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1\1/LLIAT\1 SHAKESPEARE 
( 1564- 1616) 

Szeksp ir (Will iam Shakespeare) urodził się w mia
ste ::: zku S tr atfo rd nad Avonem. \V osiemnastym 

roku życia ożenił si z nną Hathaway, z k tórego 
to malżeńsl wa miał troje dzieci. 

W roku 1588 Szekspir znala zł się w L ndynie, 
wówczas niewiele ponad stutysięcznym mieście, 

\\" eatrze znanego tragika Burbadge, do t go mo
mentu był pon ć bakałarzem a le porzu1.: il tę pro 
ft·sj~. aby zostać aktorem i pisarzem dramatycz
n~·m. Z kolei wstępuje do kompanii tealralne_j 
Z\vanej „Sługami Lorda Szambelan " ; w lym 
okresie zjednuje sobie możnego protektora -
hrabiego Southamplona, młodego miłośn ika tea
tru. któremu dedykuje wiele utworów poetyckich 
i te przynoszą mu uznanie zrazu wiE:ksze, niż tra

g die i komedie dla teatru. 

\\raz ze wzrostem sławy pcJpra\\ ia się sytuacj.1. 
materialna po ly, kupuje dom w rodzinnym 
s,ratfordzie, dla siebie i zbankrutowan go ojca, 
uzyskuje tytuł szlachecki. 

·w !·oku 1- 99 „Kompania Lorda Szambelan " zaj 
muje nowy teatr na prawym brzeg u Tamizy -
„The Globe·'. W jego r perluarze pojawiają się 

nowe sztuki Szekspira : „Romeo i .:{ulia" , „Sen 
noc~· letnie j", „Ryszard II „, Jul iusz Cezar ". 
\\" roku 1600 p isze komedię „J a k wam się podo
ba „. Po śm i rei k rólowej El żbiety (1603) król 
Jakub I bierze pod swą opiekę „Kompanię Lo t·da 
Szambelana" nadając je j r azwę „King'. m en" 
( .. Sług królewskich"). W tym sam. m roku Szek
spir występuje po raz ostatni jako aktor teatru 
„The Globe" . Lala 1601 - 1608 przynoszą bogaty 
plon w postaci wielkich tragedii: „Hamlet", „Otel
lo·, „Król Lir" i „Makb t" . Do oslaln ich ulwor'w 
Szekspira należą : „C mbel in", „Opowieść zimo
\\-a „ i „Burza„. 

Ol·olo 1614 roku Szekspir opuszcza Londyn aby 
po dwudziestopięc ioletnim pobycie \\. stolicy p -
wr cić na ostatnie 2 lata ż.\·cia do Stratfordu. 



... R zimienni S<! w istM·i c rzeczy ci bohaterowie 
\\ c rn :"1 s! iej opowieści. bo imię ich j es t: i 1 , i ja, 
i \\·szysc v, co niegdyś i wczoraj i dzi ś kochali 
i kochają jak oni , tęskn i li i t sk n i;1 jak oni. Os by 
l{urr..ca i Julii sq tylko przypowieścią , jak przy
po Yil' ' ci<! stały s!ę ich dzieje. Rzeczywi . tą pnl\\ -
d :~ 1 j przyp o vie· ci j est zbiorowość S<'l"c czuj<1-
c:, eh , ~poknr~o 'ć tych, który .n dusze potrafi 

n zedrzeć niebiański pioru n mi łości , w zystkic h 
t,rc h bezimie nnych kocha nków na całym ogrom
nym .~wiecie, co gdzieś tak kochają i śnią , i kona
ja dla sw j miłoś i, n ie wiedząc.może nawet, że są 
Romeem i JuJią . 

... „Życie, co aż w mierć się leje", tak, parafra 
zując słowa NQrwida, można by określić formułkę 
tragizmu „Romea i Julii", jeśli nie jest to for 
mułka tragizmu w ogóle. Gdy jednak osiągnę

ło ię te hole ne wyżyny uniesienia miłosnego, 

gdzie zacierają się granice między życiem a śmie1·
<'i i, tak jak osiągnęli je kochankowie z Werony, 
w olno zapytać , kto tu jest właśchvie czyi na-
1z ·dziem : czy miłość jest narzędziem człowieka, 
c y leż może człowiek jest narzędziem miłośc;. 

