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KOLĘDA O GWIEŹDZIE 

Choć to ledwo przedświt 
Chociaż jeszcze ciemno 
Ale ty, ale ty 
Nie opuszczaj nas gwiazdo promienna 

Słabi jesteśmy mali 
Nie ujdziemy wiele 
Ale tyś, ale tyś 
Nasze święto i nasze wesele 

Ty nam drogę w ciemności 

Blaskiem przeorywaj 
Chociaż my, chociaż my 
Ustaniemy to ty nie spoczywaj 

Na mrozach nas ogrzewaj 
W upatach ochładzaj 
Kiedy nas, kiedy nas 
Zdradzą inni to ty nas nie zdradzaj 

Choć nas przeklęli wszyscy 
To ty nas ukochaj 
"Pomóż nam, pomóż nam 
Płynąć z tobą choć chwilę w obłokach 

Bądź przy nas w tej ostatniej 
Okropnej godzinie 
Zapal nam, zapal nam 
Betlejemskie najświętsze twe imię 

Bądz dla nas ciepła gwiazdo 
Wierniejsza niż matka 
Ogrzej nas, utul nas 
W długiej drodze nam świeć do ostatka 

Jeśli tylko pozwalały warunki, to święta obchodzono wesoło i 7.arłocznie. 

Całe społeczeństwo przygotowywało na ten okres tradycyjne potrawy. Bodaj 
najbardziej poszukiwany przysmak stanowiły rozmaicie przyprawiane ryby 
przygotowywano też gr~yby, placki na miodzie, słodycze, trunki. 

Wśród wszystkich grup społecznych święta te łączyły się z rozmaitymi 
zwyczajami. Do powszechnych należało np. rozścielanie na podłodze i pod 
obrusami słomy, czyniono to niby na pamiątkę betlejemskiej stajenki. („.) 

W pewnych domach pod obrus podściełano siano. Na wsiach ustawiano też 
snop w kącie izby. W dniu tym wróżono sobie o szczęściu osobistym ciskając 
ziarnem w powałę. Panny i kawalerowie wróżyli sobie ciągnąc źdźbła sp<;icł 

obrusa - zielone oznaczało ślub w tym karnawale, zwiędłe - oczekiwanie, 
7.ółte - staropanieństwo czy starokawalerstwo. W większych miastach zarzu· 
cono te ostatnie zwyczaje, wszędzie jednak stosowano cały szereg innych.( ... \ 
Kierując się podobnymi przesłankami rozrzucano też kurom ziarno po stole, 
aby lepiej niosły, koniom .i bydłu dawano w jadło pokruszony opłatek, zapra
~zano przed domy zwierzynę i rzucano jej pożywienie . Inwentarz karmiono 
też resztkami z wigilii. ( ... ) 

Do wieczerzy wigilijnej zasiadano z chwilą ukazania się pierwszej gwia 
r.dy. Pozostałością dawnych wierzeń było rezerwowanie przy stole miejst 
wolnych dla umarłych i nieobecnyc!;i, zdarzało · się nawet, iż wydzielono jadło 
dla przodków. Spożycie wilii poprzedzało łamanie się opłatkami. Jeśli chodzi 
o większe miasta, to wiemy, że były one białe i kolorowe, czerwone, żółte, 

czusem smarowano je miodem. Przy łamaniu opłatka życzono sobie zdrowia 
i pomyślności. Wieczerza wigilijna grupowała przy stole wszystkich domow
r.ików, w miastach służba jadała wówczas razem z mistrzami. Tradycyjne 
j«dło spożywano w uroczystym nastroju. Niemniej jednak konsumowano znacz
"'1 ilość trunków, tak że z końcem wilii wsz'yscy byli mocno podochoceni. 

