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Pedro Calderon de la Barca 
urodzony 17 stycznia 1600 w Madrycie, zmarł 25 ma

ja 1681 tamże, dramaturg hiszpański; najwybitniej szy 
z następców Lope de Vegi, czołowy przedstawiciel dra
maturgii baroku w teatrze europejskim. Po ukończeniu 
kolegium jezuickiego w Madrycie studiował teologię i 
prawo kanoniczne na uniwersytecie w Alcala i Sala
mance. W 1620 przerwał studia i poświęcił się twór
czości poetyckiej; w 1623 zadebiutował jako drama
turg. W młodości, nie pozbawionej burzliwych incy
dentów, podróżował po Flandrii i Włoszech. Otrzymał 
(1636) habit rycerskiego zakonu Santiago, wyróżnił się 
w wojnie katalońskiej 1640 roku. Od 1635 dostarczał 

repertuaru dla sceny królewskiej w parku Buen Reti
ro. Po przyjęciu w 1651 roku święceń kapłańskich był 
k <:pelanem w Toledo, a od 1663 honorowym kapelanem 
króla w Madrycie. Odtąd do końca życia pisał już tyl
ko sztuki dla sceny dworskiej i dramaty religijne typu 
autos sacramentales. Trzymał się na uboczu od gwał
townych sporów literackich epoki, oddając się najchęt
niej studiom, rozmyślaniom, kolekcjonowaniu dzieł 

sztuki. 
Jego spuścizna dramatopisarska obejmuje około 200 

tytułów. w tym 80 autos sacramentales i około 120 ko-
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medii. Za życia Calderona opublikowano 5 tomów jego 
dzieł. Twórczość dramatyczna Calderona nawiązuje do , 
tematyki i techniki szkoły Lopego de Vega, przekształ
cając je jednak zgodnie z dominującą w XVI! wieku 
ideologią katolickiej kotrreformacji i powiązaną z nią 
estetyką baroku. Arystokratyczna, scholastyczna, dra
maturgia Calderona, ciążąca ku symbolizmowi i por u
cji, przesiąknięta pogardą dla życia ziemskiego i ponu
rym stoicyzmem, przeciwstawia się demokratycznemu, 
ludowemu i świeckiemu teatrowi Lopego de Vega. 
Zgodnie z estetyką baroku dramat Calderona opiera 
się na gwałtownych kontrastach i przejaskrawieniach, 
zarówno w moralno-psychologicznym rysunku postaci, 
jak i w stosowaniu środków formalnych, szczególnie 
stylistycznych (nadużywanie hiperboli, metafory, an
tytezy). Spuścizna Calderona dzieli się na kilka grup 
tematycznych: obok lekkich komedii intrygi i oby
cz3jowych - dramaty o tematyce historyczno-legen
darnej i współczesnej, w których konflikt opiera się 

zazwyczaj na bardzo drażliwym poczuciu honoru boha
terów (na przykład „Alkad z Zalamei", o demokra
tycznej tendencji społeczrej. „Lekarz swego honoru" 
utwory treści religijno-dogmhatycznej (na przykład 

. Książę Niezłomny") i filozoficznej („Zycie snem", ar-

cydzielo pisarza). Osobną grupę stanowią alegoryczne 
autos sacramentales, którym Calderon nadał skrysta
lizowaną postać. Stawiany przez romantyków, szcze
gólnie niemieckich, na równi z Szekspirem, był w cza
sach romantyzmu uważany powszechnie za sprzymie
rzeńca w walce z doktryną i praktyką klasycystów. 
Patronujący wraz z L. Gongorą współczesnym tende
cjom neobarokowym, Calderon w oczach postępowej 

- krytyki i historii literatury jest najwybitniejszym dra
matopisarzem schyłkowego okresu wielkiej dramatur
gii renesansu hiszpańskiego. 