Z <'. je się, że ten który kazał Romeowi i Julii 
rzeć w mrocznym grobowcu, opowiedziałby się 

'Za t. ·1 drugim. ( ... ) Miłość więc, to w tym rozu
mieniu jakaś kosmiczna, niezmożona pot~głl „spotl 
pl.1 Ie ty", co daje życic, ale daje i śmierć, a przy
.un j:unicj może dać śmierć, gdy człowiek znajdzie 
dość sił, by przed lose.n się nie uchylić i trwać 

" '' icrności temu, co gdzieś z gwiazd zagościło 
" jego piersi. Bo aby kochać, powiedzieliby obu
dzeni znów do życia kochankowie werońscy, trze
ha być dziećmi gwiazd, trzeba rzuć w małym 
ludzkim sercu coś, co jest nieludzkie, nadludzkie. 

takimi dziećmi gwiazd, co poczuli obecność cze
rroś nadludzkiego w swej piersi i postanowili temu 
b,,·ć wierni, są Romeo i Julia. Gdyby byli żądzą 
tylko, cofnęliby się przed wtraceni m, a le że b. li 
cz;rmś "ięcej ni:i.. żądzą. przyjęli ~micrć . 

WILA1'1 IIORZYC.\ 

Przed rui, z program 11 „Romea i Julii" "ydancgo przez 
Balt~ cki Teatr Dramal)·czny im . Juliusza Slowackici:-o 
1' t•zonjc I! 801 81. 





IIENRY!l l'OGLER 

Ostrożnie z zc1uawlw11ii. 

P~d pióram i najwybitniej zych - a także mniej 
w:ybnnych - twón:ów. k tórzy od tysięcy lat za
pełnia .i <! r omansowym i h istoriami gr ube i cienkie 
księgi . . temat i problem miłości nrezwykle się 
z b1e~ 1em cza u wysubtelnił. Miłość stala się 
stopniowo czymś w rodzaj u instr ument u tak 
precyzyjnego, że nie w ystarczy już być amatorem 

i dyletantem, aby na nim grać. Trzeba być do" 
. tego wirtuozem. I dlatego źle się dzie je, .kiedy 
pod~bnie delikatnymi narzędziami zaczynają 
manipulować dziec:i. Im bardziej skomplikowana 
zabawka. tym łatwiej można ją, nie znajac me
chanizmu, zniszczyć. Trzeba więc dobrze wiedzieć. 
komu się tego rodzaju 7.abawki daje do ręki. 

Słynn·1 w literaturze historia Romea i Julii j st 
prz,·l·ładem, jak łatwo można wszystko w miłości 
P?P~ut:. jeżeli du tak trudnej zabawy zabierają się 
n eodpowiedzialne dzieci . Im trudniejsza bowiem 
gra, tym większej - podobnie jak s;Łuka - wy

maga cierpli wo· ci, rozwagi, \vytrwalości, drobiaz
gowego i żmudnego pokonywania oporów, jak to 
·est np. konieczne przy rozwiązywaniu krzyżó

wek lub 7.adań szacho\\'\·ch. Niedojrzały pośpiech 
i eh .ć doznania przyjemności - wszystko jedno, 
w jaki sposób, byle tylko natychmiast - świad
i:zqc o prymitywizmie i niemowl 'cl wie kultural
n~·m. prowadzą najczi;:śc-iej do klc;ski. 

Tego właśnie zdaje się ucz_·ć wielki Szekspir 
,. „Ron:i o i Julii". 1Iłody Romeo z rodu Mon
t~kich ~?:alal od dawna z milości do slicznej Roza
lmy. która jednak. niest ty, nie odpłacała mu 
wzajemnością . Romeo cierpiał z lego po\vodu 
ogromnie. l'nikal ludzi, szukając samotności 

w .,najciemniejszej gęstwinie". .Udekając od 
wid ku Ś\\·iata zam: kal się \\: swoim pokoju. 
za~ ianiał okna przed blaskiem świafla sztuczną 

no~ sobie w pokoju sl \\•arzal„ . P laka! , j _cz.al, 
wzdychał . Ból jego b l tak dotkliwy, że obja
wiał się wprost fizyczn ie ho ·obą, bladoś ią i in
nymi p dobnymi oznakami. 

czy'A(iści , młodzien iec dla zdobycia wyma
rz nej Rozali ny ni e gran iczał się tylk do bier
nego ci rpienia. Próbovvał rozmaitych środków : 

oświadczyn , , nawału zaklęć oblężniczych·, nie 
mówiąc już o maj ą tku , który składał u stóp bog
danki. Ale jej „nawet z łota wszechwładztwo nie 
zjedna" i wszystk ie wysi ł ki zalotnika pozostały 
be~skuleczne Romeo był w rozpaczy i wyznał 
sw mu przy ja i •lo,,i B n olio (kt ' ry - jak 
wszys..:y w W ranie - wi edział doskonal o nie
zwykł j namiqtn : ci trawią cej młodego człowie

ka) , że :jes t „skazany \Vi czni ci rpieć męki'' . 

