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RAY COONEY 
twórca współczesnej farsy 

Należy do czołówki najpopularniejszych angielskich pisarzy komedio
wych. Jego sztuki odniosły sukces nie tylko w rodzimej Anglii ale i na 
Brodwayu, toteż tłumaczone na wiele języków zasilają repertuar teatrów 
o pozycje lekkie i w dobrym gatunk\L • 

Cooney nie tylko pisze dla teatru, ale również gra, reżyseruje, jest 
producentem przedsięwzięć teatralnych, w końcu założycielem i kierow
nikiem „The Theatre of Comedy Company" w Londynie. 

Karierę teatralną zaczął jako chłopiec grając w „Pieśni Norwegii'', 
wystawianej w Palace Theatre w Londynie w 1946 rok\L Potem odbywał 
praktykę grając w teatrach sezonowych od Worthing do Blackburn. W 1956 
roku został przyjęty do grupy Briana Rixa w Whitehall Theatre, gdzie grał 
w komediach. „Po dwóch latach pomyślałem - wspomina - że będąc 
dyplomowanym aktorem powinienem robić trochę więcej, niż dwie i pól godziny 
wieczornej pracy w teatrze, tenis, czy zakochiwanie się w ślicznych blond 
aktorkach - co to za życie! lł\'ęc zdecydowałem spróbować pisarstwa. 
Przekonałem innego „ Wojownika z lłhiteha/l", Tony'ego Hiltona, żeby pisał ze 
mną i przez następne dwanaście miesięcy spotykaliśmy się codziennie. Jakimś 
sposobem udawało mi się nadal występować każdego wieczoru, grać w tenisa 
i zakochiwać się regularnie. Sztuka została ukończona, a Brian Rix, ku 
naszemu absolutnemu zdumieniu stwierdził, że będzie to następna sztuka grana 
w lłhitehall. Nosiła tytuł .. ONE FOR THE POT' („Jeden do odstrzału") i od 
czasu premiery wystawiono ją 1500 razy". 

Do dziś napisał 12 sztuk, wystawionych na West Endzie: "ONE FOR 
THE POT" -wspólnie z Tonym Hiltonem, „MY GID DY A UNT" ("Moja 
lekkomyślna ciotka"), „NOT NOW, DARLING", G,Nie teraz Kochanie"), 
„MOVE OVER MRS. MARKHAM" G,Proszę dalej pani Markham"), 
„THERE GOES THE BRIDE" G,Oto idzie panna młoda") - wspólnie 
z Johnem Chapmanem, „WHY NOT STAY FOR BREAKFAST" („Może 
zostaniesz na śniadaniu")- z Gone Stone, „WIFE BEGINS AT FORTY" 
G,Żona zaczyna się po czterdziestce") - z Arne Sultan i Earlem Barretem 
oraz "CHASE ME CAMRADE" G,Ciekawe czy mnie złapiesz"), „RUN 
FOR YOUR WIFE!" (w tłum. poi. „MAYDAY'), „TWO INTO ONE" 
G,Dwa w jednym"), „OUT OF ORDER" G,Zapusty"), „IT RUNS IN THE 
FAMILY" G,Cecha rodzinna"). 

Cooney jest reżyserem i producentem ponad 30 produkcji w teatrach 
West Endu - komedii i dramatów. W 1982 roku założył własny Teatr 
Komedii. Przedstawieniem inauguracyjnym była sztuka „RUN FOR 
YOUR WIFE!", której premiera odbyła się w następnym roku w Shafres
bury. Przez osiem lat zapełniała ona widownię teatru po brzegi, wystawiana 
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była także gościnnie w innych teatrach. Przez kilka sezonów Cooney grał 
główną rolę w przedstawieniach „RUN FOR YOUR WIFE!" w Londynie, 
na Florydzie i na Brodwayu. Ta i inne sztuki biją rekordy popularności nie 
tylko w Anglii ale również w Szwecji i Irlandii. 

Długoletnia praktyka aktora komediowego, znajomość teatru i widowni 
przyczyniły się niewątpliwie do wielkiego sukcesu Cooney'a jako twórcy 
fars i komedii. „ONE FOR THE POT' byt ostatnią trzyaktową sztuką, jaką 
napisalem - mówi Cooney. Po 1960 roku pisa/em dwuaktowe sztuki g/ównie 
dlatego, że publiczność woli jedną długą przerwę niż dwie pośpieszne wycieczki 
,do baru". 