W Polsce Calderon należy do najwcześniej znanych 
pisarzy hiszpaóskich. Już w 1782 roku w Warszawie 
niemiecka kompania aktorska wystawiła „Alkada z 
Zalamei" (pod tytułem „Der Oberatamann und die 
Soldaten',), a następnie teatr polski (pod tytułem „Bur
mistrz poznański"). XIX-wieczne przekłady dramatów 
Calderona przez J. N. Kamińskiego („Lekarz swego ho
noru", wystawiony w 1827, „Otwarta tajemnica, czyli 
miłostki dworskie'!, wystawiona w 1824) odbiegają dość 
daleko od oryginału. „Zycie snem" - dramat nawią
zujący do historii Polski, obok elementów fikcji lite
rackiej wykazujący dość dużą orientację Calderona w 
faktach i stosunkach historycznych epoki Wazów -



po raz pierwszy wystawiono w 1826 roku we Lwowie 
(przekład T. Ch!ędowskiego pod tytułem „Władysław, 
królewicz polski"), potem w 1937 w Warszawie (wy
stawiony przez L. Solskiego) i we Lwowie (wystawio
ny przez W. Horzycę). Słowacki spopularyzował w Pol
sce Calderona swoim przekładem-adaptacją „Księcia 
Niezłomnego" (prapremiero 17 października 1874; z 
późniejszych wystawień największy rozgłos zyskały 

przedstawienia teatru „Reduta", w reźyserii J. Oster
wy - premiera w Wilnie 1926, najgłośniejsze na dzie

dzińcu wawelskim w latach 1926, 1933). W latach 

1888-1898 E. Porębowicz przełoźył dramaty „Uwiel
bier ie krzyźa" (wystawiony w 1908), „Dwoje bram 

- trudna straz", „Lekarz swego honoru", Alkad 

z Zalamei" (wystawiony w 1889), „Miłość zza grobu", 

„Tajna zniewaga - tajna zemsta". Po II wojnie świa

towej wystawiano dwukrotnie „Alkada z Zalamei" w 

przekładzie L. R. Morstina (1951, 1954), ukazały się 

równiez nowe wydaria „Księcia Niezłomnego" i „Alka

da z Zalamei". 
(„Wielka Encyklopedia Powszechna PWN". Tom 2. Państwo
w e Wydawnictwo Naukowe, ·warszawa 1963) 
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Teatr jest najbardziej społeczną ze sztuk. Spełnia się w osobistym, intymnym i ulotnym kontakcie 

aktora z widzem. 

Widz jest we współczesnym Teatrze także współtwórcą przedstawienia. 

Pragniemy poznać bliżej upodobania naszej publiczno'ści, jej życzenia, uwagi, · nawet krytyczne. 

Te ostatnie są dla nas równie cenne jak komplementy. 

Dlatego w bieżącym roku zostawimy do dyspozycji naszej widowni otwartą księgę życzeń. W księ
dze tej nasi widzowie mogą si_ę podzielić swoimi sądami z twórcami przedstawienia, dyrekcją Teatru. 

Apelujemy gorąco do Państwa o dokonywanie wpisów z uwagami, życzeniami i postulatami. 

Serdecznie dziękujemy 



zaśniemy 

przecież życie jest snem 
tylko snem 
i ten kto żyje śpi 
i śni siebie pokąd 
nie prześni siebie 
śni kto się rodzi 
śni kto w łonie 
śni, 

kto się trudzi i kto 
pragnie 
bogacz śni pieniądze 
żebrak grosze 
filozof byt i niebyt 
we śnie 
wszystko to jedno 

świat śni 

dlaczego nikt 
nie chce się obudzić 
śnię 

jestem tutaj 
chodzę na łańcuchu 
jestem psem 
nikim 
foilem 
jestem księciem 
przy szpadzie wśród dworaków 
pochlebiałeś sobie książę 
czym jest życie 
snem szaleńca 
aktem umysłu 
czym jest życie 
cieniem 
poprzestańmy na sobie 
na tym małym i ciepłym 
życie jest snem 
całe 

i wszystkie nasze sny 
są snem 

„życie jest snem" Dzień Il 



W jednym dniu słońce się chmurzy 
i znów błyska roztęczon e , 

w jednym dniu się walą trony, 
w jednym dniu z okruchów skały 
piękny gmach jest postawiony. 
\V jednym dniu s ię ważą losy 
możnych królestw i oręża, 
w jednym dniu przegrywa bitwę 
wielki wódz albo zwycięża, 
w jednym dniu się morze burzy 
lub ucisza się w pogodzie, 
w jednym dniu się człowiek rodzi 
i umiera. 

