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Mo I i e r · 

Oto komed io, która narobiła wiele hałasu i narażona by. 
la na długie prześladowania. Losy jej stanowią wymowny 
dowód, że ludzie, których wyszydza, sq we Francji o wiele 
potężniejsi niż wszyscy, z których autor żartował sobie do· 
tąd. Markizowie, wykwintnisie, rogacze i lekarze znosili po 
tulnie to, iż ośmielono się przedstawić ich na scen ie, udo
wali nawet, że i oni wraz z całym światem bawią się zdję

tymi z nich żywcem wzorkami. Ale obłudnicy nie puścili tak 
łatwo szyderstwa mimo. uszu, uczuli się dotknięci i w ogóle 
zdumieni tym, ii ktoś ośmielił się wydrwić ich szalbierstwo 
i targnąć na rzemiosło, którym się trudni tyle możnych i 
wpływowych osób. Takiej zbrodni nie mogli mi przebaczyć, 

toteż wszyscy ruszyli w pole przeciw mej sztuce z nieopisa
ną wprost zajadłością. 

MOLIER • 



M 0 LI ER (1622-1673) 

W 21 roku żyoio porzuoil stu·dio i przystąpi! do wędrow 

nej t~upy olktor'skiej. W 1643 r. zołożyl trupę teatr01lno ,.The

atre lllL,Jstre". W 1658 r. powrócił do Poryżo i rozpoozal 
szereg z.aoiętych .wolk i u'1:01rozek, m. in. z włoskim zespo 

tern o.ktorów Comediens ltolliem;, nad który,m odn.iósł z.wy

oięstlwo s.z.tlikq Pre ci e u s es r i d i c u I es 1959 (Po

ciesz n e wykwintnisie). Przede wszystkim jednak 

umocnił swą pozycję czolQWego dramaturga najpierw sztu

ką· Lecoles des femme5 1663 (S z kot o żon), o no.step

nie komedlią-bo•letem •Impromptu de Verso1illes 1663 (Im

p r owi z o cj a wersalska). Dllięki sztukom tym stoi 

się Mol ier protego,wcrny.m k.rólo. Ar.zyczynq nieporozumień z 
dworem, utraty pełnego popo.rcia ze s.trony króla i wreszcie 

zodiętej wolrk<i S'tolo S1ię s.z.tuko fo1rtuffe 1ćl64 ,$ ,w i ę to s zek). 

Wystawiono pr.zy pełnej 01probocie Ludwi•ko XIV, zostało 

zdjęto no jego polecen~e. w czym zasudniczą rolę odegra

ło Towo1r.zystwo Świętego Sakramentu, tajno orgaJl·zacjo kle

rykalno, wrag.a tok absolutyzm<ll'Mi Ludwi'ka XIV, jak ws.zy.st

kiemu postępowi i odnowie gospodarczej kmju. Walko 

trwula 4 lato i zokoitczylo S1ię (po roz.wiqZl'.llniu Towonzystwo) 

pełnym :z;wycięs.twem Molie~o i wystawien"em sz.tu•ki w 1669. 
ślady tej walki odnaleźć można w sztukach Don Juan (1665) 

i Miso•nthrope 1666 (M 'i z a n t ro p). W 1667 Molier zapadł 

oiężko no zdrn.wiu i w 6 lot póź:niej umm! no scenie w cza

sie przedsito1Mien'o Le mola(łe imog.i1n0oire 1667 (Cho ry 

z urojenia). W tyin kTótkim okresie pow.s-toły: . L' ovare 

1668 (Skąp 1iec), Le boLirgeois genbilhomme 1669 (M ie

s z cz O• n i n s 'I I och c .i ce m), Les femmes sova.ntes 167:2 

(U cz o n e bi a.I o g I o wy). Les fourberies de Scopi1n 16711 
(Szelmost .wo Skope ·na) i in.ne. Mol1ier, mistrz ko

med<i charnlkterów, wykor.zy.s.tywoł w sposób twórczy wzory 

Plauta i TerenojusZl'.l a także włoskiej komed1·i dell'arte. Wy_ 

zwol·i ! się z form konwenojonał•nych, stworzył golernę typów 

i chamkterów o l'lliepmemu,jojącej aoktuolności, o zarazem 

w:prowadz,i ł .no scenę wiel•kiie ucz;ucio •i nomiębnośoi. 