Wierzono, że w dniu tym woda w studniach zamienia się w wino, że zwie
:·zęta mówią o północy ludzkim głosem. Wierzono też, iż miłe słowo wybranej 
pnyniesie miłość. a podarek - pomyślność, wygrana w karty - powodzenie 
przez cały rok. Nie znano wówczas tak dziś popularnych choinek, tylko na 
Pomorzu z początkiem XVIII w . był zwyczaj, że przystrajano świecidełkami 
iózgi i dawano je do zabawy dzieciom. (Zdaje się, że podobne strojenie rózg 
występowało też na Podhalu). Szeroko za to praktykowano odwieczny zwyczaj 
dawania i przyjmowania prezentów - kol<;dy O północy rmzano w spólnie 
do kościoła na pasterkę . Ponieważ większosć przybyłych była mocno podocho
cona, więc pasterka mijała nieraz w wesołym . a nawet swawolnym nastroju. 
.'eśli chodzi o młodzież krakowską, to wiemy np. że dopust.czała się w kościele 
rozmaitych wybryków. Do ulubionych żartów należało nal ewanie do kropiel
nicy atramentu, zaszywanie modląeym :;ię niewiastom sukien nicią, lub też 

przyczepianie klęczącej końca spódnky do kołnierza! (Zbytków takich dopusz
czali się zresztą nawet mistrzow ie). 

W dniu 26 grudnia w dzień św. Szczepana, godzono zwykle służbę, która 
jefli chodzi o miasta. czeka ła na te ofert kwnkruj~c po Hzynkar:h. St;1tl tl: 1. 

• 



• 

było przysłowie, że „Na święty Szczepan każdy sobie pan". W dniu tym 
istniał też zwyczaj obsypywania się owsem. Według dawnych wierzel'1 miał on 
sprowadzać pomyślność i zapewnić dobre urodzaje. ( ... ) 

Znane nam materiały nie wspominają, by obchodzono hulaszczo tak tra
dycyjnego dziś „Sylwestra" . W dniu tym wróżono jednak o nadchodzącym 

roku. Panowało np.· mniemanie, że jeśli komuś powiedzie się żartem okraść 

inną osobę, to cały nadchodzący rok będzie dlań szczęśliwy. Na tym tle docho
dziło do rozmaitych psikusów; zwyczaj drobnych symbolicznych kradzieży 

• można też spotkać wśród wszystkich grup społecznych. W dzień Nowego Roku 
„kładano sobie życzenia „Do Siego Roku'', w dniu tym urządzano też proszone 
obiady i inne przyjęcia. 

W okresie od Bożego Narodzenia do wielkiego postu plebani lub ich zastępcy 
w asyście organisty czy innych sług kościelnych odwiedzali mieszkania „wier
nych ". Jeżdżący po kolędzie księża wstępowali nie tylko do dworów czy boga
tszych kmieci, lecz zaglądali nawet do biednych chałup, w miastach nie opu
szczono też żadnego domostwa. Duchowni wygłaszali wszędzie krótkie kaza
nia, dawali błogosławieństwo. Chłopi dawali im słoninę, ser, suszone grzyby, 
orzechy, jaja, a prócz tego drobne sumy pieniężne. Po miastach był zwyczaj 
dawania samych pieniędzy. Szlachta ofiarowała datki w naturze i pieniądzach, 
a ponadto urządzała czasem wystawne przyjęcia. (Trzeba zaznaczyć iż 

księży częstowano zresztó\ w każdym domu). Kolędy upływały na ogół w po
godnej atmosferze. ( ... ) Powszechnie łączono chodzenie po kolędzie z rozmaitymi 
zwyczajami i wróżbami. Kitowicz pisze np. „że": „Po wyjściu księdza dziewki 
ubiegają się do stołka na którym ksiądz siedział; która pierwsza usiądzie, ma 
sobie za wróżbę, że tego roku za mąż pójdzie". 