„Alkad z Zalamei" Pedro Calderon de la Barc~ 
przekład: Ludwik Hieronim Morstin 
Akt II, scena III. 
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Zycie jest snem 

Imitacja - Jarosław Marek Rymkiewicz 



BASILIO, król Polski 
SEGISMUNDO, principe 
ASTOLFO, książę Moskwy 
CLOTALDO, stary 
CLARIN, błazen 
ESTRELLA. inflantka 

ROSAURA, dama 

ŻOŁNIERZE 

DAMY 

DWORZANIE 

SCENOGRAFIA - TERESA DAROCHA 

Osoby: 

- Bohdan Czechak 
- Hubert Bielawski 
- Zbigniew Filary 
- Zenon Kaczanowski 
- Zbigniew Graczyk 
- Elżbieta Bułhak 

Halina Bednarz 
Alicja Malinowska 

_ Bogusław Szpilczak 
Łukasz Moryciń ski 

Halina Bednarz 
- Alicja Malinowska 

Jadwiga Rydzówna 
Łukasz Moryciński 

Bogusław Szpilczak 
,;trażnicy, służba 

REŻYSERIA - WOJCIECH BORATYŃSKI 

MUZYKA „KRZESANY" WOJCIECHA KILARA 

Konsultant ruchu scer icznego - Mirosław Różalski 

Asystent reżysera - Elżbieta Bułhak 

Kontrola tekstu - Danuta Grys Inspicjent - Łukasz Moryciński 
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Jarosław Marek Rymk1ew1cz 
urodził się 13 lipca 1935 roku w Warszawie. Ukoń

czył filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim, uzys
kał stopień doktora. Debiutował w 1956 roku na ła
mach pracy literackiej jako poeta. Otrzymał w 1960 
roku wyróżnienie tygodnika „Nowa Kultura" za tom 
poezji „Człowiek z głową jastrzębia". Od 1965 roku 
w Warszawie. Poeta, autor sztuk scenicznych (między 
innymi „Odys w Berdyczowie", „Księżniczka na opak'ł 
„Król Mięsopust"), tłumacz poezji anglosaskiej i hisz
pańskiej. 

Wydał. „Konwencje". Poezje (Wydawnictwo Łódz
kie 1957, Biblioteka Poetów), „Człowiek z głową ja
strzębia". Poezje (Wydawnictwo Łódzkie 1960), „Meta
Lzyka". Poezje (Czytelnik 1963), „Animulal". Poezje 
(Wydawnictwo Łódzkie 1964), „Kwiat nowy starych 
romanc, czyli Imitacje i przekłady hiszpańskich ro
mances" (Czytelnik 1966), „Czym jest klasycyzm". Ma
nifesty poetyckie. Szkice literackie (Państwowy Insty
tut Wydawniczy 1967), „Myśli różne o ogrodach". Dzie 
je jednego toposu. Szkice literackie (Czytelnik 1968), 
„Anatomia". Poezje (Czytelrik 1970), „Zycie jest snem". 
Dramat (Państwowy Instytut Wydawniczy 1'71), „Co 
to jest drozd". Poezje (Czytelnik 1973). 
Opracował. Stevens Wallace „Wiersze". Wybór i sło

wo wstępne (Państwowy Instytut Wydawniczy 1969), 
Pedro Calderor de la Barca „Księżniczka na opak wy
wrócona". Dramat (Czytelnik 1971). 



Maria Strzałkowa 

O „Życiu snem1 Calderona 

... Wbrew utartym przekonaniom Hiszpanie XVII 
wieku wiedzieli sporo o krajach Europy środkowej i 
wschodniej. Wspominaliśmy z okazji Dymitra Samo
zwańca o autentycznych informacjach Lopego de Vega 
wyzyskanych w dramacie „Wielki książę moskiewski" ; 
uczony radziecki, N. I. Bałaszow, zajął się rbwnież 

dramatami Calderona o tematyce słowiańskiej, a w 
szczególności znanym arcydziełem „Zycie snem" („La 
videa es sueno", 1635). 

