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Gdy Chopin za pośrednictwe:n Liszta - w .r oku 1837 
poznał słynną powieściopisarkę, o której fama grzmiała 
.po wszystkich „salonach", zorientował się w niebezpie
czeńsiwie. „Antypatyczna" - powiedział so'bie. I n 'ie opa
miętał się, jak w parę mies'ięcy potem był już jej ko
chankiem. 
Osobowość George Sand była bardzo skomplikowana, 

ale można by ją z grubsza rozdzielić na dwie zasadnicze 
sfery. Jedną była sfera jej dziwacznego 1roma nsopisania, 
jej ekscentryczności, jej amorów. i cudacznego trybu ży
cia ; druga, znacznie mniej zn ana sżerokdej publiczności, 
prosta: zwyczajnej niewiasty, matki, gospodyni, żony, 
amatorki piękinych pejzażów i zimnych· kąpieli, osoby lu
biącej dużo i dobrze zje · ć - wre zcie autorki reali
stycznych wiejskich powieści, jedynej części jej spuścizny, 
która przetrwała i jest czytelna do naszych czasów. Na
tury te .przeplatały się w niej i mieszały, zabarw.ione naj
dziwaczniejszymi i sprze.cznymi pozornie u czuciami, cze-
mu sprzyjało równie dziwaczne pochodzenie, nieprawdo- r 
podobne .tradycje rodzinne .i niebywały sposób wychowa-
ni a . 

Jarosław Iwaszkiewicz -
Chopin 
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Ka r1ka z c: lbum u Chopina wyzna ni e milosne George an d 
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Coraz w,ięcej szczelin na tyrm murze fikcy jnego szczę
ścia. Główną tego przyczyną jest nieokreślona pozycja 
Chopina w domu George S,and. Mężem nie jest , kochan
kiem być przestał. A że nie .jest dzieckiem, z każdym ro
kiem widać wyraźniej, w miarę jak prawdziwe dzieci ,pani 
Sand podrastają . Jest jak gdyby członkiem rodziny i uzur
puje sobie pewne prawa, tkitórych mu gospodyni br oni. Dla 
dorosłego Maurycego jest zbędnym rezydentem, który go 
drnżni i gniewa. Dla równie dorosłej Solange ... 

Właśnie - Solange . .. ma osiemnaście, dziewiętnaście 
lat. Zapowiada się już na ową piękność, która zasłynęła 
w epoce Drugiego Cesarstwa. Charakter jej, pełen dzi
wactw, uporów, gwałtowności, młodzieńczej brawury, tak
że już się ukształtował. Obecność w Nohant tej młodej 
d ziewczyny nie mogła być dla Chopina obojętna. Maurycy 
czjrnił Chopinowi afronty, Solange, kłócąc się z Chopinem 
i pokazując mu swe pazury i ząbki nadawała swoim ata
kom charakter pół-flirtu. Gra stawała się niebezpieczna. 

Ktoś powiedział: wielkie uczucia zaczynają się od wznio
słych słów, a kończą n a n isk ich czy.nach . Sy tuacja domo
wa w Nohant poczynała się gmatwać , a Chopin nie mógł 
n a to spoglądać spokojnie. Nie wiem y, czy patrzył na te 
zdarzenia obieMywnie, czy też pożyczał ok ularów od So
lange. A ona nienawidziła brnta i kłóciła się z n im o byle 
-co. „Macierzyństwo" George Sand kon:plikowało raz po 
rraz sprawę: wzięła na wychowanie młodą kuzyneczkę 
Augustynę Brault, ładną dziewczynę, z którą Ma urycy flir
tował. Kochał się w Augustynie młody malarz Teodor Ro
usseau, ale Solange rozbiła ten mariaż, otwierając oczy 
T eodorowi na stosunek, który łączył Augustynę z Maury
cym. J ednym słowem - b rudy, brudy i drobnomieszczań
s:,ie perypetie, które musiały bardzo razić Fryderyka. P ani 
Sand nie pozwafa .mu zabierać głosu w tych sprawach; da
wała mu odczuć, że nie ma tutaj nic do powiedzenia, że 
jest człowiekiem obcym. W .krótce przyłączyła się do tego 
kwestia małżeństwa Solange, która dosłownie w wigilę 
ipodipisania kontraktu ślubnego z młodym sąsiadem 
zmieniła zdanie i postanowiła wyjść za mąż za ordyna r
nego wielbiciela pani Sand, rzeźbiarza Clesingera. W spra
wie tego małżeństwa Chopin wykazał o wiele więcej roz
sądku niż pani Sand ; był m u przeciwny, ale skoro doszło 
do skutku, przyjął fakt dokonany do wiadomości i sta
rał się utrzymać z młodym małżeństwem normalne sto
sunki. P ani San d miała mu to za złe, sama doprowadza

. j ąc do gorszących scen. Autorka L elii i Ma urycy prowa
dzili z Solange i jej pory wczym mężem formalną wojnę. 