Doświad ·zony Benvolio poradził jednak prz:-·
jac ielowi, aby wybra ł obie, po prostu , inn» 
obiekt westchnień . Romeo odrzuc i ł oczywiście 

z oburz n iem t nieg dną j ego wzniosłych uczuć 
propozycję . Al upa r ty Benvolio namówit go do 
pójścia na bal, wydawan przez najwięks7ego 

wroga r dL Montek ich - Kapul ta . św iadcza

j ąc , ż jakąkolwiek osobę płci żeńskiej tam wska
że , na p wno ona „śla d da\ nego bóstwa zmaże" . 

Rz czywiście oba .i udali si na ów bal. Tam Ro
meo ujr zał Julię , córkę Kapul eta. Byla to dzi w 
czyna n ie mająca jeszcze czterna. t u lat, ale już 
ba rdzo rwą a się do miłosnych uci eh , jak 
o tym - zr sz tą dość trywialni - daj e do zro
zumienia jej piastunka Mart:i.. Rom eo, u jrzawszy 
Juli ~. w jed nej chwili zapomniał - jak to prz -
widyv.:ał Benvolio - o Rozalinie i uzna ł , ż e za
kocha ł si tym razem nc prawd. („Kochalżem do
tąd? ' "). Rów ni ż .Ju lia po jednym tańcu z nim · 
doszła do przeko nani , ż jest zakochana. 

Było to w sobotę w ieczorem. a już na drugi 
dzi ń w niedzi le; , niecierpliwy młodzieniec z -
kradł sic; nocą do ogrod 1 K apule tów przed 
balkon Julii, gdzi e oboje w gorących słowach za-



pewnili się nawzajem o swej szalonej miłoś i. 
Roz_pi:rała ich ona tak gwałtownie , ż nie mogąc 
dłuzeJ czekać postanowili nasl pneg dnia, tj. 
w poniedziałek , wziąć ślub. Istotnie, Romeo skor o 
Ś\:·it ~o?i egł do ojca Laurentego - który był po
w1ern1k1em jego poprzedniej miłośc i - aby z ko
lei załatwił m u wszystko z nastc;pną. Mimo, że 
ksiądz ostrzegał go mówiąc: „Festina lente!" 
„Zdradne są kroki za spiesznie podj1.;te" - Romeo 
popędzał go : „O. pr~dzej~ Pilno mi' " (akt II, sce
na 6). 

O godzinie dzi si~tej rano Romeo za pośred
nictwem Marty wezwał Julię, aby przybyła do 
celi ojca Lauren1ego, celem zawarcia ślubu. Rów
nocześnie zaś, pami(i.taj<Jc o sprawie najważniej 
. zl·j, umów ·! się z ~Iarl<!, aby prz' pomocy dra
binki sznur::iwcj ułatwiła mu w no ·y wcjści' do 
sypialni Julii. w ('elu nat:vchmiaslowego skonsu
mowania malżeńst \·a. 
O godzinie dwunastej w południe, gdy tylko pia
stunka wróciła z oczekiwaną wiadomościq, ,Julia 
pobiegła pęd m do ślubu. Na próżno ojciec Lau
renty raz j eszcze przestrzegał : „Zbyt skwapliwy 
tak samo spóźnia się jak zby t len iwy" . Młodzi 
byli tak skwapliwi, że n ic ic:h powstrzymać nie 
mogło. 

Po zawarciu ślubu Ju lia wróc..:iła spiesznie do 
domu, a Romeo, zr sztą sprowokowany , zabił 
w bójc . ulicznej jej krewniaka, za co został sk -
zany na natychmiastov.:e wygnanie. J ul ia tymcza
sem, nie wiedząc o tym, wierciła się niespok jnie 
,,. sw?im pokoju nie mogąc..: doczekać się . nocy 
a z m4 najważniejszego . „Ach, jam sobie kupi
ła" - mówiła - „pi kny przybyl k miłości, 
a w posiadanie jego wejść nie m gę. abytą je
stem także , a nabvwca jeszcze mnie nie ma~ 

O. noc..:y 1··, wołała nie panuj ąc nad sobą . 
„Przybądź i naucz mnie niemym wyrazem, jak 
to i~ traci i wvgrywa razem" (akt. II, scena 2). 