Tadeusz Żeleński-Boy 

NAJTEATRALNIEJSZV TEATR 

llui. jest Ma•l•ierów! No n:m moi.no by demcmstrowoć, i.e 
wszystki.e te wymysły, które teabr dzisiejs.zy chce uważać zo 

swoje zdobycze, są raczej cofoiędiem SJię ku dzie.aięctiwu te
atru, kiedy to wrdz byt i.s<totnie dużym dzieckiiem, którego 

oko przede wszySitkim tnzebo było bo•'MiĆ. Wszys.ttk!ie te ol
ro.kcje i figielki znoi już i Moloier i umiał doskonole nimi 

operować, o ile gen.ius.z Jego ro10Zyl s. i ę do nich z:n ; żyć. 

I jakie miaJ środki! Aierwszy s.wój komediiobofot wystov;l'ł 

no zamówienie nodintenden.ta ~inonsów Fouqueta, który 

chciał samego króla u.pokorzyć swym zbytk,i em i rychło po 

tej zabo;wie dos.to·t się do Bastyl ~i. Możino sobie wyobrazić, 

co tam były za przepychy! POźnliej, kiedy s.zlo o widowisko 

dwors.kie, koso kró1ewska s.to ta mu otworem. 

Znoi Molier teatr pod obwa1rtym n.iebem: zo s.cenę oddo

wan.o mu ogrody Wersa1lu, w których urządzo1no umyślne Wo

dotryski, sadzawki, maszynerie. Scene oświeooJo dwustu lu 

dzi w maskach, którzy trzymalii tyleż woskowych świec. 

Znot efekty nagości. Pon.no du Parc, reprezentująca no 

którymś z to.kich festynów Wen.us, wynurzyło• się z w.ody 

(z .pro11"idii.wej wody, ropewne odpowiedn.io ogr?Onej)„. 

~iedy Molier potrzebował mu1zyk0i, m i:a.ł do rozporządze 

ni.o królewską kapelę, i nadwornych śpiewoków, i nadwor

nego kompozytora, P. Lull i. Molier stworzył komcdi~ mu 
zyczną, którą .obeoni·e no nowo wymyślono jo1ko nci}modnicj. 

s.zy teo1tr. 

Kiedy chcial tańca, rniol b01let 1nodworny„. A często w je. 

go balecie tai1czył sam król i no.jwięks.i pono.wie dworu. Ko

rowód roztańczonych masek, p iosenka, to nojozęstsze za _ 

kończenie jego lekkich komedii„. 

Zno·ł Siztucz.k.i, którymi wciąga się do współgra1nio publ·icz

ność. Jego Po1n de Pourceaugnoc ucrekol no soJę pom iędzy 

widzów, kędy go goniilo armia leko.rzy i aptekarzy z seren

g.ami. 

Znal rodz01j kabaretowy i jego bezceremoni alną swobodę, 
kiedy w Improwizacji w Wersalu poko1zał kulisy 

~wojej trup)', swój teo.br podczas próby i stebie przy reży

serskiej robocie. 



Zna l cudy feeri,i, kiedy w tragicznym balecie P ~ y c h e 

napisanym ·do spólki z.e starym Corneillcm, jeden akt po
m'eścił w niebie o drugi w piekle. 

Zrtał int':)rl·udia, •i groteskii , i teatr masek, i pocieszne Lwic

rzęta na scenie itid. Wszystko to Mai ler n.te tyfko zno, 
ale przewo.i;n1ie sam stwonzył. I m~oł - powtoriaun - środki 

nieograniczone: chodz:iło WSZQ>k o zabOiWę najpotężniejszego 
monarchy. Otói:, wierzc:e mi, wsozysitk 0 to Morier miał sob c 
ro coś bardzo pośledniego. Podda.wa1ł s.ię obowiązkom, jo.k:.e 
nań płynęły z tytułu aranżera dworskich uroczystości, ba
wiło go to może, było dlań wytch1tieniem po wielkiej twór
czości. Ale kiedy chciał napisać naprawdę coś dla siebie, 

dać miarę swoją jako t:Nórcy odkładał to wszystko na bo!<. 
Wówcros wystarornło mu parę metrów sceny bez żadnych 

urządzeń, jedna najprostsz.a dekoracjo iła p ęć a.któw i no 
scenie k.ilka osób, które roz:mowi•a.jq z: sobą. Całą treść tcg? 