Prócz księży po kolędzie chadzali też wiejscy parobcy, żacy, czeladż miej
ska. Niektórzy kolędnicy przebierali się wówczas za dzikie zwierzęta , np. wilki, 
niedżwiedzie, a najczęściej tury, tak zwane „turonie". Tych ostatnich przybie
rano w zwierzęce skóry, odpowiednio przystrajane, a wziąwszy na łańcuch 

)r owadzano po wsi czy miasteczku. Gdy kolędnicy przybywąli do chaty, roz
p czyn ało s ię wesołe przedstawienie. Turoń czy ' wilk gonił dziewki, kłapał 
drewnianą szczęką, wyczyniał wesołe skoki. ( ... ) Ko'lędnicy nie omijali także 
óworów, gdzie śpiewali specjalnie przystosowane wierszowane życzenia nowo
roczne. Zyczyno w nich zdrowia, szczęścia , najbogatszych plonów. Zarówno 

o;. ha u ach chłopskich, jak i dworach szlacheckich kolędnicy dopraszali się 

~utych datków. Jeśli gospodarz okazał się hojny to śpiewano mu nową, pełną 
.1n)rozmaitszych życzeń pieśń. ( ... ) 

C!iodzenie po kolędzie w większych miastach miało jeszcze bardziej uroz
maicony charakter. Wiemy np„ że w Krakowie żacy i rzemieślniczkowie cho
dzi.l i w dniach od 24 grudnia do 2 lutego. Uczestnicy obchodu przebierali się 

Z'I oc;oby z szo 1ki - Heroda. Trzech Króli, pastuszków, dziadów, baby. Nie 
brakowało również tak popularnych po wsiach niedźwiedzi, kóz, przebierano 
się nawet za bociany! Od Trzech Króli noszono też ulepione z kolorowego 
papieru i oświetlone od wewnątrz gwiazdy. Jeden z uczestników był oratorem, 

w imieniu swych k olegów życzył domownikom pomyślności, następnie śpie
wano kolędy, wygłaszano dialogi, a czasem przedstawiano nawet misteria. 
Można w nich było ujrzeć m.in. sceny przepowiedni narodzin Jezusa, podróż 
M:atki Boskiej i św. Józefa do Betlejem, witanie Dzieciątka przez Trzech Króli, 
hołd pasterzy itp. Po przedstawieniu orator domagał się dowcipnie 0 datek 
czy też poczęstunek dla zespołu. 

Ponieważ tego rodzaju zespołów było sporo, więc wytwarzała się „konkuren
cja", rezultatem jej były zaś nawet groźne burdy. Stąd też ustawy cechowe 
zabraniały rzemieślnikom zbytniego raczenia się alkoholem, z obchodu mieli 
oni wracać „trzeźwi i skromni" i dopiero po rozliczeniu kasy mogli oddać się 
solennej pijatyce. ( ... ) 

Tak wiejscy jak miejscy kolędnicy śpiewali podczas swych obchodów spe
cjalne pieśni - koli;dy. Spotykamy dwa typy pieśni kolędowych. w pierwszej 
grupie .widzimy kolędy, których treścią jest składaniP nowoczesnych życzeń. 
W czasie kolędowania śpiewano także pieśni, których zasadniczym motywem 
była treść religijna. Kolędy takie mówiły o św. Rodzinie, Narodzeniu Jezusa 
itd. Teksty te przygotowywali księża, zakonnicy i organiści. Kolędy 0 treści 
religijnej dość szybko przyjęły się wśród szerokich kół naszego społeczeństwa, 
z cza'?em też wyparły kolędy o treści wyłącznie świeckiej. (. .. ) 

Do popularności kolęd religijnych przyczyniło się również to, iż traktowały 
one postacie r.eligijne w sposób bardzo reali styczny, nie pozbawiony nawet tak 
<1wa~eg_o rubasznego humoru. W jednej z XVII-wiecznych kolęd mamy np. 
\Vyb1tme humorystyczne przedstawienie sceny radości. jaka zapanowała w nie
biosach po narodzeniu Jezusa: 

Krzyk po niebie, po obłokach ... 
Słychać przy wesołych skokach, 
Aniołowie święci radością objęci 

Wyśpiewują, wykrzyku ją . 