Romeo oczywiście spieszył się i niecierpliwił 

tak samo jak ona . Ryzykując schwytanie i skaza
nie na śmierć, wdrapał się po przygotowanej -
zgodnie z umową - drabince do sypialni Julii. 
g dzi wreszd doszło do obopólnego „wejścia 
w posiadanie pięknego przybytku miłośc i". ra
zajutrz, tzn. w wtorek o świcie, Romeo udekl 
<lo Man tu i. 

Wszystko to dbywało się, jak widzimy, w sza
lonym pośpiechu - po pros t u na gwalt. kochan
kowie nie zawiadomili nawet o niczym swoich 
rodziców. Przewidywali bowi m , ż ci z powodu 
.śmier te ln ej n iena wi ·ci , panującej międz oby
dwoma rodami, będą s ię sp rzeciwiać t emu związ

kowi. A wtedy noc poślubna może si opozmc. 
Obojgu zaś było prze i ż wyjątkowo pilno . 

I to s tało się przyczyną katas trofy. Stary Kapu
let, nic..: ni wiedz<ic o mi łości i mał żeństwie córki, 
wyznaczył na czwartek termin jej ślubu z kimś 
innym . Aby wybrn·~ · z rozpaczliwej syt uacji, Ju 
lia - za rad<.1 La ur n tego - wypiła we środę 

płyn, który ją wprawił w stan pozorne j śmierci . 

Rodzina, przek onana, że Julia zmarła naprawdę, 

pochowała j ą tego sam ego dnia. Ojciec Laur n ty 
wysłał t mczas m list do Rom a z wezwaniem 
a by przybył do g robowca J ul ii , która miała zbu
dzić si ę we zwartek. Kochanek-mąż mia ł ją 

wówczas uprowadzić naty ·hmiast do Mantui . 
iestety, na skut k przypadku , list n ie doszedł 

do rą~ Romea. Dotarła do ni go natomiast wieść 
o śm i r ei J ulii. ieszcz sny powró ił ni zwłoczni e 
do VI rony, whrgnął do grobowca J uli i i tam, 
ni e zastanawiaj ąc s i ę ani przez hwilę, n i pró
bując choćby porozmawiać z wtaj em niczonym we 
wszystko ojc1:m Lau r ntym, pop łnił samobój
stwo, zażywając gwałtown ie d zia ł ają ą truc iznę . 

W kró t ockm;ła się Julia i na widok zwłok uko
cha nego bez na m s ł u przebiła s ię sztyletem. 

Wszystko razem trwało , jak w idzimy, raptem 
pięć dni , od ni dzi li do zwartku. Znaleźliśmy się 

w dziecinnym św i eci (j ed n dzi ń równa s i ę tam 



dziesiqtkom lat d..,ro„lych). gdzie młodziutcv bo
haterowie z dziec inną łatwością zapominają 
o jednej miłości na rzecz drugiej. gdzie z równie 
dziecinną łatwością kochają i zabijają, siebie 
i innych. 

Ojciec Laurenty miał chyba racj~ . kiedy (wyka
zując zdumiewające jak na d uchm.vnego ka tolic
kiego doświadczenie \V tych sprawach), mówił do 
Romea: 

Miód jest słodk i · 
lecz słodkość jeg o ~rnn iczy z c kli wo 'ei a 
I zbvLkiem . maku nbij.1 a~cly L 
G\1 a Uown ych u c ie 1·h i ko niec ~walto \\ n y: 
S04 one na kształt prochu zatlonego, 
Cu \\')strze li \\ ., _. - • ai.n::!. 

(ak t II, sce na 6 ) 

D::ieci, ostrożni'! ::<! . lwmplikowanumi zabaiukami' 
.\Iogq latwo u:ybu.chnqć! 