Jarosław Iwaszkiewicz -
Chopin 

5 

„ 

George Sa nd w g ob ra zu .A. C ha rpentiera 



6 

Barbara Wachowicz 

„ CZY TO JEST PRZYJAŻŃ, CZYLI TEŻ KOCHANIE?" 

„Nie przeklinałem nigdy nikogo, ale tak mi jest już 
nieznośnie teraz, że zdaje mi się, żeby lżej mi b_yło , że
bym mógł iprzeklnąć Lukrecję ... " - pisał Chopi.n 17 paź
dziernika 1848, na rok przed śmiercią. George San d była 
autorką powieści „Lukrecja Floriani" , gdzie zosta.ł „od
malowany" szy dliwie, jako egois ty czny, kapryśny, za
zdrosny i nieznośny książę Karol. „Biedny Chopin . Wosk 
się dotknął ognia spod ziemi i spłonął" - ubolewal Kra
siński określając George mianem „Don Juana w spódni
cy" - „Miała więc rację matka Chopina kiedy kiwała gło
wą nad tą przyjaźnią , czy romansem , b o nie wiem co to 
jest proszę pani" . 
Sędziwy J ulian Ursyn Niemcewicz, spotkawszy George, 

zanotował „mała, kształtna, piękna , niewiele mówiąca , 
lecz zawsze dobrze„. Talent pisania rzadki, życie wolne, 
niestety„." Cienie licznych i sławnych kochanków z Al
fredem de Musset włącznie padały na jej śnia dą twarz. 

Balzac odwiedziwszy Gecrge w Nohant z wiosną 1838, 
powiada: „Zastałem m ego kolegę Jerzego Sanda w sz la
froku, pr zed k ominkiem („.) palącego cygaro po obiedzie. 
Miała na sobie ładne żółte pantofle z frędzlami, pończochy 
wielce kokietery jne i czerwone spodnie. „.Już si ę może 
pochwalić drugim podbródkiem, k tóry ją czyni podobną 
d o kanonika". Liszt opisując Chopina dobrał barw pa
stelow ych, porównując go do „powoju, kołyszącego na 
w iotkich łodygach cudnie zabar w ione kielichy". 
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Por·tret w ykona ny przez Geor ge Sa nd ok. 1842 r. 
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Poznali się latem 1837. W Paryżu . „Co za antypa tyczna 
kobieta ta Sand. I czy naprawdę kobieta? Pozwalam so
bie wątpić !" - wycedził Chopin . „„. Poczułam zmiesza
nie i trwogę, gdy sobie zdalam sprawę z wrażenia, jakie 
wywarło na mnie to wątłe stworzenie„." zakrzyknęła G e
orge. Z Nohant, w sobotę, wieczór o północy" napisała 
doń: „Koch aj mnie, drogi aniele, szczęście moje najdroż
sze. Kocham Cię". I potem: .„ oddaliśmy się w ichrowi, 
kitóry zawiał i k tóry nas oboje porwał..." Zawiał na Ma
jorkę. Hrabina D'Agoult, kochanka Liszta, demonstracyj
na przyjaciółka i skryty wróg George syknęła: „Znie
nawidzą się po miesiącu wspólnego życia. To antypody". 
Pomyliła się. Może - tylko częściowo. 

Po miłosnej fudze pa lmejskiej - owinięty mgłami 
opuszczony klasztor Valdemosa, ch oroba, n iemoc, tęskno
t a , klęska. „„. możesz sobie mnie wystawić nieufryzowa
nego, b ez białych rękawic zek, bladego jak zawsze („ .) 
Cela ma formę trumny, naprzeciw okna łóżko n a pasach, 
obok moje bazgroły„ . cicho „. można krzyczeć„. jeszcze 
cicho.„". „Chopin chory, doprowadzał do rozpaczy" - pi
sze zdrowa, k rwista San d. N ie było już czar u „aniola". 
Był tylko „mój k ochany t ruposz". Na ramie okna zapisa
ła , do dziś w „chateau Nohant' ' czytelną datę - 19 czerwiec 
1839. Początek epoki „sojuszu familijnego z Chopinem." 
Zimą mieszkają w Paryżu. Wczesną wiosną przyjeżdża ją 
d o Nohant, by pozostać do późnej lis topadowej j e~ie ni . Od
tąd Chopin nie p isze o George n igdzie inaczej jak ty lko 
„Pani Dom u" . 