Prawie zawsze bierze udział w próbach generalnych swoich sztuk. Tym 
sposobem sprawdza reakcję publiczności. Jeśli nie uzyskuje oczekiwanego 
efektu, przerabia komedię, skraca tekst, gdyż jak twierdzi: „Tylko autor jest 
winien, jeśli widownia się nie śmieje" 

„RUN FOR YOUR WJFE!" wymaga/a mniej przeróbek niż jakakolwiek 
z moich wcześniejszych komedii - wspomina Cooney. Ale wymaga[ a dużego 
skrócenia. Przedpremierowe przedstawienie w Guildford trwało 2 godziny 45 
minut! Powszechnie uwa:!a się, że 2 godziny 45 minut to wszystko, co może 
znieść publiczność, więc musieliśmy wyrzucić pól godziny przed przeniesieniem 
s;tuki do Londym1. Znam pisarzy, którzy woleliby umrzeć niż obciąć pól 
god:iny swojego przedstawienia. Ale ja jako producent i reżyser „R U N FOR 
YO UR WJF E ! " moglem nalegać!" 

Ray Cooney uważa siebie za twórcę współczesnej farsy. Jako znawca 
i praktyk tego gatunku broni ją przed zarzutami płytkości i głupoty. Dla 
przykładu podaje twórczość Alana Ayckbourna, najbardziej cenionego 
współcześnie autora sztuk komediowych. Sam zaś uważa, że farsa ma więcej 
wspólnego z tragedią niż komedią. Komedia, jego zdaniem, opisuje 
ekscentryczną osobę w codziennej sytuacji, podczas gdy farsa (i tragedia) 
przedstawia zazwyczaj zwykłych ludzi próbujących rozwikłać nietypowe 
sytuacje. Jeżeli więc farsa jest bliższa tragedii, twierdzi Cooney, to im 
bardziej prawdopodobna jest sztuka i przedstawienie, tym silniejsza będzie 
reakcja widowni. „N ie ma żadnej różnicy pomiędzy mężczyzną odkrywającym 
swoją żonę w łóżku z najlepszym przyjacielem w farsie, a mężczyzną 
znajdującym swoją żonę z najbliższym przyjacielem w tragedii. Reakcja męża 
w każdej ze sztuk powinna być taka sama. Różnica polega na reakcji 
publiczności a nie mę::a. Sądzę także, że /atwo lekceważyć farsę, ponieważ jej 
język wydaje się przyziemny i zwyczajny. Język jest taki, ponieważ postacie są 
przyziemne i zwyczajne. Nie przeintelektualizowują one swoich kłopotów. 
Radzą sobie z nimi, do czego są po prostu zmuszone. 

„Mayday" (RUN FOR YOUR WIFE!) jest uważana za najlepiej 
skonstruowaną farsę Cooney'a. Dziś znajduje się w repertuarze kilku scen 
polskich m.in. Warszawy, Wrocławia, Zielonej Góry, Bielska-Białej, nie
zmiennie wywołując śmiech i radość widzów. Mając nadzieję, że i katowicka 
realizacja należeć będzie do udanych życzymy Państwu dobrej zabawy. 
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Literatura rozkoszy przedstawia nieskończenie więcej tru
dności, jest rzadsza i bardziej zwycięska, niż literatura cier
pienia; z pośród rozmaitych zaś jej postaci na największy 
szacunek i opiekę zasługuje tak zwana farsa.(. .. ) 

Cale to pojmowanie farsy i pantomimy może wydać się zgala 
bezsensem, lecz, możliwe. iż właśnie jesteśmy pozbawieni sensu . 
Nic bowiem w epoce naszej nie zdarza się tak rzadko, jak 
wesołość. Nawet ludzie najbogatsi duchowo, gdy wypada im 
napisać rzecz komiczną, czynią to w blędnern założeniu, iż 

literatura humorystyczna należy do rzeczy płytkich. A prze
cież, powracając z przedstawienia „Snu nocy letniej", czujemy 
tak sarno podniosły nastrój, jak po „Królu l.2arze". Wesołość 
bowiem rzeczy tych starsza jest niż ból, ich głupota zdrowsza 
niż mądrość, miłość silniejsza od śmierci. Dawni mistrze tej 
zdrowej niedorzeczności Arystofanes i Rabelais albo Szekspir 
mieli prawdopodobnie niejedno starcie z ascetami i rygorys
tami swego czasu, jakkolwiek czuli niewątpliwie respekt przed 
szanowną surowością obyczaju i askezą. Z jakiem jednak 
kolącern szyderstwem i nieslychanern naigrawaniem ścigaliby 
oni te estetyczne typy i kierunki, które widząc w niemoralności 
swój sztandar, nie znalazły w tern nawet zadowolenia własnego 
i będąc niedorzeczne, nie zdobyły się na zuchwalstwo włożenia 
czapki błazeńskiej bez dzwonka. 

