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SCENOGRAFIA: 
REŻYSERIA: 

MARCIN WENZEL 
RYSZARD KOTAS 

PREl\IlERA W TEATRZE KAMERALNYM DNIA 17 CZERWCA 1965 R. 

D YREKTOR TEATRU : 
P AASTWOWE TEATRY 
ODZNA CZONE ORDEREM 

OSOBY: 

PODRÓŻNY I 
CHŁOP 
DZIEWCZYN A I 2. 
DZIEWCZ YNA Ilj 
NIEZNAJOMY 
BAGAŻOWY 

KRYST YNA SKUSZANKA 
DRAMATYCZNE W E WROCLAWI U 

„ SZTANDAR P RACY" II KLA SY 

RYSZARD K OTAS 
FERDYNA ND MATYSIK 

1 iucJA BJi:i~J~'i! 
ANDRZEJ WYKRĘTOWICZ 

MIECZYSŁAW ŁOZA 

PRZEDSTAWIENIE P ROWADZI KAZIMIERZ HERBA; SUFLER 
WANDA JASI U KIEW I CZ; KIEROWNIK T E CHNICZNY MIROSLAW 
DZIKI ; B RY GAD IER S CE N Y T ADE USZ KA CZMAREK ; ELEKTRYCY 
MIECZYSLAW WALCZAK , LEON HE H T; KIEROWNICY PRACOW
NI : KRAWIE CKIEJ MĘSKIEJ J ÓZEF P RECKALO; KRAWIECKIEJ 
DAMSKIEJ W ANDA P RECKALO ; S ZEWSKIEJ MIKOLAJ BRAT ASZ; 
TAPI CERSKIEJ RYSZARD TKACZYK ; STOLARS KIEJ MICHAL 
P R AISNER ; S LU S ARSKIEJ STA NIS LAW T APEK; MALARSKIEJ 
T ADEU S Z CHĄDZYŃSKI; PERUKARSKIEJ MIECZYSLAW WOJ
CZYŃSKI ; MODELAR SKIEJ T ADEUSZ ŻAKIEWICZ 
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Sekretarz Prezydenta 
Lódzki sąd skazał na więzienie Kazi miena Olszewskiego, który 

naciągał ludzi na pożyczki, a od pracowników sklepów stosując 
szan taż "\V}'muszat haracze. przedstawiając się jako Sekretarz 
Prezydenta Pols~iej Rzeczpospolite j Ludowej. Fakt, że w Polsce 
n ie ma urzędu Prezydent.a z punktu widzenia powodzenia w in
ter ach byl d la pana Olszewskiego zupelnie bez znaczenia. 

KUZYN JEGO ~IAGNIFICENCJI 
Pan Wojciech Kwiatkowski z Kielc żył z tego, :ie podawał się 

za kuzyna JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako
wie. Rzekome pokrewieństwo zapewniało mu automatycznie wy
soki standart życiowy. Pieniędzy dostarczali kandydaci na stu
dentów. 

Próba rozbrojenia 'Kościusz,ki 
Pija.ny Jan Cieślak wszedł na pomnik Tadeusza Kościuszki, 

stojący w Lodzi na placu Wolności, i usiłował odebrać Naczelni
kowi szablę. Kościuszko stawi.I bierny opór i nie pozwolił się 
rozbroić. Marzenia o wodzowskiej szabli przerwały Janowi Cieśla
kowi połączone siły MO i straży pożarnej, które zdjęły pijaka 
z cokołu. 

MAGISTER 
Pewien staruszek ze wsi .rasicnlcc, składając w urzę

dzie swój podpis, podpisał się czterema krzyżykami. 
Zapytany przez urzędnika, czemu nic trzema, Jak to 
jest ogólnie przyjęte, staruszek wyjaśnll, że t o dlatego, 
iż jest magistrem. Czwarty krzyżyk u;macza jego 
naukowy tylu!. Oświadczenie to poparł urzędowym 

C • b dokumentem: „W z"iązku z przyznaniem obywate-

zyz Y !owi tytulu magistra od dziś musi obywatel podpisy-
wnć się czterema krzyżyknmi". Pod dolrnmcntem 

----------ł'--~-~ dni l d · j pl =Pło ur?.cdowa Rady Gminnej,__ _____________ _ 

tyll<o on 7 z im ro u. 

