
Marzanna Graff i Aleksander Mikołajczak, 
aktorzy teatru MAM TEATR,  

para aktorska znana australijskiej Polonii,  
ponownie odwiedzi swoich widzów na antypodach,  

tym razem przedstawiając dwie komedie i jeden dramat.  
 

Pierwsza z komedii „Trudno uwierzyć” miała premierę  w Polsce w ubiegłym roku we 
wrześniu. Główna bohaterka, Ela, to prawdziwa gwiazda dziennikarstwa, ktorej nikt nie śmie 
odmówić wywiadu. Tym razem postanawia ona przeprowadzić wywiad z najbardziej 
tajemniczym miliarderem znanym jako P3. Nikt z mediów do niego jeszcze nie dotarł, więc 
będzie to przygoda życia dla Eli. Tajemniczy Piotr, który stanie na jej drodze, ma jej umożliwić 
spotkanie z P3. W tej komedii nie zabraknie zdrowej dawki śmiechu, ale też i pewnych 
przemyśleń, np.: Czy naprawdę nasze zdanie i nasza „prawda” jest najważniejsza na świecie? 
Czy możemy dopuścić, że ktoś inny ma rację? Czy bycie celebrytą, życie „na świeczniku” nie 
stało się zbyt ważne dla wielu?  

Druga komedia „Poślubieni Pogubieni” to prawdziwa niespodzianka, bowiem oficjalna 
premiera odbędzie się w Australii w Konsulacie RP w Sydney 21 lutego. Będzie to  historia 
małżeństwa, które ma obchodzić właśnie 30 rocznicę ślubu. Zamiast tego małżeństwo 
postanawia się rozwieść. Sytuacja komplikuje się, gdyż Rafał jest wyjątkowym skąpcem. To 
może przemienić tragedię w prawdziwą komedię. 

Mam Teatr wystawi też spektakl „Działka”. Jest to historia rozpadania się rodziny, gdy 
pojawia się problem z synem. Ten wyjątkowy dramat poruszył serca wielu widzów. 
Wystawiony był ponad 300 razy i zawsze wzbudzał ogromne emocje.   

 

Kolejność przedstawień w Sydney: 

 
21 lutego,  godz. 18.30,    Konsulat RP, oficjalna premiera komedii „Poślubieni Pogubieni” 

 
22 lutego, godz. 18.00, Klub Polonia Plumpton, komedia „Trudno uwierzyć” 

 
23 lutego,  godz. 12.30, Marayong, sala Jana Pawła II, spektakl „Działka” 

 
1 marca,  godz. 15.00, Klub Polski Bankstown, komedia „Trudno uwierzyć” 

 
8 marca,  godz. 18.00, Klub Polonia Plumpton, komedia „Poślubieni Pogubieni” 

                                                                                                 (Dzień Kobiet) 

Kontakt w sprawie spektakli  w Sydney u Bożeny Szymańskiej:   
TEL. 0432 623 086 
 

 