G. K. Chesterton 

J eś/i prawdą jest, że teatr ukazuje życie w powiększeniu 
i w uproszczeniu, to komedia moglab y w tej osobliwej materii 
dać nam więcej wskazówek niż życie. 

Henri Bergson 

Powaga jest obrządkiem ciała wymyślonym dla pokrycia 
braków ducha. 

La Rochefoucauld 

5 



-~· , ... , ... 
. . t ...-4'~ .. . ' 

·' , . ' 
( - . I 

.I, { .. 

,,- ·i 
li 
I f 



RAY COONEY 

/RUN FOR YOUR WIFE!/ 
Przekład: 

ELŻBIETA WOŻNIAK 

obsada: 

Mary Smith - BOGUMIŁA MURZYŃSKA 
Barbara Smith - ALINA CHECHELSKA 
John Smith - WOJCIECH GÓRNIAK 
Stanley Gardner - ANDRZEJ WARCABA 

Inspektor Troughton - JERZY GŁ YBIN 
Inspektor Porterhouse - ADAM BAUMANN 

Bobby Franklin - ANTONI GRYZIK 
Reporter - ZBIGNIEW WRÓBEL 

Reżyseria 

WOJCIEC " POKORA 

Scenografia 

JÓZEF NAPIÓRKOWSKI 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny - BOGDAN TOSZA 

Asystent Dyrektora - DANUTA PUŁECKA 

Z-ca Dyrektora - KRYSTYNA SZARANIEC 

Kierownik Literacki - ELŻBIETA TOSZA 

Główny Księgowy - HENRYK MROZEK 
Kierownik techniczny - STANISLA W HOŁÓWKA 

KOSTIUMY: 
pracownia krawiecka damska - Ewa Kerger 

pracownia krawiecka męska - Stanislaw Kiecki 

DEKORACJE: 
pracownia stolarska - Marian Kawka 

pracownia malarsko-modelatorska - Ryszard Górny 
pracownia perukarska - Maria Bem 

światlo -l M· ·J Mroczkowska 
dźwięk - am Szymura 

brygadzista sce - Roman Klyta 
rekwizytor omasz Prokop 

Teatr Sląski im. Stan islawa Wyspiańsk i eg o, 40-951 Katowice, Rynek 2, skr. poczt. 223 
Duża Scena - Rynek 2, Scena Kameralna - ul. Warszawska 2, Scena w Malarni - ul. Teatralna 4 

Centrala - tel. 587 -251 , 587-252, 537-041 , 537-236, Sekretariat - tel. 588-992, 598-976, Fax - 598-976 
Biuro Obslugi Widzów czynne od poniedzialku do piątku w godz. 830 

- 1530
, tel. 588-967 lub centrala tel. 38,39 

Kasa czynna od wtorku do soboty w godz. 1030 
- 13°0 i 16°0 

- 1830 oraz godzinę przed spektaklem te l. 599-360 lub centrala 31 



Śmiech nie zaprzecza, nie zabija; samego siebie można ująć 
jedynie poprzez śmiech: męstwo nasze jest w nim. Śmiano się 
nie na jednym z niezdobytych bastionów. Cienie i upiory tylko 
nie znają śmiechu. Tacy, jakimi jesteśmy, czujący, że każdej 
chwili stracić możemy wszelkie prawo do istnienia, śmiechu 
godni, w tym śmiechu broniący samych siebie, jedynej naszej 
rzeczywistości, która właśnie dlatego, że sama ;: siebie się 
natrząsa, ginąć nie chce, chce ginąć jak najpóźniej, ustępując 
sile, nie słabości własnej ... 