'V b iurze Zespołu R olnicze
go w \Viskitnie zauważono, że 
kasjer, który przez wiele lat 
wzorowo pracował, kładąc swo
je parafy na tysiącach rachun
ków, nic tylko nie umie pisać 
ani czytać, ale też nie umie 
liczyć, nic zna cyfr i jest a 
nalfabetą closkonalym. 

Jak przyśpieszyć 

odbudową krą1ju 
W witrynie skle pu monopo

lowego w Katowicach p rzy 
ul. Dyrekcyjne j 7 znajdowa ł 
SiG n a pis : „ Przyspiesza budo
wę kraju i stolicy" - oraz 
trzałka wskazująca na w ej-
~cie d o sklepu. Opinia publicz
na os tro wypowiedziała siQ 
przec iwko e k s ponowaniu haseł 
propagujących oportunistyczn e 
m etody budowy. 

Czyścioszek 
w akcji 

Kierownik żeńskiego in
ternatu z Kielecczyzny po
ciągnięty został do odpo
wiedziainości służbowej za 
nadmierny rygoryzm w pil
no waniu higicny. Władze 
szkolne uznały, że nie na
leży sprawdzać czystości 
nóg pensjonarek po godzi
nie 10 wieczorem, kiedy le
żą 'One w łóżkach, a już na 
pewno nie na całej n óg 
długości. 

CZYŻBY 

Dąb zupa ząb 
Kolegium Karno-Administracyjne w Koźlu skazało 

inż. Zbignit wa 'f. na 2000 zł grzywny za to, że w czasie 
konsumowania obiadu na dworcu w Kędzierzynie głośno 
i publiczni{ oświadczył: „Do dupy taka zupa". Skazany 
odwołał się do instancji wyższej, dowodząc, że kolegium 
po pierwsze - nie dopuściło dowodu prawdy i w ogóle 
nie zajęło :;ię meritum sprawy, czyli jakością zupy, po 
drugie - 7e słownik inżyniera ukształtowała literatura 
piękna. Do odwołania dołączony był wycinek z nru 160 
„Kuriera P 1Jlskiego" o powierzchni 16 cm kw., zawiera
jący fragm~nt powieści Heleny Sekuły pt. Zagubione 
dni, w którym słowo „dupa" użyte jest sześciokrotnie. 
Największe zagęszczenie fatalnego słowa stwierdzono 
w zdaniu: „Lepsza dupa na Osie niż osa na dupie". 
Druga inskncja przyjęła argumenty apelacji, a za ule-
ganie wpły Nom literackim p. Sekuły skazała inż. T. na 
100 zł grzy wny. 

KARPOWICZ? 

Do wydziału kwa terunkowe
go dzielnicy Krzyki we Wro
cławiu /Wpłynęło podanie o 
przydział mieszkania napisane 
wierszem. Wedle· oświadczenia 
urzędnikÓ\\1, poziom \\'iersza 
nie był taki, by uzasadnić 
naclzwyczajne kroki. Ponieważ 
jcclnak nie zasięgnięto opinii 
zna\vcó\v, mniemać można, że 
I Mickiewicz byłby na Krzy
kach bez mieszkania. 
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34-lctni Szymon K. zorgani
zował sobie objazd wojewódz
twa zielonogórskiego, odwie
dzając lrnajpy i krewnych. Je
chał w kilka taksówel< zala
dclwanych orkiestrą cyga1iską 
i dziewczi:tami lekkich oby
czajów. Po drodze rozdawał 
ludziom zegarki, pieniądze i 
odzież. w mieście z. obrabo
wał sklep jubilerski i rozwią
zał wesołą kawalkad<:. Miasto 
opuścił pociągiem, z plecakiem 
kosztowności na plecach. W 
pociągu zabawil si<: w ten 
sposób, że wszystkim ludziom, 
kolo których przechodził, wsu
wał do kieszeni zegarek. Mi
licja nakryła go w melinie, 
w czasie partii pokera. Szy
mon K. wygrał tyle pienli;dzy, 
że żeby móc wynieść bankno
ty, rozpruł poduszki i wyla
dował pos:llwy pienii:dzmi. O
statni w Polsce rabuś z fan
tazją znikł z areny towarzy
skiej na 13 lat. 