(.,Rom an se Literatury", t\/ ydaumictw o L iterackie, 
Kraków 1965, c:ytaly z „Romea i Julii" w prze
kLadzie Józefa Paszkowskiego). 
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VL.&RZ TEATR 

W lJBJEGLY:\l ST LE ll J 
Szekspir gościł na s cnie ka
liskiej wielokrotnie, a po,ja

" i 'nic się na al'is'lu na'lwisk.i 
mistrza ze Stratfordu ckk
lryzo\1 ału krytyk'ów i rccen
'lentów (cboc nic za11 szc po
d:i:iclala len entuzjazm 1rnh

liczność). O ile jednak twiir
czośc autora „Kumea i Julii'' 
traklo\l'ana była z największą 
l'stymą - o tyle „siły i środ
ki" inscen izatorów dziel Szck
i->pira nic zawsze b:YłY \1 sta
nic - zdaniem krylyków -
prosta<: zadaniom: 

„(„.) \\' ponmieć lu musimy o 
1H•wnej d:ysharmonii („.) na 
11rzcdsla11 icniu kilku scen 
„ llamlda". Kri1lu11 a (podnic
:siona do lej godnośei \\ idocz
uic pod naci skiem potrzeby), 
bit była pr:i:('jęla wa:iności·\ 

:s\\ ej t·oli, 7c ani słowa d•1 
nlac'lających ją śmicrlclni

kc'1w powicdzicc nic chciała 

a zdobywszy się wreszcie na 
l<ilka \\ ·razów, nicclokoti
czy \\ szy :tdania, 11 ('ale nic 
po kri1lc11 sk u opuści la sce
nę ... ". 
Wy tępy towarzystwa dra
matycznego (JÓZEFA PUCH
NIEWSKJEGO). „Kaliszanin" 
'l dn ia 2!).IV.1879 roku, nr 31. 

• • • 
„Dlaczego p. Grabiiiski nic 
ma.iąc odpowiednich po temu 
. ił nic grywa sztuk o pod
nioślejszej treści, wymagają

cych poważniejszej obsady i 
wla~ciwszcgo otoczenia? 7.a
JICI\ llC ni1• (''.111,k si' w 111oż

llll ~l'i 1101lulać zad.iuiu. I b.1r-

dzo slusznir rohi! ( ... ). z.1 i. 
lat wiej ndśpic11 ać „Frei-
scbutza" („Woln:r strzelce") 
bez chórr.\1, ork ie ·try, ,\ 
wzi:h,;dnic i solistów nii. za
g-rać „Hamleta" lub „Otel
la"? ... " 
Wys tę Pl 

LIA'fA 
Towarz)·slwa JU

GRAlll1 SKIEGO. 
„Kaliszanin" z dnia 20.VII. 
1883 roku, nr 5!1. 

• 
„Rozumiem), 
(Ko ciclccki) 
zaslepion) 111 1 

• • 
że pan 

nic ,jest 
ai.cby 

Luda n 
na t~ le 

nic I\ i-
dzi:i.I I uli nic czuł przynaj
mniej, że i:ra j('J:O mial.1 
swoje miejsca słabe ( ... ). 
Zapra11d ę p, L. 11ybierając 

na pożcg-nalnc przed ·ta\1 ic
nic „Hamleta" musiał b ·ć 

albo bardzo pewnym siebie, 
albo rachował na potęgę i:-e
niusza autora, który niemal 
każdym sło11 em swej sztuki 
wzbud'la cześć i podziw słu

cl.Jaezy i nastraja ich do po-
11 ażn ·eh kontcm1>lae.ii". 
w~·s tęp~· '" OCIETY Alt
Tl' TYCZNEJ". „Kaliszanin" 
z dnia 28.IV.1877 roku, nr :i 1. 

• • • 
BYWAŁO JEDNAK, ie właśnie 
pnblic:tność w:vżc.i oceniała 

kałisl,ic insr ·11iz;1c.ic S1cks11i
ra nii michcu11 i r •ccn:.1c11ci. 

J' r~·lr rium Ol'CllY ~la11ał się 

11 iec 11 ówczas "1·ox po1>uli".„ 
„( •.• ) CZY WYBOR , ZT KI 
przez bcncfistanta - pana 
HalickieJ:"o, z uwag i na 11 a
rnnki jak równ~i i dla nic
~o samego, jako dające.i p,c11•-
11e pole do popisu był szczę

~liw~·m - wicie mieliby · my 
do nadmienienia. Dla t ego 
i:oto11 ismy sądzić, ie malc
riałnr po11 odzcnic 11 torkowc
r:o występu i dowody uzna-
nia jakie spotykał bene fi-
. aula ze strony publiczności 

winny być u11 ażanc przede 
11 szys lkim za objaw sympa
tii dla. artyst , któr przez 
caly czas pobytu w naszym 
mi •ścic da\\ al dowody su-
111icnncj pracy poważnego 

traktowania sztuki". 
„Kupiec w nccki"; Towarzy
st 11 o dramat cznc Kazimic-
1'/a 'tanisława Sarnow
sl,it'11, „Kal i.·za nin" '.I. dnia 
!). \ 111.1 8!!0 rok u, nr 62. 