Sta n is ław Brzozowski 

Mózg jest naszym tyranem, patologiczną naroślą na 
organizmie naszego animalnego życia, nieustannie czynnym 
gruczolem, który sączy nam przeważnie smut(; 1<-. Dopóki 
u dziecka panuje idealne równouprawnienie między głową a jej 
anatomicznym przeciwieństwem , dopóty udziałem dziecka jest 
doskonale szczęście. Niestety, mija to zbyt prędko i zaczyna się 
smutne samodzierżawie mózgu. Stan ten byłby nie do wy
trzymania i skończyłby się zapewne masowym samobójstwem 
świata. Otóż mózg, ponieważ jest bardzo inteligentny, uzna!, że 
trzeba dać nam trochę wytchnienia, i sarn wymyśli! sposób, za 
pomocą którego nwżemy zakpić sobie z niego i zapomnieć na 
chwilę o jego istnieniu. Tym sposobem jest humor, najwyższy 
produkt mózgu, będący zarazem jego abdykacją. Słowem: „Kot 
koteczkę okaleczy!, kot koteczkę będzie leczył", jak mówi 
piosenka ludowa. 

Tadeusz Ze l eński-Boy 

To właśnie poczucie humoru daje nam ten cudowny przywi
lej spojrzenia na świat z innej strony, od strony kulis, które tak 
często kr)ją w sobie materia! zapalający człowieka do uzdra
wiającego śmiechu i uśmiechu. 

Kazimierz Rudzki 
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CZYSTA WESOŁOŚĆ 
Rozmowa z WOJCIECHEM POKORĄ, reżyserem spektaklu 

- Z czego się śmiejemy? 

- Kiedy Napoleon podbija! nowy kraj , nakladal kontrybucje, ludzie 
byli źli, coraz bardziej źli. W końcu zaczęli się śmiać. I to bylo już 
niebezpieczne. 

- Czy to Pana ocena naszych czasów? 

- Naturalnie. 

- Czym Pan chciałby rozśmieszyć publiczność? 

- Ja osobiście już niczym. Jestem za dorosły do rozśmieszania. Nato-
miast chcialbym, aby aktorzy dali publiczności odrobinę uśmiechu, umieli 
oderwać ich od trosk i klopotów dnia codziennego. 

- Śmiechjest więc Pana zdaniem terapią? 

- Tak go traktuję. W teatrze, w którym pracuję, w „Kwadracie", nie 
dotykają nas kłopoty z publicznością, mamy nadkomplety, co rzadko się 
zdarza w stolicy, gdzie znajduje się wiele scen. Oferujemy komedie, farsy na 
które, jak się okazuje, publiczność bardzo chętnie przychodzi. 

- Ale „Kwadrat" nie uprawia teatru politycznego. „Mayday", grany na tej 
scenie już ponad 200 razy wywołuje śmiech zabawną sytuacją, ułomnością 
charakterów i natury ludzkiej. Zatem ta wielka .frekwencja„. 

- ... ta wielka frekwencja to dowód, że widownia nie chce znajdować 

w teatrze, w kinie, w tv, problemów, z którymi boryka się na codzień . Chce 
się od nich oderwać. Chce przeżywać sytuacje abstrakcyjne. 

- Utwory komediowe traktowane są w dwojaki sposób. Jedni twierdzą. że 
/ic;ą one na napięcie intelektualne, inni zaś, że literatura tego gatunku zwalnia 
odbiorcę od pracy umysłowej, zezwala na myślowe lenistwo. 

- Nie zastanawialem się tak głęboko nad tym problemem. Pozos
tawiam go teoretykom gatunku. Najzdrowszy jest czysty śmiech i czysta 
wesołość, wywołane literaturą w dobrym gatunku. 

- Jak więc wywołać czysty śmiech nie będąc śmiesznym? 

- Pewien aktor zapyta! Dymszę o opinię na temat swojej komediowej 
roli. Ten odpowiedział: Komiczne, ale nie śmieszne. Aktorowi nie wolno 
śm iać się z samego siebie. Nie może robić na scenie "numerów", gagów, 
„oczka" do widowni. Śmiać się ma publiczność, nie on. Komedia jest 

7 



trudnym i wyjątkowym zadaniem dla aktora. Aktor powinien go wykonać 
w sposób najbardziej prawdziwy. Widz kupując bilet do teatru z góry 
zakłada, że będzie „oszukiwany", obojętnie cry będzie to tragedia czy 
komedia. Siada w fotelu, wyłącza się z rzeczywistości pozateatralnej, a gdy 
kurtyna idzie w górę, realizujemy wspólny układ - wy nas nabieracie, a my 
z pelnym zaangażowaniem poddajemy się temu „oszustwu". Jeśli ta urnowa 
odbywa się w sposób najbardziej prawdziwy, to efekt jest czysty, szlachetny, 
estetyczny i etycrny. Zawsze dążyłem do tego, by ta wspólna urnowa między 
widzem a aktorem, widzem, który poddaje się temu „oszukaństwu", miała 
jak najwyższą wartość. 

