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GWAŁTU CO SIĘ DZIEJE 

Napisana w 1826 roku „Sprawa w Osieku", czyli „Gwał
tu co siG dzieje" trafiła na scenę po sześciu latach. Rene
sans sceniczny przeżyła dopiero po roku 1860. Prapremiera 
komedii odbyła się w Krakowie 6.V.1832 w nieznanej ob
sadzie. Na szczęście nie przeszła bez echa w prasie, toteż 

mamy świadectwo, jak została wówczas przyjęta. Zresztą, 

wykonanie jej bardzo szwankowało z powodu niestaran
nej wystawy i zbyt szczupłej liczby statystów. Sam utwór 
wi.bu dził spore zainteresowanie, stał się przedmiotem dys
kusji, ponieważ „żadnemu jeszcze może tego rodzaju pło

dowi dramatycznemu nie przyszło doznać więcej naraz po
tqpiających zarzutów, lecz oraz i należnych oklasków( ... )". 
Ponadto recenzent „Gazety Krakowskiej" pisał: „(...) upa
truję wielki błąd w komedii hr. Fredry - że wyrzucając 

mieszczanom Osieku ich u ległość przemocy kobiet, gromi 
ich w zbyt kaznodziejskim sposobie o nadużycia nad nimi 
dawnej swej władzy; gdyż tu minął się widocznie z praw
d~ i celem swego poematu. 

Do złego przyjęcia od mni.ejszości parteru tej komedii, 
wiele się przyczynić mogło, zaniedbanie jej wystawienia , 
zwłaszcza w tej chwili, kiedy rotmistrz pancerny zwołał 
na radę wszystkich mężów całego miasta . Uchybienia 
podobne, kaleczą n a jlepsze. dzieło pisarza dramatycznego 



i dowodzą o nagannym lekceważeniu sztuki, dla oszczędza
nia kilku złotych na stosowną liczbę komparsów•)". 

Za dyrekcji Adama Skorupki i Stanisława Koźmiana ko
media została wznowiona 6.XII.1866 w obsadzie: Marcelina 
Ekerowa - Urszula, Wincenty Rapacki - Tobiasz, Teofi
la Kwiecińska - Barbara, Edward Hennig - Kasper, He
lena Modrzejewska - Kasia, Amelia Baranowska - Aga
ta, Antoni Janowski - Błażej, Albert Eker - Filip, Fe
liks Benda - Jan Doręba, Antoni Siedlecki - Dyzma Be
kiesz i Władysław Wolski - Makary. W latach 1875-1896 
w roli Urszuli występowała Paulina Wojnowska. Pozostałe 
postacie grali: Aleksander Podwyszyński, Dionizy Feliksie
wicz, Leon Stępowski - Tobiasza, Władysław Wojdało

wicz i Antoni Siemiaszko - Kaspra, Jadwiga Czaki i Te
kla Trapszo - Kasię, Ryszard Ruszkowski i Ludwik Sol
ski - Filipa, Włodzimierz Sobiesław - Jana Dorębę. 

W póżniejszych latach komedia nie miała świetnych ob
sad ani wielkiego powodzenia. Grana była w Krakowie je
szcze w roku 1904 i 1909 w Teatrze Ludowym. Po raz ostat
ni została wystawiona 29.XI.1923 r. w Teatrze Miejskim im. 
Juliusza Słowackiego z udziałem m. in. Antoniny Klońskiej 
jako Urszuli, Zygmunta Kułakowskiego - Tobiasza, Sta
nisławy Mazarekówny - Kasi, Alfreda Szymańskiego -
Jana Doręby. 

W 36 lat później doczekała się przypomnienia w Teatrze 
Ludowym w Nowej Hucie w reżyserii Wandy Laskowskiej, 
scenografii Mariana Garlickiego, ilustracji muzycznej Jó
zefa Boka, układzie ruchowym Teresy Targońskiej ( ... ). 