Już i skrzydła polamali, 
Kiedy z radości latali~ 

Michał ponad budą 
Lecąc spadł na grudę, 
W bok się ubi.i, skrzydło zgubił, 
Gabriel, który zwiastował Boga, 
Także przelatował, 

Natrafi! na dudy, 
Zbił biodra i udy 
I ·zwankowal, nahramował , 

Gdy tak skrzyd ł a połamali, 

Jak barany ~ię ta r zali , 
Jeden przez drugiego 
Skakał ochoczego, 
I śpiewali hoc wolali. 



„ 



Tego rodzaju teksty oczywiście bawiły słuchaczy a zarazem spotykały się 

z aprobatą c.zy1iników kościelnych. Spotykało się jednak także „bluźniercze" 

parodiowanie tekstów religijnych. Pijani kolędnicy śpiewali czasem tego rodza
ju pi._e'ni: 

A lbo 

W blacie leży, któż pobieży 
Pijanego ratować ... 

Anioł pasterza złapał 
I kijem go wylatał. 

Za takie „kolędy" nie było nagród , lecz bizuny, jakie otrżymywali od star
';zych cechowych. (.„) 

W związku z kolędami należy dodać, że niektóre z nich traktowano jako 
swego rodzaju moż.liwość zdobycia „niebiańskich względów". Znamy np. kolędę 
kurpiowską , w której zazdrości się Betlejem, że miało szczęście być miejscem 
narodzenia Jezusa. Kolęda daje jednak do zrozumienia, że niebo popełniło pew
ną „gafę", gdyby bowiem dzieciątko narodziło się w puszczy, to byłoby „ser
decznie uccone", urodziłoby s i;:; w izbie, to otrzymałoby „chlebek", „mlyćko 

z jagiełkami", zajączka, kuropatwę, nawet flaszeczkę miodowej wódki! 

A w Betlejem Żydy, śmierdzące psiajuchy, 
Tylko swoim bachorom zawsze tkali w brzuchy. 
I chłodno i głodno, w niwcem niewygodna 

Trz ymali Cię , nas Panie 
A kiedy się , Panie, podobało tobie, 
Cierpieć taką biedę w maleńkiej osobie, 
Przyjmij nase chęci , miej Kurpiów w pamięci 

Tu na ziemi i w n iebie. 

Zapusty lub inacze j mięsopusty obchodzono glośno i hulaszczo. Przede wszy
stkim jedzono i pito nad zwykłą miarę .• 

Po dworach, miastach , a niekiedy i wiejskich karczmach rozbrzmiewała mu
zyka, szły tany, słychać tylko wesołe , specjalnie na mięsopust przystosowane 
frantowskie piosenki. Ponadto odbywało się wiele specjalnych zabaw, z których 
najpowszechniejszą było przebieranie się . Na wsi powracały więc turonie, nie
dżwiedzie i wilki. Mieszczanie i szlachta gustowali znów w „maszkarach", czyli 
przebieraniu się w ma~ki. („.) 

Maski jakich używano, były krajowe lub też zagraniczne. Były one roz
maite: „panieńskie", „białogłowskie", „babskie", niektóre zdobiły brody i za
wiesiste wąsy , nie brakowało nawet bardzo oryginalnych, np. mur~yńskich . 

Biedniejsza szlachta zabawiała się na osławionych kuligach. Kulig polega 
na tym, iż w ostatnie dni karnawa łu kilka znajomych porozumiewało się z sobą 
i zapakowawszy na sanki lub wózki rodzinę i czeladź ruszyło do najbliższego 
sąsiada, gdzie nakazywano sobie dawać jeść i pić, wypróżniwszy zaś piwnicę 

zabierano domownika i ruszano do następnego dworn . W ten sposób objeżdżano 
szereg wsi i kończono eskapadę w miejscu ·w rmze:1ia. 