CAFE „BOCIAN" 

Na 3 lata więzi.en.ia ska
zał sąd J óziefa K., który 
pod Warszawą zalożył lo
kalik w plenerze, noszący 
nazwę „Cafe Bocian". Lo
kia..l miieścil się w ogrodzo
nym kawałku lasu. Na 
drzewach zawiesZ0JJ1e by
ły budki przypominające 
kształtem karmniki dla 
ptaków. W każdej budce 
znajdował się stolik, ko
zetka i !krzesło. Goście po 
wejściu na drzewo wcią
gali za sobą drabinę. Lokal 
czy.nny był jeden sezon. 
Właściciel po kilku miesią
cach wybudował sobie ele
garn.cką willę. D:ziialalność 
„Cafe Bocian" zakończył 
nalot milicji. Goście w 
dezabilu skakali z drzew 
i rozbiegai1i się w popłochu. 
Sąd wymierzył przedsię-

SZUKAIMY UCZCIWEGO 
Kasj e r Jednego z wrocław

skich zakładów pracy p rzeli
czył kasę, stwierdził, że brak 
w nie j zna czne j sumy pienię
dzy i w oba wie przed odpo
wiedzialnością zbiegi. Po jego 
ucieczce specjalna komisja u
staliła, że w kasie nie brakuje 
pie niGdzy: to k a sje r pomylił 
się w rachunkach. Milicja ro
zeslała „listy gończe" za\via
damiając zbiega , że może wró
cić do domu - nic mu nie 
grozi. 

Demizg 
Adolf Jerzy Rak z So

bianowic koło Lublina 
sprzedał irnż. Bogdanowi W. 
7,a 500 zł bany dolaPowe 
Banku PKO. Kasjer banku 
odmówił z,realizowania bo
nów, ws'ka~ując na pie
czątkę znajdującą się na 
ich odwrocie: „Rekwizyty 
Państwowego Teatru im. 
Juliusza Osterwy". 

_.,b,,,.,io.,.rc=y ·.,..k~~,n~~~-·-an_ie ____ Iransakcia wymienna 

Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego przy GRN w 
Józefowie (Lubelskie), by 
oszczędzić małżeństwom 
mitręgi sądowej, sam u
dzielał rozwodów. Za niż
szym, niż wynoszą koszty 
sądowe wynagrodzeniem, 
wykreśla,I adnotacje o ślu
bach z rejestru. Wpadł, 
kiedy w ten sam sposób 
udzielił rozwodu sobie sa
memu. 

Buisnessman 
25-letni Eugeniusz Sie

mianowski z Katowic dal 
w gazecie anons, że odst.ą
pi swoje kwaterunkowe 
mieszkanie w zamian za 
pożyczkę 25 tys. zł. Sie
mianowski, nie ruszając się 
z mieszkania, sprzedał je 
ośmiokrotnie tłumnie przy
byłym reflektantom i za
inkasował 139 tys. zł w 
za.mian za udzlielenie im 
zezwolenia na staranie się 
o przydział na jego miesz
kanie. 

E 
CU -

Przed jednym z sądów w 
woj. lubelskim stanęły dwie 
kobie ty, które pobity się ze 
sobą. Powode m utarczki były 

nieporozumienia przy zawiera
niu tra nsakcji h a ndlowej, na 
moc y które j j edna z nich 
sprzedała drugiej swego mGża 
za 20 tys. zł. Cenny obiekt 
wyszedł z tumultu bez szwan
ku. 

> 
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--. Sąd Powiatowy w Bytomiu 
_.. stoi przed koniecznością wy-0 dania wyroku orzekającego, 

z 
czy określenie „ty amerykań

... ski niewypale r a kietowy'! u
--. wtacza godności ludzkie j, czy 
... też nie. 



Amor i paragraf 
21-letni Emanuel Z. z Siemianowic 

przed zawarciem bliższej znajomosc1 
z pewną 38-letnią panią uzyskał od niej 
oświadczenie, podpisane w obecności 
dwóch świadków, że w razie czego zrzeka 
się ona ewentualnych alimentów i nie bę
dzie ich dochodzić. Po urodzeniu dziecka 
pani ta wniosła jednak do sądu spraw~ 
o alimenty. Katowice oczekują prece
densowego wyroku uznającego lub od
rzucającego moc podobnej umowy wstęp
nej. 