Teatr lwowski dał jej premierę 2.III.1835, po czym wzno
wił ją 1 l.II.1865 ( ... ). Mimo dobrych niekiedy wykonawców 
i tutaj komedia nie osiągnęła wybitnych sukcesów. Przed
stawienie z 1900 roku spotkało się z krytyką Gabrieli Za
polskiej, która zarzucała wykonawcom, że grali „Gwałtu 
co się dzieje" bez fantazji i dowcipu, ociężale, a sam spek
takl nie miał odpowiedniego tempa i nie wydobywał po
tężnego ładunku humoru zawartego w sztuce. Samą sztukę 
oceniała pozytywnie: „( ... ) Fredro zachował i tu swą prze
dziwną cechę swojskości, która tak silnie charakteryzuje 
jego sceniczne dzieła. W Polsce kobiety nie bawiły się 

książkami ani piórem, więc i osieckie damy nie oblęgły 
swymi pretensjami akademii, ale uchwyciły władzę w swo-

•) Gazeta Krakowska nr 130, 1832. 
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je ręce. Porwały za kordy i halabardy, wdziały na się ozna
ki rycerskie. a mężom oddały czepki. 

Moliere przedrwiwał kobiety uczone, śmieszne estetki 
swego wieku. Fredro wyśmiał rwące się do rządów, do po
lityki niewiasty. W fantazji swojej pełnej dowcipu i czę
sto głębokiej satyry (Akt I, scena pomiędzy trzema kobie
tami) bardzo umiejętnie wykazał swą znajomość kobiecej 
natury, która, bądź co bądź, jedynie miłości szuka i o niej 
marzy. Za nic dostojeństwa, władza i zaszczyty, skoro sło
wo „kocham"! - wpadnie do ucha kobiety. I w tej na po
zór wielkiej fraszce, a nawet silnie przestarzałej formie, 
dźwięczy ta triumfująca i nigdy nie zwalczona nuta prze
wagi nad kobietami" •) [ ... ) 

Na scenie warszawskiej „Gwałtu co się dzieje" zjawiło 
się wyjątkowo późno, gdyż cenzura nie dopuszczała przez 
pewien czas do wystawienia komedii, np. w r. 1846. Do 
grania jej nie bardzo kwapił się także i teatr. Dopiero 5.1. 
1901 roku pokazano ją na otwarcie Teatru Nowości pod 
zmienionym tytułem „Jejmość Burmistrz" w reżyserii Lud
wika Sliwińskiego . Rolę tytułową grała Zofia Trapszowa. 
'l'obiasza - Rufin Morozowicz, Kasię - Mieczysława Cwik
lińska (występująca wówczas pod pseudonimem Gryf), Dyz
mę - Karol Jarszewski. 

Niegraną dotychczas w Warszawie sztukę Fredry krytyka 
powitała z uznaniem. Władysław Bogusławski z tej okazji 
stwierdzał: „Fredro lubi się śmiać szeroko i głośno, humor 
jego nie gardzi trafnym konceptem, nie cofa się przed wo
dewilowym pomysłem, od farsy nie stroni i drwi sobie 
z niebezpieczeństwa, jeżeli tylko znalazł w nim wątek do 
zabawnej akcji. Wtedy wielki twórca „Zemsty" i „Slubów 
panieńskich" rozpędza się w żarcie, nie dbając o to, dokąd 
go fantazja uniesie, w którą stronę popchnie go vis comi
ca. I zamiast budować kunsztownie, improwizuje swobod
nie, tu się wstrzyma, tam pospieszy, ówdzie zahaczy, mno
żąc epizody, zmieniając tempo ruchu, według chwilowego 
kaprysu . 

„Gwałtu co się dzieje" w czytaniu wygląda karykatural
nie, zdaje się trącić myszką, na scenie nabiera prawie ak-

•) Gabriela Zapolska: I Sfinks przemówi... Wieczory Teatralne. 
Lwów 1923, s. 114-115. 
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tualności, a może nawet sięgając w przeszłość o przyszłość 
trochę potrącać" •). 

Znacznie powściągliwszy w pochwałach był Edward Lu
bawski. Domagał się stosowania właściwych kryteriów wo
bec wystawionej sztuki : „Należy, jak mi się zdaje, w są

dzie o utworze sprzed pół wieku zastosować miarę ów
cz.esną , nie dzisiejszą. Według dzisiejszej rzecz przedsta
wiona zbyt naiwnie, a nawet pod względem techniki sce
nicznej zbyt elementarnie i dlatego czasem, zwłaszcza w 
akcie pierwszym, widz czuje się znużony" **). 

