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Dzieła genialnego dram atop isarza angielskiego 
zdoby ły co ly świa t i choć powsta ły przed trzema 
wiekami do dzisiaj tchną świeżośc ią myśl i o czło
wieku oraz uderza jącą odk rywczością spostrzeżeń 
dotyczących charakterów uczuć i namiętnośc i ludz
kich. 

Wil iom Szekspir uradzi ł siq w Stratfordzi e w An
gli i w rodzinie rzemieślnika dnia 23 kwie tn ia 1564 
roku. Umarł tego samego dnia 23 kwietnia 1616 r. 

Ojc iec jego w 1556 r., prze n i ós ł się ze Snilter
lie ldu do Stra tf ordu, gdzie zojąl się garbarstwem: 
wyrabiał rękaw i czki, ha ndlowa! wełną, mięsem, 
zbożem i siadem. Sprzyjało mu szczęście i wzbo
gaci! się szybko; nabył kilka domów, zosta ł rad 
nym miejskim, potem nawet burmist rzem. 

Przyszły dramatopisarz w rodzinnym mieście po
biera! nauki a w każdym razie żył tu do 18 roku 
życia, kiedy oteni l się z córką farmera Anną Hat
haway, starszą od niego o osiem lot. Mia! z nią 
troje dzieci. W sześć miesięcy po ślubie urodziła 
się córka Zuzanno, zoś pa dwu lotach bliinięta -
Judyta i Hamlet. 

Dom rodzinny pisarza w Stratfordzie 

Po uradzeniu się Zuzanny W il iam Szekspir zni
ka ze Stratfordu, widzimy ga niebawem na tle 
ówczesnego Londynu. Niektórzy biografowie twier
dzą, dodać warto, iż wszystko w życior ysie wiel
kiego pisarza bardzo jest wątpl iwe, a więc biogra
fow ie piszą, że kiedy Wiliam znalazł się w Londy
nie oko ło 1586 roku, za ra biał początkowo tym, że 
pilnowa ł koni przyjeżdżających do teatru gen tle
menów, następnie by! pomocni kiem sufl era, reży
sera, z czasem dopiero zaczą ł otrzymywać ro le, 
by w końcu rozpocząć pisan ie dla teatru. 

Gdy w 1599 roku wybudowany zosta ł głośny teolr 
„The Glob" (Pod k u l ą ziemską) Wiliom staje się 
jego współw ł aścicie l m. Jego docho y w tym cza
sie wynos i ły przeciętnie około dwustu funtów rocz
nie, przy czym si ła naby wcza funta było wtedy 
dzie i ęć razy większa n iż obecnie. Teatr ,,The 
Glob" upamiętni ł się w dziejach życia poli tycznego 
tam tego czasu, np. czynnie uczestn ic zył w sporze 
hrabiego Essexo z kró lową E lżbietą, póżniej był 
podporą rządów króla Jakuba I. 

Pisarz dos łużył się szlachectwo i znacznego ma
jątku. Wspó łcześn i uznawali jego geniusz, widziel i 
w nim najwybi tn iejszego z pisa rzy dramatycznych. 
Zosta lo wiele s taw iących go zapisów i tekstów 
literack ich, co jed nak nie przeszkodziło, by w okre
sie póżn i e j szym pojaw i ła się teorio, iż Szekspir 
w ogóle nie i stniał , zaś twórcą jego dziel był 
rzekomo autor anonimowy lub wie lu autorów. 

Pod koniec życia Wiliom Szekspir przeniósł się 
w rodzinne strony i tu zmarł w czasie biesiady 
w dniu swoich urodzin. Żonie Annie w testamencie 
zapisał wylącznie tóżko i kołdrę, stąd też powsta
ło przypuszczenie, iż przez nią zastoi otruty. Coś 
to jednak mówi, iż przez cale życic pozostawali 
rozłączen i . Pisarz tylko na krótko zaglądał do 
Stratfordu, najczęśc i e j w związku z rodzinnymi 
pogrzebami. 

Teatr S:zekspira 
„The Glob" 
w Londynie. 
Rysunek ów
c:zesny 
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(Z prawej) Szekspir z miedziorytu M. Droeshouto 
1623. (Z lewej) Portret z Grafion 1588. 