Pięcioletni Marian M. z Sie
mianowic, niezadowolony z te
go, że bocia n przyniósł mu 
braciszka zamiast zamówionej 
siostrzyczki, wyniósł rzeczone
go z domu i na podwórzu wy
mienil z kol egą braciszka na 
pluszowego mis ia. 

EMANCYPANTKA 
Samo życie dyktuje konieczność wcze

snego uświadamiania seksualnego panie
nek. Nieświadomość tworzy katastr oficz
ne wizje świata. „Głos Olsztyński" zapy
tał ośmioletnią czytelniczkę, czy wyjdzie 
w przyszłości za mąż. „Nie - odparła 
kandydatka na kobietę - bo teraz mał
żeństwa żyją ze sobą najwyżej rok, a po
tem biedna kobieta zositaj.e sama z czwo,r
giem dzieci na karku". 

TAJEMNICZA 
CYFRA 

Na drogach Rzeszowszczyzny pojawiły się fur
manki zaopatrzone w biało malowany napis 
„OO". Okazało się, że jakiś frywolny oszust, po
dający się za milicjanta, inkasował karne man
daty od furmanów, którzy nie miel'i na swych 
wozach wymalowanego tego międzynarodowego 
znaku. Fama o tym poszła szeroko, stąd i ma
sowa przezorność. „Nowiny Rzeszowskie" stwier
dzają, że zostały upoważnione do poinformowa
nia, iż „ruie ma żadnych podŚtaw do ściągania 
mandatów za brak takich oznaczeń". 



ŻYCIE LITERACKIE 

Po Wielkopo15cc p dr żowal Witold Iwański, kt6 ry przedstawia! się 
Jako .„ hte rat-gawędziarz" i powoi 1• ł s h; n a to, że jest synem „matki
p1 eśniark1 .znaa Prosny i oj ca , znanego lttcrnta-podróżnika". Lite rnt J g i
tymowal . su; za:nyiadczemem o przyn alc.:m osci do klubu literackiego w Je-
1 meJ Górze , poap1'anym przez j ego matkę, i u rzqdza ł wieczory autorsl<ie, 
któ rych m.1a l w !~epertu.arze dwo: jcdt·n ,. n a cso ł o' ', drugi „nu smuLno" . 
Gawc;dy hterack1c obcimowaly wspomnienia z libacji, lekturę utworó w 
w.łnsnycll l cuazych oraz opowiadanie.: starych do\vcipó w. Iwański \V ostnt
mm czasie dal 113 występów po 700 z ł sztuka i zarobił ponad 60 tys. zł. 

BAMBINO 
Na cmentarzu w Rakowicach, w obszernym grobowcu 

rodziny P., zorganizowana została produkcja opakowań 
do lodów „Bambino". Chałupnicy, w dążności do pro
duktywizacji cmentarnego „pustostanu", urządzili tu 
sklejalrrię opakowań spółdzielni im. Dzierżyńskiego 
w Krakowie. Niepokojeni przez prżechodniów chałupnicy 
oświadczyli, że „grobowca nie ugryzą". To samo zgroma
dzona publieoność jęła mówić o lodach „Bambino". 

IHNIE Sii; ll'SZJISTMO 
Z Tl"/lf MOJAHZI" 

Jeden •~ wydziałów architektury odmówił zatwier
dzenia projektu szyldu sklepu warzywnego, na któr;ym 
widniał rysunek gruszki, wyjaśniając, że umieszczanie 
i:ia szyldach gruszek jest wzbronione, gdyż przypomina
Ją one zarys siedzącej tyłem nagiej kobiety o ekspono
wanych pośladkach. Inne owoce na razie nie wzbudzają 
zdrożnych skojarzeń. 

c: 
~ .,....,. 
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Czemu nie dal się oskalpowal 