Mimo to utwór dla swoich walorów widowiskowych i ze 
względu na wziętość u publiczności wystawiany był potem 
jeszcze niejednokrotnie. 13.IV.1912 roku został przypomnia
ny w Warszawie przez Teatr Zjednoczony. 7.III.1915 grał 

go Teatr Polski w reżyserii Kazimierza Wroczyńskiego i de
koracjach Wincentego Drabika. 

Przedstawienie to wzbudziło szereg poważnych zastrze
żeń. Sporo też zarzutów skierowano pod adresem sztuki. 
Jan Lorentowicz 0 •) podważał wówczas celowość przypo
minania słabszych dzieł Fredry i kierował pod adresem te
atru pytanie: „Po cóż grać („Gwałtu co się dzieje"), kiedy 
to nie jest Fredro autentyczny. Po cóż, kiedy i ta przeróbka 
(:i: „La nouvelle Colonie" Marivaux), bez ceremonii doko
nana nie ma w sobie dostatecznych zasobów humoru?" Spek
taklowi zarzucał, że „na domiar złego artyści Teatru Pol
skiego wzięli to wszystko na serio; usiłowali przekonać 

i siebie, i widza, że ta maskarada antyfeministyczna nie jest 
grubą, po szlagońsku pojętą bufonerią, ale że podobna 
awantura spódnicowa odbywała się naprawdę w jakimś pol
skim Osieku czy Kiernozi ( ... )" 

Innego zdania był Boy ••-*), który z racji wystawienia 
„Gwałtu co się dzieje" 11 listopada 1923 na otwarcie Tea
tru im. Fredry w reżyserii Józefa Krokowskiego i dekora
cjach Witolda Małkowskiego pisał: „W tej rzadko grywa
nej i niesłusznie lekceważonej krotochwili Fredry tkwią 
skarby samorodnego humoru, składnice wartości teatral
nych". Według niego komedia stanowiła „przykład, jak się 

*) Kurier Warszawski, nr 7, 1901. 
**) Kurier Codzienny nr 7, 1901. 

***) I. Lorentowicz : Dwadzieścia lat teatru . T. I. Warszawa 1929, 
s . 84. 

****) Żeleński (Boy): Flirt z Melpomeną (wieczór czwarty), War
szawa 1924, s. 235-236. 

pisze oryginalną sztukę, wspierając się na najlepszych wzo
rach ... jak przyjmie motyw mistrza od mistrza, aby go prze
tworzyć nawskroś indywidualnie". Oprócz tego kładł na
cisk na walory teatralne krotochwili: „I cóż za role! ( ... ) 
Grają je tak jak umieją , nie wszyscy doskonale, to pewne, 
ale wszyscy dobrze, wielu bardzo dobrze a wszyscy nie 
z pietyzmem ale z miłością. I wesoło, a to grunt". Grana 
była wówczas 8 razy. Ostatni raz oglądała ją Warszawa 
l:Z.II.1!}.32 w Teatrze im. Stefana Żeromskiego na Żolibo
r zu. 

( ... ) W okreiie powojennym „Gwałtu co się dzieje", w 
stosunku do swo1e1 dotychczasowej kariery scenicznej, 
miało nawet lepsze powodzenie, trafiając na sześć scen. 
Poza Nową Hutą było najpierw, już 9.X.1946 r ., grane przez 
Teatr Ziemi Pomorskiej w Toruniu w reżyserii Józefa Ma
ślińskiego i scenografii Leonarda Torwirta. Szło wówczas 
razem z „Koncertem". W inscenizacji tego teatru „kome
dia została celowo uwspółcześniona i dekoracyjnie nieco 
„miejscowo" (toruńsko!) potraktowana, co tylko jej 
wyszło na zdrowie" •). 29.VI.1950 r. znalazła się w repertu
arze Teatru Wielkiego w Częstochowie, przygotowana re
żysersko przez Mieczysława Mieczyńskiego i scenograficznie 
przez Władysława Wagnera. 81.III.1955 miała premierę w 
Teatrze Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w reżyserii Sta
nisława Milskiego, scenografii Adama Stańskiego. 

( ... ) W r . 1957, z przeznaczeniem dla wystawienia w ob
jeździe, przygotował „Gwałtu, co się dzieje" Teatr im. Ju
liusza Osterwy w Lublinie w reżyserii Marii Straszewskiej, 
scenografii Jerzego Uklei i opracowaniu choreograficznym 
Danuty Kwapiszewskiej ( ... ). 