- Jaki aktor komediowy jest dla Pana wzorem? 

- Podziwiałem wielu moich wspaniałych kolegów, z którymi miałem 
okazję pracować wspólnie w teatrze, w telewizji i w filmie. Wzorem nie tylko 
aktora ale przede wszystkim czlowieka był dla mnie Leslie Howard. Grał 
m.in. w „Przeminęło z wiatrem" w „Pigmalionie". Zginął tragicznie 
w upozorowanym przez hitlerowców wypadku samolotowym. Była to 
zemsta zajego rolę w antyfaszystowskim filmie. Tak więc,jeszcrejako mały 
chłopiec zafascynowałem się tą postacią. Podziwiałem dobro, ciepło, 

zrozumienie dla ludzi i świata, jakim emanował. Biegałem na filmy z jego 
udziałem, potem, będąc już aktorem, świadomie lub podświadomie chcia
łem się upodobnić do niego. 

- Istnieje pogląd, że trudniej wyreżyserować komedię niż tragedię. To 
prawda? 

- Chyba tak. Dramat cry tragedia może przebiegać w ciszy na widowni, 
co wcale nie znaczy, że spektakl nie jest akceptowany. Natomiast w komedii 
po kilku minutach można się zorientować, cry przedstawienie się podoba 
czy też nie. Stopień trudności zależy zapewne od rodzaju tekstu komediowe
go. Inaczej reżyseruje się na przykład Musseta, gdzie istnieją pewne 
nieprzekracralne kanony. Inaczej, i moim zdaniem, znacznie trudniej 
poradzić sobie z tekstem współczesnym. Cooney opowiada o sytuacjach 
współcresnych, bardziej lub mniej karkołomnych, ale możliwych dzisiaj, 
posługuje się wspólczesnym językiem a tymczasem relacja umowności 
między sceną a widownią musi zaistnieć. Aktorzy nie mogą więc rozmawiać 
tekstem w taki sposób, jak w codziennych sytuacjach w autobusie, na ulicy 
czy w domu. 

Scena zobowiązuje do pewnego przerysowania, oczywiście w granicach 
prawdopodobieństwa. Te granice są subtelne, przekrocrenie ich może trącić 
szmirą. Stąd trudność. Proszę jeszcze pamiętać, że mamy dziś do crynienia 
z widzem wykształconym na różnego rodzaju produkcjach telewizyjnych, 
video, ma on możliwość oglądania w gruncie rzeczy aktorów całego świata, 
posiada więc skalę porównawcrą. Toteż musimy zaproponować mu 
najlepsze wzory. 
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- Pana poprzednie realizacje „Mayday" odniosły sukces. 

- Owszem, choć chciałbym powiedzieć, że z materiału, który proponuje 
Cooney nie jest trudno zrobić dobre przedstawienie. Tu nawet reżyser nie 
jest konieczny. Cooney, sam zresztą będąc aktorem, zna do tego stopnia 
wszelkie prawa sceny, tak kapitalnie pisze swoje komedie, dodatkowo 
opatrując je w didaskalia, wskazówki dla ewentualnych reżyserów i ak
torów, że wystarczy je zrealizować, a sztuka sama „będzie się grać". 

- Chyba jednak jest Pan zbyt skromny. 

- Powiem więc, że rolą reżysera jest zapanowanie nad całością, 
ukierunkowanie aktorów. Dodam jednak, że uprawiając już ponad 30 lat 
tego rodzaju sztukę, po raz pierwszy zetknąłem się z tak fenomenalnym 
materiałem. 

- Co Pana skłoni/o do tego, by reżyserować? 

- Traktuję reżyserię jako kolejne doświadczenie, piękne ale niesłychanie 
wyczerpujące. 

- Nie jest Pan zazdrosny, że to aktor, którego Pan ukierunkował w grze, 
wywoli1je salwy śmiechu, że on jest bohaterem wieczoru, a nie Pan? 

- Ależ skąd, nigdy nie przyszłoby mi to nawet do głowy. Jestem bardzo 
szcręśliwy, jeśli aktor wywołuje żywą reakcję publicznośc~ jeśli jest 
utalentowany i gra z fantazją i wiarą. 

