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poclCa nde Jednak .Pantomim a! Podczas oin.-cjl Uc:zeszcz almn do milPólki pantomim y Wandy JetewBldeJ. P!ler.wa:y pa'lca. pierwsze 'moje wejście

na

scen~ odbYło

sM: w teatrse .,Ateneum ''· w

gro-

•
UCllellbic \ej szkoły. Pami~am na przy.kład
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(,.GM'bus ") ł jeSt
ZDOWIU tnny Mrotek. w momencie · i§dy aiłf: zetlmdam 11 ·t wórezoic ia Dłkiren
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