Twórczość W iliama Szekspira dzieli się no trzy 
okresy. W okresie I powstały między innym i tra 
gedie: „Tytus Andron ikus" , „ Ryszard Il i", oraz ko
medie: „Poskromienie złośnicy" , „Dwóch ponów 
z Werony", „Stracone zachody miłości". W okresie 
nostGpnym pojawiły się dalsze komedie : „Sen no
cy letniej", „Wesołe kumoszki z Windsoru", „Ku
piec wenecki", „Wiele hałasu o nic", „Jak wam 
się podoba", „Wieczór trzech kró li", oraz trage
die: „Romeo i Julio" i „Ryszard l i" . W trzecim 
okresie pisarz stworzył swe dzieło najgłośniejsze, 
wielkie tragedie: „Hamle t", „Makbet", „Król Lear", 
„Otello", „Koriolan", „ Antoniusz i Kleopatra", 
„Troilus i Kresyda", „Tymon Atenczyk", oraz ostat
nie komedie: „Miarko za miarkG" i „Wszystko 
dobre, co się dobrze konczy". 

Dzieło autora „Romea i Juli i" znane były w Pol
sce już omal współcześnie. Oto w zimie 1616117 
na dworze Zygmunta l ll trupa obcych aktorów 
przedstawiło kilko komedii autora angielskiego. 
W Polsce przerabiali go potem i tlumaczyli: Za
błocki, sam król Stanisław August, Bogusławski. 
Znany jest wpływ dramatopisarza ang ielskiego na 
dramaty Słowackiego. 

Zasłużonymi wydawcami dzieł Wiliama Szekspi
ra byli: Kraszewsk i, pod którego redakcją ukazały 
się przekład y „Dzie ł Wszystkich" w latach 1875-
1877, Biegeleisen wydol je w 1895 r., Dyboski 
w 1914 r. Najnowsze wydan ia dzieł Szekspira opra
cowali: St. Helsztyńsk i, Róża Jabłkowsko, Anno Sta
niewska. „Odrodzenie szekspirowskie w teatrze 
polskim - pisze Wiktor Hahn - zaczyna się 

w r. 1862, kiedy w Warszawie, Krakowie i Lwo
wie pojawiają się polskie przekłady zasługujące na 
to miano, przekłady dokonywane z oryginału. Od 
lego czasu do r. 1933 ukazało się w Polsce na 
scenie dwadzieścia siedem dramatów Szekspirow
skich, z tego większość w Krakowie ... ". 

Do Szekspira wróciły nosze teatry po wo1n1e, 
co zaznaczyło się znaczącymi sukcesami artystycz
nymi. Teatr Zagłębia w Sosnowcu wystawił w 1956 
- „Wiele hałasu o nic", w 1962 - „Wieczor 
trzech króli" i wreszcie w 1Q71 - „Stracone za 
chody miłości" w ramach Sląskiej wiosny teatral
nej poświęcone j wtedy Szekspirowi i organizowanej 
przez teatr w Sosnowcu. 

O dziełach Sżekspira 
w przeszłości pisze w 
znawca tego problemu 
z Krokowa. 

na scen ie Teatru Zagłębia 
naszym programie wybitny 

dr Kazimierz Olszewski 

JAN PI ERZCHAŁA 
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Miłość średn iowiecznych kochanków - Tristana 
lzoidy - m iało w sobie coś z s zoł eń stwo , coś 

z żywiołu , który łamie ws ze lkie tamy rozsądku 
i tzw. „norm społeczn ego współżycia". M i łość re
nesansowych kochanków - Romeo i Julii - choć 
równi e silna i ogarniająca całą osobowość, pozo
staje, wbrew pozorom, w całkow i tej zgodzie z roz
sądk iem i właśnie z owymi normami. Życi e Tris
tana i Izoldy zos tało zn iszczone przez szaleństwa 
miłości. Rom eo i Julię zn i szc zy ło absurda lne szo
leristwo otacza jącego ich świa ta , przeciwstaw iające 
się i tzw. głosowi serca i - wcal e z nim nie 
sprzecznemu głosowi rozsąd ku . Rozsądnym 

więc biada, zwłaszcza - rozsądni e zakochanym . 
Tkwiący w tym paradoks ogniskuje, w dużej mie
rze, wokół siebie akcję tragedii Szekspira (powsta
ł e j zapewn e w 1595 r.). 