Allegro maestoso 
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G eorge S;rnu \V~ r.,·sun''u .l ul:L'na 
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Gdy si ę rozstają na czas krótki, z Paryża do Nohant 
biegną wzruszające lis ty: „2 grudnia 1844, poniedziałek. 
Cały Pani ogródek jest pod śniegiem, wygląda jakby był 
z cukru, przypomina łabędzie, gronostaje, ser ze śmietaną, 
ręce Solange i zęby Maurycego. Suknia Pani jest z czarne j 
lewantyny. Sam ją wybrałem . (.„) Proszę się szanować, 
nie męczyć zbytnio ... Jutro napiszę znowu . Pan i coraz 
starszy - bardzo - nadzwyczajnie, -nie-do-uwierzenia 
stary-". Ma lat 34. George przekroczyła czterdziestkę . 
Solange ukończy la lat 16. Jest „śliczna, niesforna, nie
okiełznana", kochana przez służbę, nienawidzona przez 
b rata - „sybarytę, egoistę z instynktami despoty", uwiel
bianego przez matkę, która nazywa Solange „obcą nie
zrozumiałą istotą, zimną jak sztaba żelaza". 

Powiada Jarosław Iwaszkiewicz w swej wspaniałej 
książce „Chopin", że gdy się czyta to wszystko, co pisała 
ta „owinięta w słowa" P ani Domu - „czasami człowiek 
kołowacieje". Zaiste. „Gdyby .nie jego doskonała i pełna 
delikatności przyjaźń nieraz straciłabym odwagę" - wy
znaje George, by za chwilę zapewnić: „Przyjaźń Chopi
na nie stanowiła dla mnie nigdy podpory w smu,tku" . W 
pamiętnikach wzdycha r zewnie: „W stosunku do mnie był 
uosobieniem przywiązania, uprzedzaj ącej grzecznosc1, 
wdzięku, uprzejmości i szacunku .. . " W listach parska: 
„Charakter jego stawał się coraz bardzie j cierpk i ( ... ), a ta
kował mnie, powodow any złością, kaprysami i zazdro
ścią ... " Gorzko powiedział C hopin : „ ... tylko czasem nie
prawdę mówi, a le to wolno romansjerowi ... " 

11 

Couture: Geor~e San d 
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U schyłku lata 1846 roku „winozbiór był piękny" - jak 
pisał z Nohant do „najukochańszych" w Warszawie -
i „Pani Domu konfitury robiła". W październiku było 
„zielono jeszcze bardzo i kwiatów dużo" Gdy obejrzał 
się odjeżdżając, na kwitnący park - nie wiedziai, że ·wi
dzi go po raz ostatni. W majµ odbył się tam ślub Solange 
z „bandytą i brutalem", żołdakiem i „kamieniarzem" -
Augustem Clesingerem, początkowo gorąco popieranym 
przez matkę. Był to pcczątek „żałosnego imliroglio", splo
tu intryg, awantur i bój ek Clesingera z Maurycym. „O ma
ło się nie poza•rzynano" - wedle słów samej George Sand, 
określającej już wówczas córkę i zięcia jako „diabelskie 
stadło" · 

Chopin leżał chory w Paryżu . Gdy brzemienna Sola nge 
poprosiła go o powóz by opuścić dom matki, nie od mówił. 
P o raz ostatni spotkali się 4 marca 1848 roku, pr zypad
k iem . Chopin poinformował George, że została babką . 
„Pytała także o moje zdrowie, odrzekłem, że mam się do
brze, ukłoniłem się i poszedłem" - napisał. „Ściskałam 
jego dłoń drżącą i lodowatą . Chciałam z nim pomówić, 
wymknął się . Ter az na mnie przyszła kole j powiedzieć , że 
mnie już nie k och a! " - westchnęła. 
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Pałac Geor ge S and w Noh a nt 
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and w Nohant Pałac George S · 