prawdziwego teatru Mol iera sbanaowi krzesonie o siebie 
myśl•i, ideii, tCl'rdie o siebie słów, zazębianie charokterow 
i wydobywaiłie z tego efektów najprzedniejszego dowcipu. 
To był w jego pojęciu pr01Wdziwy, na1jwyższy tea.tr, tamto 

wszystko to roboo1wki, którymi karmił z musu tę dość mie.szo. 
nq umysłowo publiczność, jaką był dwór Ludw'ko XIV. W 
tych ramach dobrowolnie skromnych i ubogich stworzył naj 
htotniejsze s.woje dz;ieła. I to jes.t teatr, najteokraln'ejszy, 

najczystszy teatr jaki istnieje. I kto z was widziaJ trzeci akt 
Sw1ię toszka i n'e ooumial się z zachwytu i nie padł w 
duchu na kolana, temu już nic nie poradzę„„ 

Tak.trzeci akt Swię t oszko, cz.wartya1kt Mizo n tro. 

pa - to są te za.wrotne s.z.czyty tea1tru, przed którymi. staje 

się z osłupieniem. I to bJi.sko od trzystu lot. Szczęśliwe pu

blinność parysiko z roku 1664, dla której te genialne dzieła 

były współczesnością, były krwią z ich krwi! My dtiś mu>imy 

przystępować do nich, przerzynając się przez ropory od

miennej konwencji, kost'umu, w;qzanej mowy. Publ'czność 

nie bardzo lubi ten ktopot, ole gdy chodzi o Moliera, sto

krotnie się on opłuco, trzeba się z tym pogodz·ć, że jeden 

był Molier i drug.iego, niestety, nie będzie! 

Fragmenty reccnzjt z przedstawienia „Sw1ęl0Hko' 1 

w Toatrzo Polskim w Wornawio. Kurier Poranny 

nr 133 z dnia 15 V 1925 r. 

JACQUES COPEAU O MOLIERZE 

Abchylos i Sofokles by.li tragiczni przez s.we pohcie fa

talizmu, obejmują.ce także bogów, i przez pojecie wyuuja. 
lośc: nieodlocznych od charakteru człowieka. 

Come'lle i Racine są tra9iaz:ni przez s.woje pojęcie ho
noru, chwały, za<sług·, laski , wszystkich oporów, jak·e na 

miet11ośc1om bohatera przec wstaw'ajq pruwa, które nie on 
stworzył - prawa jego krwi, jego rangi, jego rodz.ny, jego 

ojczyzny i jego rei gi'. Bohaterowie ci, to jednostki. Ale jed
nostki skrepowane pewną regułą. Wskutek tego wola ich 

natrafa na przeszkody. W,kutek tego so dromotyczni. 

M·;He~ ·,;ie szuka swojego bohatera . Zi<1ajduje go już go

towego w spolcczenstw'e wywadzocym się z tradycji rycer. 
skich z obyczajów chrzescijańskich. Jego obserwacje obcj. 
mują skalę wartości uszercgowa•nych hierarchicznie. Jego 

filozor:a odnosi s.'e da "''YPróbowonej moralności . Jego sądy 
komiczne dotyczą przyjetych ' konwehaji, stosunków us'tolo
nych, obyczajów wyraznie określonyd1, typó.w jedno1i·tych. 

Zwraca s.'ę do publiczna·ści, której gusta , reguły życia, kul
.l~ra, uprzedze 1: 0 filozoficwe i społeczne sa dostatecznie 
utrwalone, mógł wiec uznać za nieprzyjemne lub śmiesrnc 

WsLYstko, co o b·ega od pewnej harmonii myś.li, charakteru 

i pos.~po;Nan·a, wszystko co prze~racza przez wypoc:ze.n·a, 
prz;sodę i biedy, granice obowiązującej sylwetki przyz.woite
g0 człowiC.kd. Wszystko to jes( ja'srie . I 'dla'tega ·też · josny 

jest wspon ały komizm Moliera i niemwodny mechanizm, 

który nim rzqclzi. 

. ' .. 
Fragment z k iqżk.1 J. Copeou; Nago :,c;:.cno. 
Wydow111c.lwa Arty!ii.tyc1 ne 1 Filmowe. Wr; ru:a 
WO 1972 209.0.210. 