Biorąc no logikę, pa trząc ob iektywnie, musimy 
przyznać , że absolutn ie wszystkie względy przema
wia łyby za tym, by m i łość córki Kopulełów i syna 
Montekich było szczęśliwa. Oboje dobral i się prze
c i eż jak w korcu maku: w iekiem, urodą , poziomem 
umysłowym, stopniem zamożności , przynol eznośc ią 
do tego samego środowis ko spo łecznego. Łączy 
ich nie tyl ko fascynacjo fizyczno, ole i zrozumie
nie. Decydując się zostać razem - dokon ują wy
boru zu pe łn ie świadomego , wca le nie powodują się 

Rys. Herbert Wohlerl 

zaślepieniem. No pewno jest to wybór stokroć sen
sowniejszy, niż gdyby Romeo związał się z wcześ
niejszą miłością - Rozalinq o Julia - z Pary
sem. Nie tylko urok i siła tej miłości, ole również 
jej sensowność, wynikający z niej ład, przemawia
ją do trzeciego rozsądnego mieszkańca Werony, 
do ojca Laurentego. Zakonnik Laurenty sądzi, że 
ów oczywisty !od i sens przemówią z czasem tak
że do zwaśnionych rodziców młodej pary, spra
wią, że nas tąpi wreszcie zgoda między Kapuletami 
i Monte imi. Udziela więc zakochanym w tajemnicy 
ślubu. Pomaga dolej. Obmyśla sprytny fortel z po
zorną śmiercią Julii, który - gdyby się powiódł 
- młodzi mogliby wyjechać z Werony i bezpiecz
nie żyć razem. 

Troje rozsądnych - to jednak stanowczo za 
mało, jak na miasto w obłędzie, jak no absurdal
ną Weronę . Colo Werono ponosi smutne skutki 
sporu, prawie że wojny domowej, którą prowadzą 
z sobą od lot dwa skłócone rody. Nie wiadomo, 
co sto lo s i ę przyczyną ich niezgody. Chyba w ogóle 
nikt j uż nie pom ięto o bezpośredn iej przyczynie. 
Liczą si ę teraz tylko dalsze 11reokcje łańcuszkowe", 
coraz nowe kłótnie, pojedynki i potyczki , w których 
wyniku giną coroz nowi ludzie. W spór nienawi
dzących się i zawz i ętych rodów zostali wciągnięci 
wszyscy ich krewni, przyjaciele, s ł udzy, właściwie 
wszyscy mieszkańcy Werony. Nikt nie chce przer
wać tego łańcucha zlo. W imię czego? W imię 
tylko bezsensown ie pojmowanego prestiżu. 

Dopiero Romeo i Jullo pragną dokonać wyłomu 
w owej makabrycznej dosyć tradycji.„ taf o 1m, 
oczywiście, przezwyciężyć pewne psychiczne opo
ry, wynikające z faktu, że oboje należq do wro
gich sobie rodzin. Wcale łatwo również wyzbyć 
się oporów w stosunku do bliskiego otoczenia jego 

Rys. Herbert Wohłer1 
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czy jej. Ale owo otoczenie tego nie przyjm ie do 
wiadomości. W dodatku - z czasem krewniacy, 
przyjaciele i domownicy Kopuletów i Montek ich 
stoją s ię jak gdyby jeszcze bardziej zaangażowa
ni w ich spór n iż oni sami. Kiedy zamaskowany 
Romeo pojawia się no balu w domu Kopuletów 
- Ojciec Juli i, choć rozpoznał go, zachowuje s ię 
powściągliwie i z umiarem, natomiast krewniak, 
Tybold, gotów jest od razu zaatakować przybysza. 
Może spór wygasłby w ogóle sam z b iegiem lot, 
gdyby nie ci postronni, którzy go zaogniają? 

