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Czy sprawa tak poważna jak oczekiwanie na poród może być tematem 
doskonałej komedii? Oczywiście, że tak!
Akcja rozgrywa się w poczekalni kliniki położniczej. A tam – zderzenie ludzkich charakterów, 
oczekiwań, ambicji i prawdziwych emocji. Krytyczna ocena rzeczywistości przez zbuntowane 
nienarodzone dzieci – to tylko jeden z wątków tej oryginalnej komedii. Są i inne. Pewna dziew-
czyna zgłasza się na oddział, usiłując manipulować trzema domniemanymi ojcami. Wśród 
odwiedzających panów jest i taki, który omyłkowo umieścił na porodówce zarówno swą żonę 
jak i kochankę. Jak z tego wybrnie? A może to panie dadzą mu popalić? Wątki zaskakująco 
przeplatają się ze sobą, a nad wszystkim czuwa demoniczna i korupcyjna siostra oddziałowa. 
W spektaklu nie zabraknie także romansów cygańskich i pięknych melodii.

   Spektakl poprzedzi rozmowa z reżyserem  

           Grzegorzem Mrówczyńskim.  
Po spektaklu zapraszamy na rozmowę z aktorami.  

                         Wieczór poprowadzi 

               Andrzej Bartkowski.

Zaproszenie ważne dla 2 osób. Prosimy o potwierdzenie obecności do 1 lutego 2019 r. za pomocą formularza na stronie: 
 www.forumhumanummazurkas.pl/10-sympozjon

Ilość miejsc ograniczona. Miejsca nienumerowane. Parking gratis.  
Miejsce wydarzenia: Hotel Mazurkas    , ul. Poznańska 177, Ożarów Mazowiecki. 
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    „Spędziłam kolejny  
        w życiu czas  
         na „Porodówce”,  
   a ból porodowy  
    zamieniłam na ból ze   
           śmiechu :)) ...”

Grzegorz Mrówczyński – aktor i re- 
żyser teatralny, dyrektor artystyczny  
teatrów: Polskiego w Bydgoszczy  
i  Poznaniu,  im. C. K. Norwida w Jele- 
niej Górze oraz Festiwalu Teatralnego 
Malta w Poznaniu. Od 2011 kieruje 
Sceną Mrowisko Teatru Rampa  
w Warszawie. Absolwent Wydziału 
Aktorskiego i Wydziału Reżyserii 
PWST w Warszawie.