L is t Chopin a d . . o p1zyJ aciela Jul · . tusza Fontany 
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Solange 

Śniada b runetka z czarnymi oczami swej matki , którą 
znacznie przewyższała urodą, ślicznie zbudowana, o silnie 
rozwiniętych kształtach, była to natura niesforna, nie
okiełznana, a jednak pełna wdzięku, namiętna w unie
sieniach, a nawet skłonna do czu łości , ale na ogół samo
lubna.( .. . ) 

Do nauk się nie garnęła, tak że ją zarówno w domu, jak 
na pensj i uważano za próżniaka, i to za upartego próżnia
k a , z którym sobie często nic umiano dać rady . Ale o ile 
z jednej strony nie lubiła się uczyć zadanych lekcji , o tyle 
z drugiej strony należała do najinteligentniejszych i naj
zdolniejszych pensjonarek. Pod wieloma wzg lędami nie
odrodna córka swej matki, po której odziedziczyła nie ty lko 
czarne oczy i temperament, ale i zdolność ładnego wypi
sania się, niby przywiązana do nie j, ale przede wszyst
kim zazdrosna o je j miłość do Maurycego, którego sama 
n ie lubiła, ba, nienawidziła w głębi duszy. Choć lubiła 
dokuczać innym, zwłaszcza służbie, nie mówiąc już o Mau
rycym, któremu sprzeciwiała się przy lada okazji, to jed
nak cieszyła się sympatią całego otoczenia domowego, 
naw et t y ch, którym n ieraz potrafiła dać się we znaki . 
Mimo to wszystko lubili ją, a wielu ,przepadało za nią . 
Była też muzykalna z natury i biegle grała na fortepia
nie oraz śpiewała wcale ładnie. Miała również talent do 
r ys unków, do malarstwa, przy czym namiętnie się lubiła 
rozczytywać w romansach swojej matki, dla k tórej jako 
powieściopisarki była z niekłamanym uwielbieniem. Cho
pin lubił ją nadzwyczaj ... 

Ferdynand Hoesick -
Chopin 
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Chopin w g rysunku Liszta 
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Maurycy 

Chopin znakomicie sobie zdawał sprawę z tego, jak po
spolitą i egoistyczną naturą był Maurycy, pomimo, że w 
sercu matki, choć i ta miała jasną świadomość jego wad, 
zawsze zajmował pierwsze miej•sce, do czego może przy
czyniała się jego uroda zewnętrzna, uroda południowego 
Włocha o śniadej cerze, a nade wszystko wspaniałych 
oczach, oczach matki 1 Niestety, resztę odziedziczył po 
ojcu, którego gruboskórność cechowała go w każdym calu. 
Jak Solange była nieodrodną córką swej niepospolitej 
matki, tak Maurycy był nieodrodnym synem swego po
spolitego ojca. Brutalny egoista z usposobieniem sybary
ty i pasibrzucha, smakosz w zakresie jedzenia, wygodni
cki w całym trybie życia , przede wszystkim dbający o to, 
żeby być sytym i wyspanym, a przy tym elegancko ubra
nym i podobającym się płci pięknej, instynktownie nie
nawidził Chopina, zazdrosny o jego wpływ na matkę, 
o je j miłość dla niego, miłość, którą uważał za uszczerbek 
dla siebie. Zarozumiały i pewny siebie, z instynktami de
spoty, wszystkich traktował z góry , wszystkim starał się 
narzucić swoją wolę, swoje zachcenia, nie tylko służbie, 
k tóra go nie lubiła , nie tylko matce, która była słaba wo
bec niego, ale przede wszystkim swojej siostrze, której 
chciał przewodzić, jako starszy od niej, co mu się zresztą 
nie udawało prawie nigdy. W każdym razie nie lubili się 
wzajemnie. 

Ferdynand Hoesick -
Chopin 
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Wid ok na celę w klasztorze kartuzów w Valdemozie na 

Ma jorce. Rysunek Maurycego Sanda 
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Noh2 11 t - r ysunek Maurycego 



Theodore Rousseau 

1812-1867, malarz i grafik, był wybitnym pejzazystą, 
twórcą oraz ideowym przywódcą barbizończyków: . Wy
znawca romantycznego kultu przyrody, malował studia 
pejzażowe w plenerze, w bezpośrednim kontakcie z natu
rą. W poszukiwaniu motywów odbywał liczne wędrówki 
po Francji, a ok. 1835 r. osiadł w Barbizon k. Fontaine
bleau , gdzie wokół niego skupiła się grupa malarzy o po
dobn ych zainteresowaniach artystycznych. Stworzył typ 
pej zażu „intymnego", łączący romantyczną nastrojowość 
z realistyczną formą. Zasłynął jako znakomity malarz 
drze\,\'. J ego twórczość miała duże znaczenie dla później
szych poszukiwań impresjonistów. 