Przecież np. - fatalne w skutkach - oba po
jedynki Romea, z Tyboldem, a potem z Parysem, 
nigdy by nie miały miejsca, gdyby nie zacietrze
w ien ie stronników Kapuletów, bądż Montekich. 
Właściwie Romeo został prawie że pośrednio zmu
szony do zabicia dwóch ludzi, do których osobiś
cie nie czuł najmnie jszej niechęc i. I on i Julio 
zostali t eż jak gdyby pośredn io zmuszeni do sa
mobójstwa - poprzez splot absurdalnych okolicz
nośc i, zaw inionych nie tyle może nawet przez innych 
ludzi, il e przez pewne uk łady, poprzez mechaniz
my przypadkowo puszczone w ruch, o nie dojące 
się oponowa ć . Decyd ując się zażyć narkotyk, któ
ry na kilkadziesią t godzin pogrąży ją w letargu, 
Julia boi s i ę ewentualnego przedwczesnego obu
dzenia w grobowcu. Budząc się tom mogłoby 
przecież wpaść w obłęd. To już chyba coś więce j 
niż mokobryctne skojarzen ie. To jakby pewien sym
bol, sug erujący, że myślen ie i wyobraźn ia ży
wego człowie ka mogą okazać s ię bezradne wo
bec s i ły c„egoś, co narzuc il i zmarl i. Choćby -
wobec siły zakodowanych mocno w świecie ab
surdalnych antywartośc i. 

Antywartościom tym powinien by przeciwstawić 
się k s iążę, z racji swego stanowisko. Ale jak? 

Rys. Herbert 
Wohlerl 

Jego program można streścić w słowach: „jed
nych nagrodzę , o drugich ukorzę". Tymczasem -
tutaj potrzebn iejsza byłoby umiejętność przekony
wania, znalezienia właściwych argumentów dlo po
godzenia skłóconych . Dziolo jąc dosyć automatycz
nie - karze Rom ea wygnaniem, po zabiciu przez 
niego Tyboldo nie wnika, w bardzo tu istotne, oko
liczności. Bardzo rozs dni, obdarzeni wolą l cha
rakterem kochankowie z Werony stać się więc 
muszą , jak to określa Rom eo, „igra szką losu". Sto
jąc po stronic rozumn ego lodu - s toją s i ę ofia
rami nonsensownego be zwładu. Ofiarami tych sa
mych upiorów, o których w prze szłośc i powie Goyo, 
że bud zą s ię, kiedy rozum śp i. 

Traged io o m i łości Romea i Jul ii jest chyba nie 
ty lko opowie ścią o miłości. Równ ież odnosi s ię 
ona do form pośredni ego wpływan ia jednych lu
dzi no drug ich, do relac ji między różnymi formami 
św iadomośc i. Każda zresztą epoko wyc zyta z „Ro
meo i Ju lii" inne, bl isk ie sobie znaczenia, podob
nie jak z innych trag edii Szekspira. Oprócz tych, 
naturalnie które zawsze będą odbierane podob
nie, jako ~iękno poezjo i - bodaj tokz e - swoista 
„ filozofio" m iłoś ci. 

RENATA ZWOŹNIAKOWA 
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KAZIMIERZ OLSZEWSKI 

Dzieła Szekspira 
• na scenie 

T eałru Zagłębia 
w Sosnowcu 

N iewiele potrafimy pawiedz i eł o Władysław ie 
Dębskim, jednym z wędrownych ok.torów 
i dyrektorów trup prow incjonalnych dz 1 ała1ą

cych na ziemiach polsk ich w ostatn im łw ierłwiec~u 
XI X stu lecia. Nie znamy nowel daty )ego urodzin , 
ale wiemy, że działalnośł artys t yczną uprawiał od 
1865 r„ jako członek różn ych ze s po łów teatralnych . 
Z czasem u tworzył własną tr u pę , z klórq w 1875 r., 
odwiedz i! Zagłębie , gdzie po łożył podwollny pod 
rozwój w ł ych stronach kultu twórczośc i scenicznej 
Wiliama Szekspira . Jak świadczą kron iki tea tralne, 
jego zes pół I 1 grudnia 1875 r., wysław i ł w Sos
nowcu - „ Poskromienie złośnicy". N iewiele umiemy 
powiedzieł o lym przedstawieniu, domyślamy się 
jednak, że wędrowny impresari o pokazał sosnowiec
kim widzom ja kąś storą przeróbkę, możliwą do 
wystawienia w prowincjonalnych warunkach. 

Od tego może nowel przed wiekiem nie zauwa
żonego przedstawienia upłynęło sporo lot, a cho
ciaż życie teatralne w pograniczne j wtedy osadzie 
nie zamierało, jakoś nie słychać o wystawieniu 
w tym środowisku utworów angielskiego drama
turga. Dopiero u schyłku maja 1897 r., a w ięc je 
szcze za dyrekcji Czesława Janowskiego, zjechał 
do Sosnowca na gośc i nne występy Stanisław Kna
ke-Zawadzk i, wówczas aktor krokowski, by na sce
nie niedawno otwar tego teatru k reować rolę Otella 
w traged ii pod tym samym tytułem. 

