
Jednoaktówka, arcyśmieszna miniatura,  
wg Antoniego Czechowa. Pełne humoru 
dialogi i wybitna gra aktorska. Czechow 
wyśmienicie pokazuje jak błahe rzeczy,  
zderzone z twardymi przyzwyczajeniami,  
czy niedostatkami, potrafią ludzi skonflikto- 
wać. Sztuka uniwersalna i ponadczasowa.

oświadczyny

katarzyna kozak
Aktorka – Teatr Rampa. 
Artystka wszechstronna, 
kontynuująca rodzinne 
tradycje występowania 
na deskach Teatru Ram-
pa. Urzeka talentem 
i urokiem osobistym. 
Przez lata uwodziła pub-
liczność jako dostojna, 
ale powabna intrygantka 
Orgonowa w „Nie ucho-
dzi, nie uchodzi, czyli 
damy i huzary”.

joanna górniak
Aktorka – Teatr Rampa.
Stworzyła kilka wybit-
nych ról teatralnych.
Grała w wielu filmach  
i serialach, np.: „Prawo 
Agaty”, „Wyjazd Integra- 
cyjny”, „Plebania”, „Eg-
zamin z życia”, „Pensjo- 
nat pod różą” itd.

robert kowalski
Aktor – Teatr Rampa. 
Ma na swoim koncie 
kilkanaście ról teatral- 
nych. Występował tak- 
że w Teatrze TV oraz fil-
mach i serialach, m. in. 
w „Marcowych migda-
łach” w reż. Radosława 
Piwowarskiego, „Świat 
według Kiepskich” w reż. 
Okiła Khamidowa, czy 
„Złotopolskich” w reż. 
Radosława Piwowar- 
skiego.

andrzej niemirski
Aktor – Teatr Rampa. 
Znany z serialu „13 Pos- 
terunek”, w którym grał 
rolę insp. Kota, wystę- 
pował również w wielu  
filmach fabularnych. Os- 
tatnio widziany w „Prze- 
czuciach”, „Plebanii”  
i „Ojcu Mateuszu”. Ak-
tualnie gra rolę Jakuba 
Marcinka w serialu „Na 
Wspólnej”.

18:00 Powitanie gości przez Andrzeja Bartkowskiego
18:10 Rozmowa z Andrzejem Niemirskim – aktorem i reżyserem  
 przedstawienia „Oświadczyny”
18.30 „Oświadczyny” wg Antoniego Czechowa
19:20 Przerwa. Wernisaż malarski K. Ludwina i A. Chacieja
19:40 Rozmowa z Cezarym Domagałą – reżyserem spektaklu „Cafe Sax”
20:00 Piosenki Agnieszki Osieckiej ze spektaklu „Cafe Sax”
20:40 Rozmowa z aktorami

 Wieczór poprowadzi Andrzej Bartkowski

Agnieszki Osieckiej  
Na spektakl zapraszamy do Teatru Rampa

piosenki
ze spektaklu «Cafe Sax»

program wieczoru

1. „Okularnicy” – K. Kozak, R. Kowalski
2. „Pogoda na szczęście” – R. Kowalski
3. „Mój pierwszy bal” – K. Kozak
4. „Na całych jeziorach Ty” – K. Kozak, R. Kowalski
5. „Ludzkie gadanie” – K. Kozak, R. Kowalski
6. „Gaj” – K. Kozak, R. Kowalski

24 marca, sobota  
hotel mazurkas

godz. 18:00 

oświadczyny
wg Antoniego Czechowa

sympozjon w mazurkasie8 występują aktorzy  
z Teatru RampaTEATR
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