Clesinger 

... młody rzeźbiarz o herkulesowych kształtach, o nie
słychanej sile fizyczne j, a przy tym sławny już jako wscho
dząca gwiazda n a firmam encie sztuk i fr an cuskie j, posia
dał ogromne w arunk i, by podobać się młode j dziewczynie, 
by jej zawrócić głowę, j eśli m u zależało n a tym. Jakoż 
podobał się b ar dzo zarówno matce, jak i córce. Nie po
dobał s ię tylk o Ch opinowi. Co prawda nie był to typ mo
gący się podobać człowiekowi tego rodzaj u jak Chopin. 
Rubaszny, o postawie atletyczine j, o m anierach sierżanta , 
jako były podoficer, z k tórego od razu został sławnym 
rzeźbiarzem, n ie mia ł żadnego wykształcenia, żadnej kul
tury literackie j i towarzyskie j . Słowem n ieokrzesa ny pr o
stak, bardzo n iecywilizowany, ale za fo pełen ognia i tem
peramentu, a· p r zy ty.~ człowiek z talentem, natura b ujna 
i .nieokieł znana, zapa lna i lekkomyślna . 

Ferdynand Hoesiek -
Chopin 

Chopin d łu ta A.J .B. Clesi n gera 
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Tak , to był Szopen . Przeszedł ucieleśnioną zjawą n a 
scenie, staną ł przed nami jak żywy. Mater ializacja tego 
ducha, na jbardziej poetyckiego w polskim niebie, doko
nała się za sprawą poety; z przywid-zeń i snów wywiodło 
go pod światło komedii czule, pobratymcze serce. Zmart
wychwstałe widmo nie uraziło w niczy m naszych wyo
brażeń; wszys tko, co wiedzieliśmy o Szopen ie z lektu ry 
i co żyj e w nas z jego muzy ki, zgodziło się na obraz wy
rysowany pr zez Iwaszkiewicza i powtórzony za nim 
w świetnej kreacji aktorskiej przez Ziembińskiego. 

Co najważniejsze, Iwaszkiew icz wywołał zjawę bez żad
nych sztuczek m agicznych . Prostota jego opowiadania sce
nicznego pozwoliła ukazać s ię Szopenowi w zwykłej ludz
kiej pos taci, bez fałszywego patosu i brązowniczych ge
stów z n ieudanego pomnika. Był to nie tylko kostium 
historyczny i ma lowidło marzenia, ale żywy człow iek , 
pełny drobnych codzien ych spraw, pomieszanych z nad
świa towym geniuszem . Gdy w końcu drugiego aktu wy
szedł nagle ze swego pokoju z kawałkiem papieru n u to
wego i z piórem w ręku , sala zastygła w przejmującym 

wzruszeniu. Coś z zach wytu ogarnęło oczy, uszy i serca 
obecnych . 

Bo niewątpliwie Szopen wypełnia ciepłem swej postaci 
całe „Lato w Nohant". Kli·mat duchowy t e j pory roku od
dany jest umiejętnie , liczni ludzie rysowani są trafnie, 
a kręgi środowiska przedstawione wiernie i pięk nie. Ale 
osta t ecznie wszystko to cofa s ię wstecz przed Szopenem, 
niby tło świata, k tó ry wie dla kogo zosta ł stworzony. 

P roporcje te ustalił Iwaszkiewicz bez krzywdy dla żad
nego z wy mienionych elementów. Dał im własne życie, 
ale prześwietl ił je promieniem, k tóry z tego la ta spędza
n ego na wsi we Francj i środkowej leciał ponad kulą ziem
ską prosto w zaświa ty . 

Kazimierz Wierzyński 
z recen zji z prapremiery „Lata w Nohant", 

4 grudn ia 1936 r. w warszawsk im Tea trze Małym) . 