Dawna beletrystyka, częsc1owo nawet i historiografia, przedsta wia kulig 
jako wesołą zabawę doskonale symbolizującą szlachecką jowialność i gościn

ność. 

W rzeczywistości było najczęściej inaczej. Jeśli- kulig organizowali magnaci, 
to istotnie charakteryzował się on zbytkiem, rozrzutną gościnnością , urozmai
cenie zabawy balami, efektowną iluminacją. Kuligi najczęściej urządzała jed
nak biedna szlachta, w tym zaś wypadku dyktowane one były przede wszyst 
kim„. trudnościami materialnymi. Wielu biednych szlachciurów traktowało tę 

zabawę jako pretekst do bezpłatnego obżarstwa i opilstwa. Inicjatorami tej 
zabawy bywali też intruzi, przed którymi zazwyczaj jednak starano się uje
chać lub zaszyć w jakimś folwarczku. Kuligujący zazwyczaj jednak „wywę

szyli" gospodarza, spustoszyli mu spiżarnię, wysuszyli piwnicę. narobili szkody 
i kłopotu . 

Kitowicz mówi, „że takowe kuligi najwięcej bawiły się pijatyką i obżar

stwem, przeto mniej dbając o tańce przestawali na jakim takim skrzypku cza
sem u karczmy porwanym albo między służącą czeladzią wynalezionym; chyba 
że gospodarz miał swoją domową kapelę albo też rozochocony posiał po nią 

gdzie do miasta. Najsławniejsze co do pijatyki i brawury te kuligi były w wo
jewództwie rawskim, gdzie się nieraz krwią oblewały, a jeżeli się kto obcy 
przez niewiadoma ć wmieszał do tego kuligu, a nie podobał się mu albo nie 
mógł wystarczyć zdrowiem pijaństwu, zbili jak leśne . jabłko, suknie w płatki 
na nim podrapali i wypędzili go - jakoby dla słabego zdrowia niegodnego tak 
dzielnej kompanii", 

Choć kuligi były typową zabawą szlachecką, to jednak brali w n iej udział 
także plebeje - czeladź, muzykanci , śpiewacy. Z tego względu oddziaływały 
one także i na obyczajowość wsi czy miasteczka. 

Zapusty wytwarzały w poszczególnych okolicach Polski specyficzny typ za
baw. Np. pospólstwo krakowskie zabawiało się hucznie urządzając słynny 

„comber". Zabawę tę organizowały w tłusty czwartek krakowskie przekupki . 
Najmowały one muzykantów i zebrawszy trunków i wiktuałów tańczyły na 
miejskim rynku. Był zwyczaj, iż podczas tańca potrząsały nad głowami gałęzia
mi z choinki, które obwieszan o skorupami z jaj. Przechodniów siłą wciągano 

do tańca , kto nie chciał hulać, musiał się okupić. Na zabawę zapraszano jednak 
rozmaitych biedaków, hołyszom tym „combrzono", to znaczy pozwalano brać 
udział w zabawie i korzystać z przygotowanych potraw i na pojów. ( .. . ) 

Szczyt zabawy na · tępował wszędzie w ostatki , czyli tak zwane zapusty, 
a inaczej „kuse dni". W miastach i wsiach pojawili się znów przebierańcy . 

Nagminnie przebierano się za Cyganów, Żydów, węgierskich olejkarzy. Bogate 
niewiasty charakteryzowały siP. na Cyganki, Żydówki, wie jskie dziewki . 
W miastach można było ujrzeć chłopców poprzebieranych za rozbójników. 
W Krakowie przybierali oni np. papierowe kołpaki, które ozdabiali długimi 

wstęgami. Przebierańcy ci tańczyli i śpiewali po mieście lub też zapraszani 
pili po szynkowniach. W mieszczańskich i szlacheckich, bogatszych domach był 
zwyczaj, że we wtorek wieczorem jeden z dowcipniejszych biesiadników prze
bierał się za księdza wkładał na siebie koszulę (miała ona symbolizować kom-