Kielecka milicja znala z ł a koło drogi wrzeszczqccgo 
człowieka przywiązanego do drzewa. Przemarzni •ty 
obywatel z. po uwolnieniu go z więzów oświadczy! . 
że napadli go ba ndyci, rab uj<\C 9 tys. złotych utarg u 
sklepu , którym kieruje. Doch odzenie uj awnilo , że 
s a m kierownik gwizdnął forsę . a do drzew a przywią
zał go (w dodatku po partacku) własny szw g1er. 
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w mieście Swit!bodzlnJe rozpoczc;ln sic ruzp rawa 
karna P l z, CJ.Wko C~Lt!lOOSObO\\ CJ Sl'\JCC OS1.USLOW, ktO
rej, w edle Hklll osKarzcma, przewuat.ll kl<IQd~ WIKury 
J an Uberman. Ottarą szustwa padł rolruk 1' rand
szek K Jt·ys, od kturci;:u oszuscl wyludzllt .ruo tys. zło
tych w p1 ·niądzacn 1 garderobie, ub1ecuJąc do~t rczye 
w za m ian dokumenty em1gracyJnc do l>tanuw z.1 ·d
n oczo nych. J<'ormalnosct załatwlc miał sw1cbodz1anlrn. 
Lucy na Lisiecka, k~ora, jak zap •wniooo KaJrys • ro1.
wo ut1 te; t. mężem 1 wyjeLdza do Warsza\ y, by 
poslubić ambasaaora SA Ozana Kundl. Udtqd ofiara 
osz ustwa wp1aca1a dZ1 lt\tkl tysięcy złotych, pne.lrn
nana, że inkasuje je amb sador na koszty wizy i po
dróży . !'otem w ma wiano w chłopa, że. Eksclcn cja 
kupiła mu już kur.lą !ermę w SA, z kole! prn111ąctze 
sz ły nu pokarm Cll kur rzekomo ekuJl)cych na 
fe rmie na przyja:t.<1 i ch właściciela . P rzyJazn z amoa
sudorcm lrwnln 16 miesięcy, w asie ktOrych do
mniemany sze! ameryk nt\skte j plncowki wysyła ! pol
skiemu przyjacielowi „Rozm ów k i nngielsk.le" I odra
dzał podroż. samolotem. jako m ebezp1ecznq. Oczy
wiś e listownie. sprawa wplym:ln do prokuratora. 
k iedy Kajrys, w-yzbywszy su; całego mająlku, poin
_ormowany został prt.ez pr wdziwq ambasad USA. 
ż e tadne podanie o w7zę emigracyjną w ogóle nic 
wpłynęło do amerykań.sk1eJ placOwkt w Warszawie . 

80-ietni posiad11cz własnego domku poślubił puniq. 
młodszą oderi o 46 lat. Pani ta niebawe m zaczęła 
mleć amanta, który zapragnql ją poślubić. Na prze
szkodzie t emu pragnieniu stanQla żona owego aman
ta , odmawiajqc rozwodu. Wreszcie zgodziła się udzie
lić rozwodu w zamian za odstępne od mc:ża, oszaco
wanego wysoko - na 60 t ys. zł. Kandydatka na 
pann młodą skłoniła męża do sprzedaży domku i za 
pieniądze t e kupiła sobie drugiego męża . Po wpłace
niu t e j nalcżności jej przyjacie l pi-zesta l chcieć "6 1 ę 
że ni ć. Wówczas zawiedziona kandydatka na j ego żonc; 
wniosła do sądu sprawę o oszustwo. Tymczasem po
zbawiony dachu nad głową j e j mąż staruszek popeł
nił sam obójstwo. Natomiast ks-a m a nt żony samo
bójcy kupił sobie willę. Olszty riski sąd nakazał zwrot 
czc:ści wyłudzonych pieniędzy. 

Dobrze, że takie histo rie nie zdarzają się już w li
teraturt. e, a jeszcze tylko w życiu. 

TERAPIA I POLITYKA 
W szpitalu nr 2 w Siemia nowicach zorganizowany 

został obok oddziałów interny, chirurgii itp. Oddział 
Pracy Socjalistycznej . Innowacja wzbudzila niepokój 
wśród pacjentów, którzy - w braku dostatecznego 
uświadomienia - chcą być lecze ni dobrze. ale ponad

blt"\JJOwti . 
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Nowy 

Ch,lestakow 

Jerzy Rac, udając kontrole
ra, zjechał do dyrekcji uzdro
wiska jastrzębskiego i pozoru
jąc kontrolę - gratis jadł, pil 
i lulki palli. Przez resztę se
zonu urlopowego Janowi Ka
cowi zapewniono również bez
płatny 1wikt - jak twierdzą 
bywalcy - nie gorszy. 