(Z pracy „Fredro na scenie". Wydawnictwo artystyczne 
I filmowe, Warszawa 1963 r.) 

•) Stanisław Matysik, Teatr nr 9, 1947. 
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JAN ZYGMUNT JAKUBOWSKI 

Jak w dziejach literatury powszechnej m1eJsce genialne
go komediopisarza francuskiego Moliera widzimy dziś obok 
największego pisarza dramatycznego wszystkich czasów, 
Szekspira - tak w dziejach literatury polskiej zajmuje 
obecnie Fredro stanowisko obok największych poetów na
szego narodu: Mickiewicza, Słowackiego, Norwida. Pięknie 
wyraził ten sąd największy badacz polskiego romantyzmu, 
Juliusz Kleiner, gdy stwierdził, że należy się Fredrze miej
sce na wyżynach literatury, tam gdzie umieszczamy wszyst
kich romantyków. „Na równi z nimi - stworzył świat 

własny, niezapomniany, i królewską krainę ich natchnień 
dopełnił królestwem śmiechu". 

To nie tylko piękna, lecz i głęboko trafna formuła kry
tyczna. „Królestwem śmiechu" - dodajmy: ,śmiechu o bar
dzo bogatej skali, od beztroskiej radości do mądrego śmie
chu i celnej ironii - są istotnie wypełnione komedie Fre
dry. 

Nie będziemy tu analizować od strony formalnej komizmu 
Fredry. Podkreślmy jedynie, że mamy tu zarówno tak 
zwany komizm sytuacji, jak i komizm charakterów, że pol
ski komediopisarz świetnie operował elementami humoru, 
jakimi posługiwała się wielka komedia europejska od cza
sów komediopisarza rzymskiego, Plauta, poprzez dzieła 
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Moliera i Goldoniego. Zatrzymajmy się natomiast dokład
niej nad zagadnieniem, jak w komediach Fredry dokonała 
się synteza różnych rodzajów humoru, jaki występował w 
literaturze polskiej. 

Fredro, przedstawiciel wysokiego kunsztu komedii euro
pejskiej, jest zarazem poetą bardzo polskim, wielkim nau
czycielem swego narodu. Uczył bowiem Polaków śmiechu 
nie tylko pogodnego, lecz i mądrego. 
Gdybyśmy chcieli wyodrębnić różne rodzaje humoru w 

dawnej literaturze polskiej, trzeba by przypomnieć trzech 
poetów: Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego i Ignacego 
Krasickiego. Rej śmiał się często, śmiał się śmiechem zdro
wym, najczęściej rubasznym, śmiechem szlachcica, którego 
przepełnia radość, gdy zasiadł w dobrej kompanii i przy 
obficie spełnianych kielichach opowiada żarty i pokpiwa 
z ludzkiej słabo.ści i śmiesznostek. I ten rodzaj śmiechu nie 
był Fredrze obcy. Obserwujemy go np. w komedii o zakre
sie farsowym w „Damach i huzarach", gdzie Fredro bawi 
się beztrosko i zaśmiewa ze spóźnionych amorów starszych 
panów. 

Ale nie ten najprostszy, chciałoby się powiedzieć, biolo
giczny śmiech dominuje u Fredry. Jego komedie reprezen
tują często pełen wdzięku i inteligencji uśmiech. Właśnie 
uśmiech, jaki po raz pierwszy wprowadził do naszej kul
tury największy poeta polskiego renesansu Jan Kochanow
ski. On właśnie nauczył Polaków śmiechu, w którym rene
sansowa radość życia zaprawiona jest bystrą i dowcipną 

refleksją, taką, jaką np. obserwujemy w świetnym dwu
wierszu: 

Jeśli nie grzeszysz, jako mi powiadasz 
Czemu się, miła, tak często spowiadasz? 

Pomyślmy, Kochanowski nie moralizuje, nie karci, ale 
przecież w tym jednym uśmiechu pełnym mądrości jest, 
jakże trafna, obserwacja i, jakże celny, strzał skierowany 
w natrętną dewocję, w fałszywą pobożność. 