żęJ , stawa! na przesłoniętym stoiku niby na ambonie i miał „kazanie" czyli peł
ne dowcipów i dyktery je: k przemówienie. Miało to oznaczać pożegnanie zapust. 
Na ko!l.ie zabawy tawia110 też tak zwany podkurek, to jest kolację składającą 
się z ja j, mleka i śledzi, SYI'!1bolizującą przejście od mięsopustnych do postnych 
potraw. Formalnie zabawa trwała tylko do północy, toteż gdzie gospodarzami 
byli skrupulaci, przeganiali wówczas muzykę, często jednak„. rozszalawszy się, 
choć przy postnych potrawach, gwałcili tańcami i pijatyką i Wstępną Srodę, 
i Wstępny Cżwartek, ledwo hamując się w swawoli w pier_wszy piątek postny, 
k tór y to dzień „. był w wielkiej obserwie". 

Tego rodzaju hulanki organizował także plebs miejski. Czeladź organizo-. 
wa la specjalne -zabawy, na które zapraszano nawet córki mistrzów. Czeladnik, 
który zaprosił taką pann ę. musia ł jednak czuwać, by była ona stale „obtańco
wywana". Kto pozwolil swojej Lancerce stać podczas tańca, płacił karę? Na 
takich zabawach grzmiała muzyka, szły tany i rozbrzmiewały rozmaite pio
s1 eczki . („.) 

J 'Śli chodzi o popielec, to kościół starał się, by był on przede wszystkim 
uro zystością reli" ij ną. Przez długi czas utrzymywano ten nastrój, spieszono 
tłumnie do kośdolów , na ogól jeszcze nic wytrzeźwiawszy z mięsopustnej pija
tyk i i klęka no przed ołtarzami , gdzie k siądz posypywał zebranych popiołem 
pośw i ·cone j w K :vi tnq 1 ie dzie łę palmy. (Wśród pospólstwa krążyły pogłoski, 

ż~ je~ t to popió ł z trup ich kośc i ). Do kościołów przybywali ludzie wszystkich 
gr up spo łcc'zny ch, od żeb roków do wielkich panów, wzywano nawet księży do 
C:omów, by po:;_•py vali popiołc>m znaj dujących się tam chorych. Wszystko to 
LLyniono na znak pokut ·, zwyczaj ten miał przypominać o nieubłaganej śmierci. 

I 

LEON SCHILLER (1887-1954) był inscenizatorem-wizjonerem, najwięk
szym w dziejach naszego teatru. Nie był „reżyserem ukrytym", podobnie jak 
Crai~, Reinhardt, Meyerhold czy Brecht. Podobnie jak oni, ale do żadnego 
z mch niepodobny. Zbierając doświadczenia różnych prądów i „izmów", 
kształtował przez lata własny model teatru, posiadający oryginalną artystycz
ną k~nse~wencję i wyrażający indywidualny pogląd na świat, który to pogląd 
wyraza się przecież w dziele każdego wielkiego artysty; artysty-inscenizatora 
tak ~a~o jak muzyka czy poety. Schiller w młodości wojażował po Europie, 
stud1uJąc muzykę. Poznał Craiga, pod jego kierunkiem zaczął systematycznie 
myśleć o teatrze przyszłości. Ale nie tylko czerpał od mistrza. lecz wnosii rów
nież coś własnego, nawiązującego do teatralnych wizji i m~rzeń M ickiewicza 
i Wys~'.a~skiego. Drukują~ pierwsze swoje prace w wydawanym przez Craiga 
czasopismie „The Mask", jedną z nich poświęcił właśnie Wyspiańskiemu i jego 
m~numentalnej wizji teatru. Craigowski estetyzm zabarwił jego recepcję Wy
spiańskiego, a Wyspiański - jego recepcję craigowskiego estetyzmu. p 0 po
:-vrocie do kraju pisywał recenzje teatralne i artykuły prcpagujące osiągnięcia 
i postulaty współczesnej „Reformy Teatru". Potem został kierownikiem lite
rackim Teatru Polskiego, tam i na innych scenach współpracował literacko 
i inscenizatorska przy kilku widowiskach, reżyserowanych przez innych wre
szcie, już po ukończeniu trzydziestego roku życia , zaczął reżyserować sam. 
Pierwsze jego wybitne inscenizacje, opracowania staropolskich misteriów bożo
na:odzeniowych i wielkanocnych, wystawione w Reducie, niezależnie od pełne j 
JUZ oryginalności inscenizatorskiej na pewno nie pozbawione były pedagogicz
nego udziału Osterwy. Były to widowiska urocze, w których naiwne stare tek
sty łączyły się z nabożnymi lub żartobliwymi pieśniami i barwną ludową ob
rzędowością . 