ODLEW W GIPSIE Rl;KI CHOPINA 
WEDŁUG A.:J. B . CLEsłNGERA 

1? Pi'\%DZJERNIKA 1~ R. 
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Jarosław Iwaszkiewicz 

Prozaik, poeta, dramatopisarz, eseista, krytyk muzycz11.y, 
tłumacz. Ur. 20.II.1894 r. w Kalniku na Ukrainie. Studio
wał prawo w Kijowie, jednocześnie uczęszczał do konser
watorium. Debiutował jako poeta w 1915 r. wierszem „Li
lith" na lamach kijowskiego miesięcznika „Pióro". W la
tach 1916-1918 współpracował z kijowskim teatrem Sta
nisławy Wysockiej „Studya". Od 1918 r. przebywał w 
Warszawie, gdzie brał udział w działalności kabaretu ar
tystycznego „Pikador" i był współtwórcą grupy poetyc
kiej „Skamander' ' . W latach 1920-1923 był kierownikiem 
działu literackiego „Kuriera Polskiego", a w latach 1923-
1925 pełnił funkcję sekretarza marszałka Sejmu. Od 1927 
roku pracował w dziale propagandy sztuki MSZ, a w la
tach 1932-1936 w polskiej służbie dyplomatycznej w Ko
penhadze i Brukseli. Od 1924 r. współpracował z „Wia
domościami Literackimi". Po wojnie był redaktorem na
czelnym „Życia Literackiego" w Poznaniu, potem war
szawskich „Nowin Literackich", a od 1955 r. jest redak
torem naczelnym miesięcznika „Twórczość" . Od 1959 r. 
jest prezesem Związku Literatów Polskich. Otrzymał na
grody literackie Polskiego Towarzystwa Wydawców Ksią
żek (1925) r.), tygodnika „Odrodzenie" (1947 r.), był trzy .. 
krotnie nagradzany nagrodą państwową (1952, 1954 
i 1963 r.) oraz w 1964 r. Orderem Budowniczego Polski 
Ludowej. Wydal m.in. tomiki poezji i prozy poetyckiej · 
„Oktostychy" (1919), „Dionizje" (1922), „Księga dnia 
i księga nocy" (1929), „Powrót do Europy" (1931) , „Ody 
olimpijskie" (1948), „Warkocz jesieni" (1954), „Ciemne 
ścieżki (1957) , „Krągły rok" (1967), „Śpiewnik włoski" 
(1974); 
powieści „Hilary, syn buchaltera" (1923·), „Księ
życ wschodzi" (1924), „Zmowa mężczyzn" (1930) , „Czer
wone tarcze" (1934) , „Pasje błędomierskie'' (1938), „Sława 
i chwała" (1956-1962); 
utwory sceniczne „Kwidam' ' (1921) , „Kochankowie 
z Werony" (1928), „Lato w Nohant" (193'6), „Maskarada" 
(1938), „Gospodarstwo'' (1947), „Odbudowa nłędomierza" 
(1951), „Wesele parfa Balzaka" (1953), „Kosmogonia" 
(1967); 
oraz wspomnienia, eseje, gawędy literackie, pisma muzy
czne („Chopin", 1955), przekłady z angielskiego („Hamlet" 
i „Romeo i Julia' Szekspira), duńskiego (baśnie Anderse
na, Kierkegaard), francuskiego (Claudel, Gide, Giraudoux, 
Rimbaud, Valery) , hiszpańskiego (Neruda), rosyjskiego 
(Czech ow, Tołstoj) , włoskiego (Goldoni) . 

Kierownik techniczny 
- Stanisław Misierewicz 

Kierownik pracowni krawieckiej męskiej 
- Henryk Seremak 

Kierownik pracowni krawieckiej damskiej 
- Anna Rockman 

Kierownik pracowni elektro-akustycznej 
- Franciszek Orzechowski 

Kierownik pracowni modelatorskiej 
- Mieczysław Kobylak 

Kierownik pracowni fryzjersko-perukarskiej 
- Teresa Suchożebrska 

Kierownik pracowni malarskiej 
- Janusz Sztopka 

Kierownik pracowni stolarskiej 
- Stanisław Krawczyk 

Brygadier sceny 
- Bolesław Jankowski 

Biuro Obsługi Widzów - informacje - zamawianie 
biletów - tel. 28-06-38. 

Opracowanie graficzne programu - Maria Chrząszcz
Jarecka 

); a ok ladce 

E . Delacroix: George Sand 



Cena 10 zł Ze zbiorów 
Działu Dokumentacji 

ZO ZASP 