• • • 
.\LE i l'OBLI ·z~o:<.;, zl·zc
d• lnic ze „sfer wyż zych" 
nic '.l.awsz tłumnie przyby
wała na sztuki Szekspira: 

„Da11 ano 
fi~ pana 
( .. .) Zajęte 

„Otella" na bene
A. Bolc lawskiego 
były ty lko krze-

sła i fery górne, loże świe

ciły pu tkami ... ". 
Występ artystów clrama-

l11 pod kicru\\ nicl\\'Cm Bnlc
shm sk ieJ:"o. „Gazeta Kaliska" 
z dnia 6.IH.1!105 roku, nr 66. 

• • • 
JEDYNY:\ I WLASCI\VIE 

AKTORE\I, który cloczekal 

' i~ li Kalisw navra11 dę 

oi:r1111111ci:11 U7nani,L ra 
szekspiro11 sk ie krcad1· 
Slanisła11 Kn.ikr-Za\1 
dyrektor trupy, która \I 

-.11c 
h~I 

dth.i, 
pi1•r 

\\'SZc .i dekadzie naS'll' l-:O stu
l cia kilkakrotnie od11 iedzil 1 
~ród nad Prosn•\. Oto ja!, 
oceniał jci:n w) stęp " „Olei 
I u'" Ka:limierz \tł11d1111 si i, 
recenzent „Kurirn Kaliskil"-

1 go": 

„( .. • ) Knak -Zawadzki bhs-
nął w „Otellu" 11s1rstkimi 
odcieniami tęczy, 11 :z)·:.tkn 
11 ycbodziło z nies.im1111 ih 
IJlastyczno.~ch\, lll ,ini nil' h -

la A"ra, all' coś 11 pro,.,t 11 ł.l

mująccgo si spod 11 ·zelkit'i 
krytyki, ka11 ab Ll'l'i.i o i·
kającc krwią i ł:i:ami. Wi
działo się na cenie czlo11 it•ka 
kocha.iąl'ci:o całą polę1:ą 1·r
ca, cierpiącego z g11 alt<n1 -
nością s11 ej dziki e · i nil'Jlll
~ kromionej natun ( ... ) h) lu 
to podan • z takim t.iknl1•111 
ie 11 idz slud1al z wpa rl 1111 

oddechem, nr1u nic mog,1 · 
odcrwa ·. ocl tra i;iczne.i mas I" 
bohatera, na klorc.i z oi:-rn111-
ną 11 ~ razistością odbijało się 

każde wrażenie . Glos 11· na 
Zawadzkiego pncchodził 1·ał4 

gamę tonilw od naj~łodszr„11 

szeptu do zclus'loncgo z11 ie
rz eei;-o ryku a zawsze dzia
lala w nim zczero 'ć i prawda. 
Stano11 czo mo'lna 11011 icd1iN\ 
że 1>an Zawadzki j('sl n:t.i
lcpszym polskim „Otell1111 ' 
(lepszym ni:i: Lcszczyńsh.i). I;_ 
lar nicmieekic~o teatru 
wirlki Kaintz je l o 11 icl · 
gorszy ... ". 
.. Kurier Kaliski"' l dnia IU.UI 
l!l06 r„ nr :il. 



ZAMÓWIENIA 
na bilety zbiorowe 
rirosimu kierować 
do Działu Organizacji Widowni 
- tel. 730-47, 730-48 . 
l'r:.edsprzcclaż biletów w kasie 'I'eatru. 
Kasa c::unna cod::wnnic 
oprócz poniedziałków 

ud uuclz . 9.00 do 13.00 
i od 16.00 do rozpoczc;ciu pr::cclslawienia; 
vi niedziele i święta 
1w :? qod:.iny przed ro .JJUC'ęcicm przeclstawienia. 
'I'el. 730-47, 730-48. 

PRZEDSPRZEDAŻ 

biletów indywidualnych 
zbiorowych 
oraz dla grup zorganizouanyeh 
prowadzi również Polskie Bimo Poclrr!ż u Orbis 
w Kaliszu, ul. Śródmiejska 1/.1, 
td. 738-16. 
Uiuro Orbi sil czynne w cl ni JJU ws_ec/ nie 
od godz. 9.00 do 13.00 
w soboty od 10.00 clo 13.00 . 

C.:enu - 10 _t 
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