Edwa rd Csa tó 



OBSŁUGA TECHNICZNA 

Brygady sceny: JAN KAMIŃSKI - brygadzista, JAROSŁAW LALEIKE 
CZESŁAW IWANEK, ROMAN URBAŃSKI 

Elektrycy: PIOTR DEPTUŁA , MIROSŁAW KREBS 

Fryzjerki: RENATA ANIOŁOWSKA, ELŻBIETA NITKOWSKA 

Rekwizytorzy: HENRYK THOM, JANUSZ SZCZEPAŃSKI, JERZY MAŁ
KOWSKI 

Garderobiane: ANNA LEWANDOWSKA, ZOFIA WOJCIECHOWSKA 

P racownia krawiecka: JÓZEF RAKOCZY, GABRIELA OLSZEWSKA, IRENA 
NAWROCKA, SABINA PACZKOWSKA, MARIAN 
KOZŁOWSKI 

Pracownia stolarska : WŁADYSŁAW BARWIK, KAZIMIERZ ZYCH. RY
SZARD GUZIŃSKI 

Pracownia malarska: JÓZEF ZAMYŚLEWSKI, ANDRZEJ PLEBANEK 

Program przygotowały: JADWIGA MISIASZEK (redakcja), ALICJA GREC
KA-BORZESTOWSKA (opracowanie graficzne), RE
NA TA TREBUS (korekta) 

W programie wykorzystano wiersz Ernesta Brylla oraz fragmenty książki Zbig
niewa Kuchowicza „Z dziejów obyczajów polsk ich w wieku XVII i pierwszej 
połowie XVIII". LSW, Warszawa 1957. 

... - ··· 

TEATR ZIEMI POMORSKIEJ W GRUDZIĄDZU 
UL. 15 GRUDNIA 19 

TEL. 234-76, 242-23 
DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY 

.JANUSZ KOZŁOWSKI 

W TEATRZE DZIAŁA CENTRUM INFORMACJI KULTU
RALNEJ, GDZIE MOŻNA UZYSKAC INFORMACJE O CA
ŁYM ŻYCIU KULTURALNYM MIASTA, W GODZ. 10.00-

-12.00, 
TEL. 234-76 

ORGANIZACJA WIDOWNI PRZYJMUJE REZERWACJĘ 

BILETÓW INDYWIDUALNYCH I ZBIOROWYCH CO
DZIENNIE W GODZ. 8.00-15.00, 

TEL. 234-76 

KASA TEATRU CZYNNA CODZIENNIE OD 10.00 DO 12.00 
ORAZ W DNIU PRZEDSTAWIENIA OD 17.00 DO 19.00, 

TEL. 234-78 

W TEATRZE DZIAŁA GALERIA PREZENTUJĄCA ROZ
MAITE FORMY PLASTYKI WSPÓŁCZESNEJ, CZYNNA 

W CZASIE PRZEDSTAWIENIA 

·'·.; - '' : „ · . . -, :...! 1 .... . . . : . ,. 
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