PANI PERNELLE, moltiko Orgon<1 

ORGON, mąż Elmiry 

ELMIRA fono Orgono' 

DAMIS, s)'n Orgono 

MARfANNA, có"rl<:o Orgono 

WALERY, zolot11ik Mcrrfanny 

I 

SWIĘT SZEK 
(Tartuffe) 

Komedio w pięci u akta.eh 

Przełożył i Oj)ra:Cowul: Tadeusz Boy-Żeleri5ki 

o sob y: 

- Izabella Bilska KLEANT, :>VNagier Orgono 

- Józef Chrobak TARTUFFE, ·™ętoszek 

- Bożena Janiszewska DORYNA, pokojówko Mo r onny 
- Halina Sobolewska PAN ZGODA. woźny 
- Adam Sirko OFICER GWARDII 
- Ewa Czajkowska 

FLIPOTA, służąco pan i 
- Jan Karow Pernelle 

Rzecz dZ1ieie się w Paryżu w domu Orgono 

REŻYSERIA - JOWIT PIEŃKIEWICZ 

SCENOGRAFIA - Lll.1, NA JANKOWSKA 

MUZYKA - MATEUS2: śWIĘCICKI 

UKŁAD CHOREOGRAFICZNY - EMIL WESOŁOWSKI 

Asystent reżysera - Jó1ef Strumiński 

- Józef Strumiński 

- Stanisław Czaderski 

- Maria Deskur 

- Stefan Posselt 

- Juliuu Dziemski 

- Leokadia Szajda 



ROZMOWA ECKERMANNA Z GOETHEM 

Srodo, 26 l'pco 1826 r. 

Tego wiccrnru doino lem sLCLęse<o uslysLeni'O od Goethe
go wielu ciekawych rzeczy o teotnze.„ Zapytałem, jako rnu"i 

być sztuka ,oby rn ;ola wolafy sceniczne. 

- Przede wszystkim mus.i być symbolicrna - odporl Goe
the. To zn oczny, że. każda sceno musi posiadać swoje zna 

ozente i prowadzić do innej, wo.żniejszej. S w i ę to s zek 
Moliera jest pod tym względem niedościgłym wzorem. N'ech 

pan weżm·e choćby taką pierwszą s.cenc;, cóż to z.o. ekspo
zycjo ! Ws.zystko od początku jest tom w nojwyfazym stopniu 

woż.ne i zmierza do czegoś jesz.cze· ważniejszego, co ma 
niebo.wem nastąpić. Ekspozycjo Lessinga w Mr n n ie von 
Bor n he I m jest również świetna, ale to~iej drug:cj jo.k ta 

z:e 5 w i ę to szk o nie ma no calym ś.wiecic. Jesl najwspa

nialsza i najlepsza 'w swoim rodzaju. 

Fragment z ksiqiki J. P. Eckarmunno. R<1zmowy 

z Gocthom. Tom I •. 2f4. · PIW WorSLdwo 19'-0. 

Dzies.ięc>oro przykazań nowej dewocji · 

1. Nie będ ziesz miał innych kierowników przede mną 
I ślepo mi wufasz. 

2. Wszy st'<'c swoje grLcchy rni wyzrmsz, 
Chcc:t.'m tylko golibrodo. 

3. Porn:ętoj no dzteri odpocrnienio, $więtą n icdm~lę, 

I przychodź do Sa·nct - Pierre nauk moich słuch~ć. 

4. CLoij mentorów !>Woich. 

·Aby przedłużone były dni ich no z.1emi. 

5. Ne będriesz niczego czy-nil 
Bez ich z:gody. 

6. Zonę i córkę mentorom powierlYSZ, 

I precz odpcdzisz wszelkie podejrzenia. 

7. Majqtk'cm rozporządzaj się 

Tyl ko podlug moich przykozoń. 

8. Dla dobro sekty bcdr1csz kl~mat, 

Albowiem zacny cel uświęca środkr. 

9. W niektóre dni przestrzegaj czystości, 
N01Wet w stanie molżeńsk·m. 

IO. Z mojatku bliźnich korzysta.j 
I swoją fortunę z nimi dziiel po~połu . 

Wg ksiqzki; Twarz i mo>ka . W1edLd Powszech
na. Warszawo 1963 s. 31. 



ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWEGO TEATRU im. AL. FREDRY 

W GNIEŻNIE 

1. w_ plo1noie repertuarowym umieś.cić 51zJtu1k!i o W)'sOlkich 
w-0 lorach ideowo-a1rtyst)"cznych ze szczeg61nym uwzglę . 

dnien.rem problemów, które interes.ują mrod-z;ież; wpro. 

wodzenie do repertuaru obok klasyk~ pozycji wspólczcs
nych (np. s.z;buk i Różewioza) dotąd nie granych na scc
n,ie gnieŹln1ień.s:kiiej. 

2. Zorg0<nirc:w.oać dl-o mlodiz!ieży liceów ogólnoks.nta!cących 
i szkól ·z01Wodow)'ch m. Gniez,na znzes.zonej w między. 

sikolnym Klubie „F'lroscenium" - Studium W:edzy o 

TelJitrze - cykl li pt. „Aktor w teatrze" ((od poźdrierni

ka do grudnrio 1972 r.) oraz cykl Ili pt. „Teatr i dram-ot 
polski w ro.z.woju h1istoryoZ1nym (od styczn.io do czerwca 
1973 r.) 

3. Zorga111izo,woć przy ws.pólpr-0cy z Oddzitołem Wojawódz_ 
kim Toworzys.twa Kultury Teo1trolnej w PorrTOniu - ,,Tur. 

niej Wiedzy o teatrze" przygotowanie el•m·nocji 
okręgowych oroz łmprezy finatowej z okazji Międzyno. 

rodowego_ Dnio Tea1tru. 

4. Opraco.woć b.ibl ,iografię pomoon1iozą, teotroHów, przy. 

dotną w Studium Wiedzy o Teol:r'.ze. 

S. Ro1z:pows.zechni-oć fi~my oŚi'Miotowe o tecrtnze poprzez ar
gani,zowonie systematycznych projekcji w pow'ąmniu 

z zojędomi Studium Wiedzy o Tea trze. 

6. Nawiąz.ać współpracę z Instytutem IGsiz,tałcen·a Nauczy. 

cieli i Badań Oś.wi-otowych w celu ws.pólnego opro-co
wania dtu9ofalowego programu upowszechnienia wie
dzy o sz.tuce .teatru w środowisku sz:kolnym . 

7. Wpr<llwadziić stały cykl ~otkań z mi-s.trzo1mi sceny pol

skiej - przew:duje się spotk'Clln.ia z Janem Swiderskli rn, 
Andrzejem Łapickim, Moją Komorowską i innymi. 

8. Orga1nizo.wcić stale spotkan.io popremierowe połączone 

z dyskusjq nad real i zacją określonej sztuki, adresowane 
p.n:ed.e wsizystklim do widi:a ze środowiska robobn4czego 

i wrejskfego . 

9. Zorgan.izowuć prelekcje przed spektaklami sztuki fo. 
deusta Ró.żewi oza. 

10. Otoczyć szczególną opieką ko la „Prosce~ium", dziala
jace w sz.koloch, (konsultacje w sprawie opracowania 
planów procy, spotkani·a z zespolem a-rtystyoLn'y'm, do 
starcz:o·n·e materiałów dokumenta·lnych - np. plakaty, 

programy teatralne . zdjęc i a itp .) . 

11 . Zorgan•izować konkurs na recenzję teatralną dla uc;:
r.iów szkól średnich z Gniezna omz konkurs rysunków 
dla dzieci. 

12. Ud z"elać pamocy amatorskim zespołom tea.trolnym przez 

instruktaż z zakresu reżyse"i1i, scenografii, itp. oraL wy
pożycz::11nie kostiumów i egzemplarzy sztuk teabra:lnych. 

13. Pomagać placówkom kultU'ralno-oświatowym i org.oni
zocjom społecznym w realizacj-i zadań konkursowych 
przez uczestnictwa w spotka.n ach dyskusyjnych ~d 

sztuką, kol_portoż biletów itp. 

14. Przewozić wkisnymi outokaromi widzów ze ws.i na przed 
staw·eni<J w sied,z.ibie Teabru oraz na spekta<kle orgo.rli 

Lowane w mia.stecz:koch i mio1stach województwo poz
rwńskliego i przyległych województw. 



KRONIKA 

17 Xll 1972 - 5Q„te przedstawienie sztuk.i WJod:irnierzc Per1ynski, go 
„Lek.komySlna siostra " w Popowie Kościelnym. 

20 Xll f972 - Premiera baśrri muzycznej Jano Moko1iuso pt. "rtL)' 

białe strzoty". 