W okresie dyrekc ji Felicjana Fel i ńs ki ego utwory 
Szekspira zjawiały się na scenie nieco częściej niż 
za jego poprzednika. Już w pierwszej po łowie lu
tego 1900 r „ sosnowiecki zespó l przedstawił by
walcom teotra lnym „ Kupca weneckiego". Kilkona-

W ando Siemaszkowa Roman Żelazowski (1883) 
(1902) 

ści e m iesięcy późn ie j F. F e liń sk i zaprosił do Sos
nowca Wandę Siemas zkową, grającą wtedy no 
scenie krakowski ej . Ustalono wówczas, że ortys_t k~ 
wystą pi w tragedi i pl. „ Rom eo i Julia" , z ktorc1 
próby prowodwne przez Henryko Ho lickieg_o odby
wały się w listopadzie 1901 r. Zo pow1edz1a ne 
przedstaw ien ie dosz ło do skutku w .P?Cz~ t kach na
s tępneg o mi e siąca . Trzeba wspomn1ec, .ze ~ trok ~ 
cie tej zimowe j wizyty ar tys tko wy stąp iło . rownie~ 
w Zacza rowanym kole" L. Rydla, „M an t Stuart 
J. Słowackiego i w kilku innych jeszcze utworach. 

F. Fe li ńsk i niebawem znowu s i ęg nął do twórczo
ści W. Szekspi ra, decyd u jąc s ię na wystaw ie n i~ 

Otella" . Pragnąc ua t rakcy j nić spek takl , zapros i ł 
da Sosnowca p rocującego wówczas w . worsza~i e 
trag ika i reżysera, Romana 2:e lozowsk1ega, klary 
wprawdzie wy stą p ił na scenie, lecz ~u ogólnen:1U 
zdumieniu zawiód ł pokłada ne w nim na.dzieje. 
„Ote lla artysta nie .wat, a wy.recyt<;>wał, nie ~o
zostawiajqc pa swo1ej grze najmniejszego wraze
nia" - oburza się jeden z koresponde nto'."", pod
kreś la jąc przy tej sposobnośc i wysoki. paziom gry 
Morii Sznage (Desdemono) i H. Hałlck1ego (Jagon). 

w pożdz i erniku 1909 r., o więc w tym czasie, 
kiedy dyrektorem sosnowieckiego zespołu był Sta
nisław Ks iąże k-Sta szewsk i , przybył do sc;snow,ca 
na g ościn n e występy S. K~ake-2:owadzk 1, k t or~ 
no miejscowej scenie wystą p i ł m. in. ~ „I ntratnej 
posadzie" A. N. Ostrawsk iego, „Mazep.ie" J. S!o
wockiego i „ Kr ólu Learze" W. Szekspira, a więc 
w utworach, naleiqcych do klasycznego reper:uaru. 
Jednakie przyjazd do Sosnowca lega głosnego 
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wówczas ak tora nie wzbudził wśród mieszkańców 
miasto wiqkszego zoinleresowonio, toteż widown io 
w czasie jego występów świeciło pustkami . 

Od tego październikowego przedstawienia no 
długo urywają się wic5ci o życiu dz iel Szekspira 
no zogłqbiowskich scenach jeś l i nie liczy(; wys i ł
ków. grono Miłośników Sztuki Dramatycznej z ko
palni „Saturn", którzy w listopadzie 1915 r. zde
cydowali się wystawić u siebie „Wieczór Trzech 
Króli" . Było to w lolach pierwszej wojny świato
wej, kiedy to no terenie Sosnowca działały drob
ne teatrzyki, nie będące w stanie zdobyć się no 
wystawianie sztuk z szekspirowskiego repertuaru . 
Nie sięgały również do tego przebogatego źród ło 
dość liczne zespoły wędrowne odwiedzające w lo
tach 191~1918 zagłębiows kie miasto, nie intere
sował siq równ ież twórczością Szekspira w pierw
szych lotach swego pobytu w Sosnowcu dyrektor 
Henryk Czarnecki, który dopiero w sezonie 1923 
-1924 zdecydował się no wystawienie „Hamleta", 
pow ierzając rolę tytułową Wojciechowi Brydziń
skiemu. 