Tak uśmiechał się często i wielki komediopisarz, uśmie
chem pełnym wdzięku i lotności. Syn rodziny szlachecko
-arystokratycznej, błyszczący oficer napoleoński, bywalec 
salonów lwowskich, bogaty ziemianin był wielu węzłami 
połączony ze środowiskiem zamożnej szlachty. Otaczał je 
nawet swoistym sentymentem. Ale ileż w jego najlepszych 

7 



komediach - jak np. „Zemsta", „Sluby panieńskie", „Pan 
Jowialski" - jest inteligentnego uśmiechu z ludzi środo
wiska społecznego, z którym wiązało go pochodzenie i oby
c:rnj. Fredro był wielkim realistą . Umiał wniknąć trafnie 
i dowcipnie w istotne motywy postępowania ludzkiego. 
Weżmy np. pod uważną obserwację postać jednego z bo
haterów „Zemsty", Cześnika. To pozornie tylko obrońca 

staropolskiego obyczaju, dawnej „cnoty", człowiek częst::> 

posługujący się moralnymi sentencjami. Z uśmiechem, nie 
pouczając i nie rzucając gromów na szlacheckie wady, od
słania jednak Fredro prawdziwe oblicze Cześnika, szlach
cica, który pragnie przez bogate małżeństwo przede wszy
stkim zaokrąglić swoje posiadłości. Już pierwsze słowa ko
medii świetnie charakteryzują Cześnika i styl Fredry, któ
ry uśmiechając się wkłada bohaterowi w usta następujące 
słowa : 

Piękne dobra w każdym względzie 
Lasy - gleba wyśmienita -
Dobrą żoną pewnie będzie -
Co za czynsze! - To kobieta ... 
Trzy folwarki. 

Trzecim wielkim mistrzem śmiechu w rozwoju literatu
ry polskiej był Ignacy Krasicki, niezwykły, oryginalny bi
skup, który pełnił w dziejach naszej literatury rolę podob
ną do tej, jaką w kulturze francuskiej odegrał wielki 
mistrz drwiny Voltaire. Biskup, który swoim komicznym 
poematem „Monachomachia" zadał śmiertelny cios zako
nom w Polsce. Wspaniały ironista uśmiechał się niejedno
krotnie w sposób bardzo kęśliwy i gorzki. Przypomnijmy 
choćby jeden przykład z „Życia dworskiego": 

- Można prawdę powiedzieć, ale tonem grzecznym: 
Piotr się wprawił w rzemiośle trochę niebezpiecznym, 
Piotr zażył a nie swoje, kunsztownie pożyczył ... 
Zgoła tyle sposobów grzecznych będzie liczył, 

Tak fałsz będziesz uwieńczał, do prawdy sposobił, 
że na to wreszcie wyjdzie: Piotr kradł - dobrze zrobił ... 

I Fredro posługiwał się niejednokrotnie humorem bardzo 
gorzkim. Oto komedia pt. „Pan Jowialski". Smiejmy się 
szczerze i głośno z różnych dykteryjek tytułowego bohatera 
utworu. Ale znów wniknijmy uważnie w życie beztroskiego 
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i zamożnego dworu szlacheckiego. Ileż tu realistycznej 
prawdy o życiu. Przecież w owym roześmianym dworze 
żyją ludzie - którzy - jak sam Jowialski - są na pół 
zidiociali, nie tworzą żadnych wartości społecznych i kul
turalnych, zdolni jedynie do konsumowania tego, co inni 
przygotowali w codziennym i żmudnym wysiłku . 

„Pan Jowialski" - świetna i pełna humoru komedia -
to zarazem jedna z najbardziej ostrych i gorzkich satyr, 
jc;kie napisano w literaturze polskiej na temat odchodzące
go w przeszłość życia szlachecka - ziemiańskiego. 

Sięgnijmy po jeszcze jeden przykład, do młodzieńczej ko
medii Fredry pt. „Mąż i żona". To znów ostra satyra od
słaniająca zakłamaną moralność rodziny szlachecko-arysto
kratycznej . 