20 Xi! 1972. - W r-amach Studium Wiedzy o Teatrze „Proscenium" od 
było s.ię spolkonie z aktorką Teatru Szajny „Studio" w 

Warsżawie - lrenq Jun na temat ,.Praco aktora nad ro

lą - proces budowania postaci". Wyświetlono 1ówruel 

film pt. „Wojciech Boguslawsk1", w którym narrator An
drzej Szczepkowsk.i przed~tawil twórcę Sceny Norodo.wt>j 
na tle epoki a aktorry realizowali fragmenty sztuk wg 
teorii Bogusławskiego n.o temat proq• aktora . 

20 Xll 1972 - Recital aktorski Ireny Jun pt. „Pastorałki polskie" JP
rzego Harasymowicza . 

8 I 1973 - Moria Deskur i Józef Chrobak w.ziQli ud.lia ł w spotkaniu 
z ze•polem amatorskim przy PD K w O strowie Wlkp 

13 I 1973 - No przedstawieniu Htuki Al. Ostrow•kiego „Las" w 

Pils~im Domu Kultury obecny był Sekretarz Konsulatu 
ZSRR w Poznan iu. Po spektaklu odbylo się spotkani" • 
Dyrektora Teatru i członka zespołu oktor~kiego 1 Stokfe· 
tarzem Konsulatu ZSRR w Pozna111 u z ud1ialęm p1zed· 

stawicie!; Komitetu Powiatowego PZPR, Kieco.miko Wy 
dziolu Kultury Prezydi um Wojewódzkiej Rady Narodo,.,ej 
w Po.znaniu, wojsko i władz miejscowych. 

22 I 1973 - Koncert poetycki Mariusza Dmochowski<•go I Ce>nrego 
Owerkowicza pt. „Poezja i mu1yka pol•ka'', Koncart 
przeznoczor>y był dla słuchaczy Studium Wied,y o fe. 
otrze „Proscenium" or.:it członków TMT. 

27 I 197J - Inauguracja Ili-go cyklu Studium Wiedzy o Teat1Ze „Pro· 
scenium". Pre.lekcję pt. „Związek utworu dromalycznt-90 

ze sceną w teatrze staropo lskim" - wygłosił Piotr Fry 
dryszek. No zakończenie kierowr>ik Stud ium - M .lon 
Kwiatkowski ogłosił „Turniej wiedzy o teatrze". 
Zorzad Kola SPATiF-ZASP organizuje spotkania z mło 

crnieżą szkół podstawowych i średnich, no których przr 
wodniczqcy Zarządu in.formuje mlodrie.i: o 1awodzic ok 
tora. Spotkania takie odbyły się w Liceum Oqólnok<Zlal 
cqcym oraz w Szkołach Podstawowych Nr 1 i a w Gnirlnie. 

J/\N KAROW 

Sufler 

LEOKADIA SZAJDA 

Kierown;k muzyczny 

RYSZARD GARDO 

K erownik technicrny 

JOZEF POLEROWICZ 

Pra cownie techrridzne 
stolarnio - Witalis Strzelecki , mola.mia - Tadeusz Bolkie
w:cz, procowrr e k·1owleckie : męsko - ·Sto1nistow Parulski, 
damsko - Melanio Pluci11sko, fryz.jersko-perukarsko - Morio 
M'chalsko, tapicerska - Józef B:atczyk, 51u'Sorsko - Fronci
~1ek Osi ńsk', modelatornio i rekwizyty - Le01n Wolny, Główny 
elt'ktryk - Edwo.rd Zalewski, Oświetlenie - Edwo1rd Zo•lew-

ski, Brygadier sceny - Teofili Nowa1k. 



W REPERTUARZE 

Alekmrider o~tirow~ki 

LAS 

Jan Maka1rius 

TRZY BIAŁE STRZAŁY 

Alebander Fredro 

ZEMSTA 

Mol ie r 

SWIĘTOSZEK 

' W PRZYGOTOWANIU 

Todeuu Różewicz 

WYSZEDŁ Z DOMU 

Agfllies.*o 09iecka 

NIECH NO TYLKO ZAKWITNĄ JABŁONIE 
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TEATR im . AL FREDRY 
W GNIEZNIE 
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MILAN KWIATKOWSKI 

Zdjęcia ze sztuki 
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