Jak świadczą zachowane źródło, od schyłku 
kwietnia 1924 r., aktorzy pod kierunkiem S. Knoke
Zawodzkiego przygotowywali się do występów z 
wielkim pietyzmem dla dzieła, które mieli wystawić. 
Pomyślano równ ież o nowych dekoracjach i ko
stiumach, które sprowadzono z zagranicy, nic więc 
dziwnego, że publ iczność z zainteresowaniem ś le
dziło przygotowania do premiery i nabywa ło 
wcześniej bilety no przedstawienia. No generalnej 
próbie byli obecni członkowie dziatojącej wtedy 
w mieście Komisj i Teatra lnej oraz przedstawiciele 
prasy. 

. Dnia 1.7 moja 1924 r., odbyła się po trzy tygod
nie lrwoiąc~ch próbach premiero „Hamleta", który 
został nozo1utrz powtórzony, o nieco późn iej zo
g:any. w Będzinie i Dąbrowie Górniczej. W drugim, 
n1edz1elnym przedstawieniu, uczestniczyli również 
delegac i rządu, którzy przybyli do Sosnowca 
z okazji otwarcia w tym mieście Sądu Okręgowego. 
Jeszcze . dwukrotnie powtórzono tragedię no sosno
w1cck1e1 scenic, Jednakże W. Brydziński kończył 
g?ścinne wy.stępy, , więc już grać sztuki Szekspira 
nie .. było n:ozna. Nie trzeba zapominać, że publicz
n?sc przy1ęła spektakle bardzo życzliwie, a na 
pierwsze przedstawienie zabrakło biletów. Jeden 
spektak l na prośbę dyrekcji miejscowych szkół 
przeznaczono dla m łodzieży, pomyślano także o ta
nim, p<;>po!.udniowym przedstawieniu dla uboższej 
ludnosc1 miasto. Impreza la odbyła się 1 czerwca 
1924. r., a ki lka dni póżnie j sosnowiecki zespół 
powtorzy! „ Hamleta" w Częstochowie, Kielcach 
1 Radom iu. 

Sezon 1.924/1925, wspólny dla Górnego Sląska 
i Zagłębia, Henryk Czarnecki zainaugurował 
20 września 1924, wystawiając w Katowicach 
„Wielkiego człowieka do małych interesów" 
A. Fredry. Niebawem kierownik zespołu zdecydo
W?ł .się P?Wtórzyć lak serdecznie przyjęte przez 
w1dzow dzieło Szekspira . W nowym sezonie per
sonel teatralny był znacznie liczniejszy, wobec 
czego aktorzy w „Hamlecie" nie musieli grywać 
po kilko ról. Zaproszony na gościnne występy 
W. Brydzińsk1 już 29 wrześnio 1924 kreował rolę 
Hamleta w Katowicach, nieco zaś później w Sos
nowcu, a 12 października 1924 r., w Cieszynie. 
O ile wiemy, W. Brydziński w wymienionych wy
żej miastach występował wtedy w „Hamlecie" 
o~oło dziesiqciu razy, zdobywając niemałe uzna
nie. 

H. Czarnecki, zachęcony powodzeniem sztuki 
jeszcze raz w tym sezonie postanowił zagrać jede~ 
z utworów Szekspira. Tym razem wybór padł na 
„Otella". Dyrektor, zleciwszy Mieczysławowi Na
wrockiemu wyreżyserowanie sztuki, zaproponował 
Karolowi Adwentowiczowi objęcie roli tytułowej. 
Sławny aktor nic odmówił, toteż już 18 grudnia 
1924 r., wystąpił w nowej roli na katowickiej sce
nie, nazajutrz zaś powtórzył występ w Sosnowcu. 
Po raz ostatni w czasie tej gościny K. Adwento
wicz kreował rolę Otella na scenie sosnowieckiej 
21 grudnia 1924 r. 

KAZIMIERZ OLSZEWSKI 
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Przedsprzedot blle16w 
w Dziale Upowszechnlonlo 
Teatru: 

wtorek, środo, czwartek 
I piątek 

w godz. 8.00-15.00 

sobola 
w godz. 8.00-14.00 
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