Przypomnieliśmy, jak humor Fredry, bardzo bogaty -
stwierdźmy raz jeszcze - w różnorakie odcienie, był silnie 
związany z rodzajem humoru w literaturze polskiej. Uczy
niliśmy to nie dlatego, aby ukazać wtórność wielkiego ko
mediopisarza. Nie, synteza polskiego humoru w utworach 
Fredry jest twórcza i oryginalna. Jest w niej wiele nie tyl
ko beztroskiego śmiechu, ale inteligentnego uśmiechu i cel
nej ironii. Jest w owej syntezie i wiele filozoficznej mądrej 
zadumy nad bogactwem i sprzecznościami życia i natury 
ludzkiej. Krytycy w czasach romantyzmu czynili zarzut 
Fredrze, że śmiał się on w ponurych latach niewoli naro
dowej, a przecież w tym uśmiechu Fredry była głęboka 

mądrość człowieka, który rozumiał, że o najtrudniejszych, 
tragicznych doświadczeniach nie jest łatwo mówić. W pa
miętniku pisanym prozą pt. „Trzy po trzy" umieścił Fredro 
bardzo znamienne wyznanie: „Kiedy po skończonych woj
nach wróciłem w domowe zacisze, wielu, wielu razami ude
rzone serce, serce zakrwawione, zbolałe nie dozwalało pa
mięci rozpowiadać zdarzeń z owego czasu ... " 

Swój stosunek do życia wyrażał Fredro bez patosu i nad
miernego liryzmu (choć i subtelny liryzm przenika jego ko
medie, jak np. „Sluby panieńskie"), posługiwał się humo
rem, humorem wysokiego gatunku, tym humorem, który 
można określić słowami Bolesława Prusa, że polega „na 
sumiennym oglądaniu rzeczy co najmniej z dwóch stron: 
dobrej i złej, małej i wielkiej, ciemnet i jasnej ... " . 

(Z artykułu „Prawdziwa twarz Aleksandra Fredry", 
„Polonistyka" 1961, nr. 2) . 

9 



Kierownik techniczny - Wiktor Ptórkowskł 

Brygadier sceny - Józef Ko§ciuczyk 

Glówny elel<jryl' - Zdzislaw Tomaszewski 

_Rekwizytor - Marta Korzeniecka 

K i erownicy pracowni: 

stolarskiej - Michal Nosorowskt 

krawieckiej - Eugenia Mojsa i Henryk żuk 

perukarskiej - Edward Laskowski 

malarsldej - Romuald Druskont 

tapicerskLej - Franciszek Molik 

modela'rni - Leon Syty 

Wydawca: Państwowy Teatr im. Al. Węgierki w Btalymstoku 

Sezon teatralny zg66/67 

P1 ojekt okladki i afisza: Htio.ry Krzysztofiak 
Cena 3 zl 

PROJEKT KOSTIUMU 
AG ATY 

PROJEK T KOS T IUMU 
BARBARY 



ALEKSANDER FREDRO 

Gwałtu co się d.zieie 
Komedia w trzech aktach 

Obsada: 

Urszula, Burmistrz w Osieku - Danuta Rymarska 
Tobiasz, jej mąż - Eugeniusz Dziekoński 
Barbara, pisarz - Barbara Bardzka 
Kasper, jej mąż, brat Tobiasza - Bogusław Hubicki 
Kasia, ich synowica - Irena Olecka 
Agata, bakafarz i dowódca straży - Nina Czerska 
Błażej, jej mąż - Jerz.y Mędrkiewicz 
Filip Grzegotka - Tadeusz Kuduk 
Jan Kanty Doręb_a - Aleksander Iwaniec 
Dyzma Bekiesz - Janusz Piechowski 
Makary, szeregowiec - Bolesław Idziak 
Mieszczanie, straż miejska 

Reżyseria: 

TERESA ŻUKOWSKA 

Muzyka: 
EDWARD PAŁŁASZ 

Scenografia: 
TERESA TARGOJ.'JSKA 

Współpraca scenograficzna: Michał Puklicz 

I n sp i c j en t : Janusz Piechowski 
S u f 1 e r : Krystyna Dziemska 
U d ż w i ę k o w i e n i e: Henryk Lipartowski 

PREMIERA 15 GRUDNIA 1966 R. 

PA8STWOWY TEATR DRAMATYCZNY IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI 

W BIAŁYMSTOKU - SEZON 66/67 

Dyrektor Teatru - Jerzy Zcgalski 
Kierownik IJiteracki - Lech Piotrowski 
Zastępca Dyrektora - Witold Różycki 
Błlk 3461/66 r. 50Q egz. 