Dramat ten od dawna przyciągał uwagę krytykó v 
różnych narodowości i wypowiedziano o nim wiele 

sprzecznych sądów. Jest to arcydzieło baroku hiszpań
skiego, rozpięte na jednym z klasycznych pojęć tego 
stylu, to jest na zatarciu granic między rzeczywistoś
cią i złudzeniem. Calderon wzbogacił nadto jego treść 
filozoficzną o nie mniej dyskutowane wówczas zagad
nienie stosunku wolnej woli do przeznaczenia, które 
symbolizuje w tym dramacie obraz odczytywania z 
gwiazd przepowiedni co do kolei życia ludzkiego. W 
sposób, który nazwano wielopiętrową architekturą dra
matu, Calderon całą tę bogatą treść filozoficzną wplótł 
w akcję zapożyczoną być może od Lopego de Vega 
(dramat „Barlaan y Josafat"), a w każdym razie wy
wodzącą się ze wschodnich opowieści o królu mędrcu, 
który uwięził własnego syna, gdyż przed jego urodze
niem wyczytał z gwiazd niepomyślny dla riego ho
roskop. Przeżycia młodzieńca odosobnionego od świa
ta i zdumionego własną niewolą wobec wolności przy
rody, skrupuły ojca, który na starość przypuszcza, że 
mógł się ómylić i postanawia poddać syna próbie snu, 
to jest w uśpieniu przenieść go na dwór królewski i 
przekonać się o słuszności horoskopu, stanowią etapy 
dramatu, stwarzając sposobność do filozoficznych roz
myślań. Głównym ich motywem będzie marność i kru
chość życia; jest ono zwodnicze i zawodne, zmienne i 

niestałe, nie sposób odróżnić rzeczywistości od senne
go marzenia. Z tych sceptycznych stwierdzeń wyciąga 
jednak Calderon wniosek o konieczności postawy he
roicznej, wzywając do życia czujnego i wzorowego, w 
każdej chwili gotowego do przebudzenia, to jest do 
;mierci. Przepowiednie króla-mędrca okazały się także 
zwodnicze, bo nie doczytał on horoskopu do końca. 

D:::iświadczenie snu zmieniło całkowicie gwałtowny cha
rakter królewicza, który staje się ostatecznie uosobie 
niem rozwagi i sprawiedliwości. 

Niezależnie od tych wniosków filozoficznych i mo
ralnych, „Zycie snem" interesuje samą fabułą. W sy
tuacji ojca skłóconego z synem znaleźć można trady
cyjne znane motywy literackie. Szukano też dla niej 
historycznych wzorów w stosunku Filipa Il do inflan
ta Carlosa, a zwolennicy polskiego kolorytu w dra
macie -- bo „Zycie snem" rozgrywa się na królewskim 
dworze w Polsce - bez trudu mogli podłożyć pod 
tekst Calderona niesnaski między Zygmuntem III a 
królewiczem \Vładysławem. Przekonanie to znalazło 

wyraz w tytule. pod jakim ukazał się wczesny polski 
przekład 'dramatu: „Władysław królewicz polski, czyli 
Zycie snem". 

Kłopoty z dziedzictwem korony i wątpliwości co do 
horoskopu urozmaicił Calderon hiszpańską intrygą 
płaszcza i szpady: stary król - wobec dyskwalicikacji 
syna - zaprasza do Polski, jako kandydatów na tron, 
swoich krewnych, księżniczkę Estrellę i księcia Astol
fa. W ślad za Astolfem przybywa przebrana za męż
czyznę, opuszczona przez r iego Rosaura w towarzys
twie giermka - graciosa. Zbądziwszy w górskim pus
tkowiu, wzbudza zachwyt więzionego królewicza -
Zygmunta, Astolfo natomiast zabiega i rękę księżnicz
ki Estrelli. Te nici miłosnej intrygi Calderon rozwią
zuje na swój sposób, zgodnie z założeniami filozoficz
nymi i moralnymi dramatu, ale - jak widać - nie 
trzeba wnikać w tę głębszą treść utworu, żeby się nim 
zainteresować i śledzić romantyczną, pierwszoplano
wą historię bohaterów. 

Rzecz zdumiewająca, że Calderon-filozof i Calde
ron-dramaturg wplótł do „życia snem" także realne 
wiadomości o Polsce i Rosji, oparte na dobrej informa
cji, mimo że niekiedy (umyślnie czy yrzypadkiem) splą
tane lub niedokładne. Dramat tłumaczony przez J. 
Szujskiego pod koniec XIX wieku, we fragmentach 
przez E. Dembow:;kiego i Barbarę Zan, wystawiano w 
Polsce w przekładzie . E. Boye. 