- Co czuje aktor, którego kreacja komediowa wywoluje śmiech widowni? 

- Dawniej bylem bardzo, bardzo szczęśliwy. Dziś koncentruję się na 
warsztacie, na technice, na odpowiednim dawkowaniu środków gry. Wiem, 
że im skromniej, tym lepiej. I nie za wszelką cenę. 

- Daruje Pan widowni to, co najpiękniejsze - chwilę radości. 

- I dzięki Bogu. 

Rozmawiała Elżb i eta Tosza 

9 



Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA 

- wprowadzi/ od dnia 1.01.1993 r. nowe typy 

ubezpieczeń z rosnącą sumą ubezpieczenia 

i rosnącą składką: 

• na życie JŻR I 

• na wypadek śmierci i dożycia JŻR 11 

• zaopatrzenia dzieci na życie ojca lub matki 

dziecka JŻR Il i 

• zaopatrzenia dzieci na życie każdej osoby 

JŻR IV 

Suma ubezpieczenia i składka wzrastają w kolej

nych latach kalendarzowych trwania ubezpieczenia 

o określony%, który corocznie ustala PZU SA. 

Opłacając podwyższoną o określony % składkę, 

ubezpieczony nabywa prawo do podwyższenia 

o ten sam% sumy ubezpieczenia. 

Zapraszamy do naszego Inspektoratu PZU na 

Życie SA w Katowicach, plac Wolności 2 oraz 

przedstawicielstw w Mikołowie, Mysłowicach, 

Pszczynie, Siemianowicach Śl. i Tychach . 

Eleltrromonr11• r 
Koto•lce 

OFERUJE: 
PROJEKTOWANIE, t. ~ { b I OTÓW 

WYKONAWSTWO E>z1ału Dokumentacji 
I REMONTY ZG ZASP 

INSTAlACJI ELEKTRYCZNEJ 
OŚWIETLENIA, 

P. POżAROWEJ, 
· SYGNALIZACJI, 

STEROWANIA, 
INSTALACJI RADIOWO-

TELEWIZVJNEJ SZAFY ROZDZIELCZE, 
TABLICE STEROWNICZO
SYGNALIZACY JNE 
I PULPITY STEROWNICZE 
DLA TEATRÓW, KIN, 
SAL KONCERTOWYCH, 
SALONÓW WYSTAWOWYCH, 
BIBLIOTEK, 
ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH, 
ENERGETYKI 
I BUDOWNICTWA 
MIESZKANIOWEGO 
4().950 Katowice, 
ul. Barbary 21 
Teł.: (832) 512-2:)1 do 5 
Tlx: 0315-542 
Fax: (832) 512-235 



Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej 

„POCZTA POLSKA" 
Dyrekcja Okręgu PocztyZ'PKat~wicach . 

Plac Oddziałów Młodzieży P"o~Y<Mt!~ l'( 
4o-s4li>Zła<J'(J' 1 Uoku m . entacp 

Z As'p 

ZAPRASZA P.T. KLIENTÓW 
DO REKLAMOWANIA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY! 

Urzędy Pocztowe przyjmują do doręczenia różnego rodzaju druki bezadresowe 
- również reklamowe (ulotki, foldery itp.), nadawane w liczbie minimum 1 OOO 
sztuk jednorazowo, wedlug opiat taryfowych w zależności od wagi 1 sztuki druku, 

maksymalnie do 500 g. 

Szczególowych informacji udz ie l ają wszystkie Urzędy Pocztowe. 

PAMIĘTAJ I Reklama doręczona przez Pocztę to reklama skuteczna I 

KORZYSTAJ Z SUPER SZYBKICH PRZESYŁEK POCZTOWYCH: 
„SUPER-EKSPRES"-u - na terenie całego kraju, 

„EMS-POCZTEX" -u międzynarodowej błyskawicznej 
poczty kurierskiej, w której prze
syłki dostarczane są adresatom 
już w następnym dniu po przylo
cie samolotu dostarczającego je 
do kraju przeznaczenia . 

PAMIĘTAJ! POCZTA TO SZYBKOŚĆ, PEWNOŚĆ, ZAUFANIE! 

Redakcja programu - El.ŻBI ETA TOSZA 
Wydawca - TEATR SLĄSKI 
Druk - „Węglogryf" s. c. K-ce zam. 486/93 




