROWSKI, 

AGNIESZKA SZCZEPANOWSKA. 
PAWD.. SZVMCZVK, WALDEMAR ZATORSKI 

MULTIMEDIA KAROLINA NOIŃSKA, PIOTR BUźNIAK 
OBS1:.UGA SCENY PIOTR BA.:JCAR, HENRYK CACKO, 

TOMASZ CIACH, .:JAN CUDAK, KAMIL GONTARZ. 
RYSZARD HOMĘTOWSKI, RAFAŁ ROSSA, 

DANIEL WYCZESANY 
FRVZ.:JERZY/CHARAKTERYZATORZV ANNA CZERWIŃSKA, 

KATARZYNA MARCINIAK, IZABELLA SARBA 
GARDEROBIANE BARBARA GODLEWSKA. 

WIESŁAWA KAMIŃSKA.WŁADYSŁAWA TRE.:JNIS 
PROWADZENIE SPEKTAKLI MART A BARTKOWSKA. 

EWA BARYŁKIEWICZ. MAGDALENA KŁOSIŃSKA. 
AUC.:JA PRZERAZIŃSKA, EWA RA TK.OWSKA. 

RAFAŁ ROSSA, .:JAROSŁAW SZOWA 

n ... 



WWW.OCH-TEATR.COM.PL 
I.A... GRÓ.:JECKA 65 

02-094 WARSZAWA 

WWW.TEA TRPOLONIA.PL 
UL MARSZAU<.OWSKA 56 

00-545 WARSZAWA 