Motyw „życia snem" był Calderenowi szczególnie 
bliski; wracał bowiem do niego jeszcze dwukrotnie. 
W alegorycznym misterium (auto sacramental) fabuła 
uległa abstrakcyjnemu uogólnieniu: zamiast konkret
nej sytuacji historycznej na królewskim dworze idzie 
tym razem o upadek i odkupienie natury ludzkiej , 

Dzieje motywu „życia snem'ł, to jest ewolucja tej 
koncepcji w umyśle Calderona, ilustruje charakter 
procesu twórczego tego pisarza. Głęboka, dlugotrwala 
refleksja prowadzi go do sublimacji fantastycznej ane
gdoty literackiej, z której wyzwala i wysr uwa jej naj
głębszy, symboliczny i filozoficzny sens . 

• „ Calderon, autor „Alkada z Zalamei", „Księcia Nie
złomnego" , „życia snem" i „Czarnoksiężnika", jest 
przede wszystkim twórcą silnych charakterów, nie 
złomnych w swym dążeniu do upragnionego celu, któ
rym są: wymiar sprawiedliwości w „Alkadzie", opór 
wobec różnowierców w „Księciu Niezłomnym'', zagadki 
bytu w „życiu snem", miłość doczesna - przekształco

na w miłość wieczną w „Czarnoksiężniku". 

(„Dzieje literatur europejskich". Praca zbiorowa pod redakcją 

Władysława Floryana . Tom 1, rozdział „Literatura hiszpań

ska". Pal'lstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977) 

' · --;;-'},---~ 
„„ 

.· 

W REPERTUARZE 

Wojciech Boratyński i Henryk Mozer 

FIGLE KOZIOŁKA Z LEDNICY 

Prapremiera 

Franciszek Kowalski 

DOKTOR Z MUSU 

wg Moliera 

Aleksander Fredro 

JESTEM ZABÓJCĄ! 
NIKT MNIE NIE ZNA 

Wieczór jednoaktówek 

W PRZYGOTOWANIU 

Grigorij Gortn 

PRA WDOl\'IÓWNY KŁAMCA 

Prapremiera 



KHONIKA 
29 X 1977 

Dwudzieste piąte przedstawienie baśni „Figle Koziołka z 
Lednicy" w Gnieźnie. 

25 XI 1977 
Prapremiera prasowa sztuki Fr. Kownlskiego „Doktor z 

musu" \vg Moliera w Gnieźnie. 
12 XII 1977 

W sali Teatru odbyło się spotkanie członków Studium Wie
dzy o Teatrze „Proscenium" - „Wieloplano\vość teatru ra
dzieckiego", w związku z obchodami sześćdziesiątej rocznicy 
ZSRR. Lzłonkowie Klubu żgodnie z przewidzianym progrnmem 
obejrzeli film pt. „Stanisławski" obrazujący twórczość i ży 

cie wielkiego aktora, reżysera i reformatora teatru. Po czym 
wysłuchali prelekcji mgr Milana Kuiatkowskiego - „o tea
trze radzieckim" oraz obejrzeli fragmenty sztuki W. Kataje
wa „Zaciszny pensjonat" w wykonaniu Magdaleny Chilmon 
i Mark::i Czyżewskiego. 
5 I 1978 

W sali Teatru odbyło się spotkanie członków Studium Wie
dzy o Teatrze „Proscenium" z cyklu „Tradycja i nowators-

two w teatrze współdzesnym" - „Aktor w kompoycji przed
stawienia". 

Zgodnie z programem członkowie „Proscenium" wysłuchali 

prelekcji reż. Bohdana Czechaka - „Aktor wobec postaci 
komedii fredrowskich, wobec przestrzeni scenicznej i wobec 
\Vidowni. 

Po krótkiej przerwie wzięli oni udział w próbie generalnej 
dwóch jednoaktówek Aleksandra Fredry „Jestem zabójcą!" i 
„"\/ikt mnie nie zna" w reżyserii Bohdana Czechaka i sceno
grafii Katarzyny Kępi1'lskiej. 

8 I 1978 
Prapremiera wersji wierszowanej „Jestem zabójcą!" Al. 

Fredry wraz z „Nikt mnie nie zna" w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Pile. 