Kierownictwo ubikacji miej 
s kiej m. Radomia w celu 
zwi~kszenia rentowności swo
jej placówki zlikwidowało w 
kabinach h aczyki d o zamyka
nia się. P roste to posunięcie 
znakomicie zwiększyło przelo
towość zakładu. 

SZMODA 

NA EHSPORT! 

Asortyment polskich towa
rów eksportowych stale się 
rozszerza. „Dziennik \\lieczor
ny" donosi, że stolicę odwie
dził brytyjski impresario ka
baretowy i\fac Donald, które
mu to: „\\' części estradowej 
pokazaliśmy kilka zespołów 
tanecznych made in eksport, 
w tym 6 tancerek typu „girls" 
dokonało całkiem udanego 
stripteasu". Znowu eksport ze 
szkodą dla rynku wewnętrz

nego? 



JAROSŁAW ABRAMOW 

Autor Anioła na dworcu, urodzony w 1933 r. w Warsza
wie, dał się ,po:mać przede wszys<tkim jako jeden z grupy 
„e.steesia'ków" - młodych, ideDwych zapaleńców, studen
tów ipolcmis1yki i historii s ztuki, którzy .w marcu 1955 r. 
zorgainizowali pierwszy w tym okresie s tudencki teatr sa
tyryczny - slyinny warszawski STS. Abramow, wówczas 
jeszcze student filologi<i polskiej lJmwer sytMu Warszaw
skiego, •był o d począ·tku jednym z filarów STS-u jako 
auitnr drobnych form sa:tyry sce1nic2mej, a ta'kże autor tek
stów piosenek, •k!ompozytor tY"chże i zarazem wykonawca. 
Po dziś dzień związany je.s t ściśle z grupą STS-u i wszyst
kie :prawie pl'ogramy :teg.o tteatru - ina przes.trze·ni dzie
sięciu lat bez mała - zawierają jego teksty i muzykę. 

Z 1doświadczeń STS-owych - z ciętej satyry po!Hycwej, 
z ostreij obserwacji obyczajowej, z odwagi i :prawdziwego 
zaangażowania !i<deowego - wywodzi się cala późniejsza 

twórczość Abramowa. Już w roku 1958 pisze swą ,pierwszą 

sZ1tukę pt. Esmeralda, czyli baśń romantycz'no-kryminalna. 
W tymże roku WY"jeżdża do Paryża, gdzie pracuje ja'ko 
dzien nikarz w tygodniku pnlo1nijil1yrm „La :semaine polo-
111aise" i jest równocześnie rstażystą w „Thea.tre National 
Populafre" - w •teatrze Vilara. Dalszą swą twórczość dra
maiyczmą, po powrocie do kraju, wiąże przede wszyst kim 
ze sceną warszawskiego „Ateneum", gdzie znaczny swkces 
osiąga ·zwłaszcza •sztuka A bramowa Duże jasne, napis ana 
w.sipólmie z Andrzejem Jareckim. Jest 1akże autorem trzech 
jednoaktówek, granych w „Ateneum" pod wspólnym ty
tułem Remanent. Najnowsza jednak ·sztuka Abramcwa 
Anioł na dworcu wydaje .się być jego dziełem najdojrzal
szym i ze wszech miar god.nym uwagi jako istotna pro
pozycja artystycz:na, wzbogacająca niEwą!Jpliwie obraz 
współczesnej dramaturgii. Prapremiera Anioła na dworcu 
miała a:nieljsce 4 lutego 1965 r. na Scenie Kameralnej 
Tea1ru Polskiego w Warszawie. 

Abramow pracuje obe orrie· &tale w Po lskim Radio jako 
kierownik •redrukcji słuchowiskowej Radiowego Teatru Mło
dych. Je.st ta•kże au·torem wielu słuchowi·sik . Niektóre z nich 
tlumaczcmo na języ'ki obce. 
Jarosław Abramow uawńczył obeoniie słuchowisko :pt. W·y

soko nad ziemią napirsaine ina konkurs Prix Italia. Ostatnio 
otrzy;mał nagrodę liter'acką imienia Stanisława Piętaka 

w dziale dramaturgii za rok 1964. Pracuje <nad nową sztu
ką, lutó-rą zamierza ukończyć na jesieni tego roku. 
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