20 I 1978 
Pięćdziesiąte przedstawienie baśni „Figle Koziołka z Led

nicy(' \V Jaraczewie. 
21 I 1978 

Dwudzieste piąte przedstawienie komedii „Doktora z mu
su" Fr. Kowalskiego wg Moliera w Gnieźnie. 
27 I 1978 

Premiera prasowa w Gnieźnie jednoaktówek Al. Fredry. 
11 II 1978 

Dwudzieste piąte przedstawienie jednoaktówek Al. Fredry 
w Gnieźnie. 
27 I 1978 

Premiera prasowa „Jestem zabójcą!" „Nikt mnie nie zna" 
Al. Fredry w Gnieźnie. 

Zbigniew Graczyk, grający Marka Ziębę w „Nikt mnie nie 
zna" obchodził 45-lecie pracy artystycznej. Jubilat posiada w 
swoim dorobku ponad 200 ról. W przeszłości występował m . 
in. z takimi sławami jak Mieczysława Cwiklińska i Ludwik 
Solski. W uznaniu jego zasług dyrektor Wydziału Kultury i 
Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wręczył jubilato
wi nagrodę Urzędu Wojewódzkiego a sekretarz KM PZPR w 
Gnieźnie - odznakę honorową „Za zasługi w rozwoju miasta 
Gniezna". 

Jubileusz 25-lecia pracy artystycznej przy swojej 51-wszej 
premierze obchodził reżyser przedstawienia Bohdan Czechak, 
który w swoim dorobku ma ponad 80 ról. 

Obydwu jubilatom sKładamy najserdeczniejsze życzenia. 
W miesiącu lutym br. w Galerii „B" Państwowego Teatru im . 
Al. Fredry mieściła się wystawa „Polskiego plakatu teatral
nego''. 

Polski plakat teatralny od lat już utrzymuje się na wysokim 
poziomie, a zaintresowanie nim zwiększa się co roku. Do 
!.cisłej czołówki polskiego plakatu teatralnego od lat już na
leżą: Roman Cieślewicz, Jan Lenica, Jan Młodzieniec, Jan 
Sawka, Franciszek Starowieyski, Waldemar Swierzy i Henryk 
Tomaszewsl<i, których prace można było oglądać na wspom
nianej wystawie. 

15 marca 1978 roku o godzinie 16,00 w foyer Teatru odbyło 
się spotkanie członków Studium Wiedzy o Teatrze „Prosce
nium", którzy obejrzeli program poetycki „Kwiaty polskie" 
wg Juliana Tuwima w wykonaniu Haliny Bednarz i Huberta 
Bielawskiego przy akompaniamencie Wojciecht Sandera. 



Kierownik Techniczny 

LECH JARPÓŁKIEWICZ 

Pracownie techr·iczne 

Pracownia stolarsko-tapicerska p.o. kierownik - Ma
rek Hajder, Piotr Derdowski i Stefan Maćkowiak, 

pracownie krawieckie męska - kierownik Stanisław 
Parulski, Jerzy Brenk, Kazimiera Chosińska, damska 
- kierownik Melania Pluci"ńska, Maria Szalata, fry
zjersko-perukarska - kierownik Maria Michalska, 
Helena Libera, Maria Sucholas, ślusarska - Ryszard 
Stróżyk, kierownik pracowni elektrycznej - Edward 
Zalewski, Stanisław Budzyński, Damian Sucholas. 
Zdzisław Pulwer, bufaaor - Marek Hajder, tapicer -
Hieronim Manthey, pralnia - Leokadia l:VIalczewska 

Obsługa sceny 

Brygadier sceny - Teofil Nowak, Czesław Budnik, 
Józef Młyńczak, Kazimierz Sulkowski, 

Piotr Wawrzyniak. 

Garderobiane 

Danuta Filipek, Maria Kaźmierczak 

Kier. działu organizacji widowni 

MARIA CHMURZANKA 

l Jz i ał Organizacji Widowni przyjmuje zamówienia 
zbiorowe na bilety wstępu w godzinach od 8--14 

Informacje telef. 22-91 i 22-92 

Kasa Teatru czynna w piątki i soboty od 10-13 
i od 16-19, w niedziele od 16-19 

Członkowie Towarzystwa Miłośn ików Teatru 
korzystają ze zniżki indywidualnej 

Wydawca 

Państwowy Teatr im. Al. Fredry 
w Gnieźnie 



GZG Gniezno -'1000 zam. +I+• 1e 

Cena 3,- zł 
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