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„ ... Byłem sobie ot, szesnastoletnim 
Pośród dwóch guwernerów nieukiem kompletnym; 
Nigdy mi się nad książką nie zmarszczyło czoło, 
Trąbka myśliwska w kniei była moją szkołą. 
A kiedy niespodzianie zafurknął proporzec, 
W to mi graj! ... Żegnając rodzicielski dworzec, 
Żegnając biblioteki zasuwy spokojne, 
Z radosnym uniesieniem ruszyłem na wojnę. 
A gdym przedeptał obręcz i prysku, i lodu, 
Moskwy, Paryża, Wiednia od grodu do grodu; 
Ze sześciomiesięcznym niewoli popasem, 
Wróciłem z nie zwiększonym nauki zapasem. 
Wróciłem prawdę mówiąc, bez celu do kraju, 
Lecz z pękiem doświadczenia różnego rodzaju. 
Razu jednego, kiedy w malignie zasnąłem, 
Wpadł mi palec w kałamarz i pisać zacząłem; 
Oczywiście komedię, której bez nauki, 
A na najpierwszych scenach pojąłem treść sztuki." 

Ją{ek}ancfer 'Frecfro „Pro memoria" 



Na "Ślubach panieńskich", podobnie jak 
i na innych komediach Fredry swoiste piętno 
wycisnęła biografia pisarza. Pracę nad tąjedyną 
w swojej twórczości komedią poświęconą wy
łącznie problematyce i psychologii miłości roz
począł pisarz przy końcu 1826 roku. Na 
początku roku następnego była już gotowa pierw
sza redakcja. Czteroaktowy wówczas utwór zao
patrzył Fredro w tytuł "Nienawiść mężczyzn". 
W tym samym czasie pisarz był już zakochany 
z pełną wzajemnością w Zofii z Jabłonowskich 
Skarbkowej. 
Swoją przyszłą żonę poznał około roku 1819, 
kiedy przez swego przyjaciela i sąsiada, towa
rzysza polowań, Kazimierza Jabłonowskiego 
z Dubaniowic wszedł w bliższe stosunki towa
rzyskie z całą jego rodziną. Zofia Skarbkowa 
przebywała już wówczas przy swoich rodzicach 
w Lubieniu: wydana za mąż jako szesnastolet
nia panienka (w roku 1814) za dużo od siebie 
starszego Stanisława hrabiego Skarbka, póź
niejszego fundatora Teatru Skarbkowskiego we 
Lwowie, nie mogła przyzwyczaić się do męża ani 
go pokochać. Mimo bogactwa i przepychu pała
cu w Rozdole, gdzie zamieszkała po ślubie, mi
mo interesujących wojaży zagranicznych od
bywanych z mężem, mimo wpajanego w nią 

przekonania, że zrobiła świetną partię - po kilku 
latach nieudanego pożycia wróciła do rodzinne
go domu. 
Obie rodziny - Fredrów i Jabłonowskich - pat
rzyły niechętnie na romans Aleksandra i Zofii; , 
o unieważnieniu małżeństwa Skarbków nie 
chciano w ogóle mówić. W roku 1824 wyruszył 
Fredro w podróż do Włoch; liczono, że nowe 
wrażenia odciągną jego myśli od niewłaściwej 

Zofia z hr. jabłonowskich (1798 -1882), 
1 v. Stanisławowa Skarbkowa, 
2 v. żona Fredry 



miłości. Zamieszkały wówczas we Florencji brat 
Maksymilian wynalazł nawet kandydatkę na żo
nę dla Aleksandra, księżniczkę Eugenię Buturlin, 
kuzynkę swej żony Rosjanki, Praksedy z Głowi
nów. Komediopisarz jednak szybko opuścił Flo
rencję i wrócił do Beńkowej Wiszni. Już wtedy 
zapewne nosił na palcu (lub ukryty na sercu) 
mały miedziany pierścionek ukuty z "cwancygie
ra" wygranego od Zofii w karty czy w wyniku 
zakładu, na którym kazał wyryć napis: "Nie tu -
to tam". 
Pisane im było jednak życie „tu": w roku 1826 
wszczęto wreszcie starania rozwodowe, zakoń
czone unieważnieniem małżeństwa Skarbków 
w połowie roku 1828. 8 listopada tegoż roku 
odbył się cichy i skromny ślub Fredrów w koście
le w Korczynie, niedaleko Krosna. Młodzi państ
wo zamieszkali w Beńkowej Wiszni, która po 
śmierci Jacka Fredry (7.Il.1928) wraz z całym 
kluczem rudeckim stała się dziedzictwem Alek
sandra. 
Ta wieloletnia i na pograniczu normy obyczajo
wej środowiska rozgrywająca się walka o miłość, 
chociaż wynagrodzona wyjątkowo udanym mał
żeństwem nie była pozbawiona momentów zwąt
pienia w sens życia. a także twórczości. Założenie 
rodziny, wybuch powstania listopadowego wy
jazd z kraju znów przeszkodziły pisarzowi w pra
cy nad tekstem Ślubów. W rezultacie powrócił do 
niej dopiero po sześciu latach. Ostateczna redak
cja powstała na początku 1832 roku. 15 lutego 
następnego roku odbyła się prapremiera komedii 
"Śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca" w Te
atrze Lwowskim. 

[w:] Krystyna Poklewska 
Aleksander Fredro 
Warszawa 1977 r. 

W obecnym roku przypada 160 rocznica 
prapremierowego wystawienia 

„Ślubów panieńskich" 
na scenie Teatru Lwowskiego 

za dyrekcji Jana Nepomucena Kamińskiego. 
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Jan Nepomucen Kamiński 

[UTWÓR PRAWDZIWIE POETYCZNY] 

Wczorajszy wieczór był dla mnie tak dalece 
szczególny, tak dalece miły, iż w dzisiejszym 
poranku nie mogłem przenieść na sobie, abym 
pośpieszna nie chwycił pióra i wyznał autorowi 
Ślubów panieńskich, że mu (zdaniem to wszyst
kich) najpiękniejszy, jak i w istocie zazdrości 
godny wieniec na zawsze uwiły. 
Oddając szczery, należny hołd zasłud~e. nie 
lękam się, aby na mnie mógł paść i cień posądu, 
że mię ku temu wiedzie nikczemnych dusz 
pochlebstwo. I owszem, powtarzam: Tak jest! 
Śluby panieńskie są utworem prawdziwie 
szczęśliwym, prawdziwie poetycznym. W nim 
powzięta idea ślicznie z jednego rozpromienia 
punktu i w jeden, tak dla ucha, jak i duszy, 
wdzięcznie określa się obwód. 
Wczorajszego wieczora miałem wygodne i spo
kojne w teatrze miejsce. Patrzyłem z uciechą na 
tego różnobarwnego twórczej fantazji motyla, 
który mię tak łatwo powabił za sobą, żem i śpilki 
na ułowienie jego przepomnieć musiał! 
To zachwyconego serca wyznanie rad bym, abyś 
przez łaskę swoją raczył oświadczyć Autorowi; 
bo jakkolwiek jest to wyznanie nieznaczącego 
zera, miło mu wszelako być może, że jest gorą
cego ijak najczystszego popędu skutkiem. 

List do A.Fredry (Lwów, 28 lutego 1833) 
W: A.Fredro: Pisma wszystkie. 
Oprac. K. Czajkowska, S.Pigoń, 
Warszawa 1976, t. 14, s. 467. 

Ozdoba literatury dramatycznej 
Dnia 15 bm. dana była po raz pierwszy w tutejszym 

teatrze polskim komedia w 5 aktach wierszem, napisana 
przez Aleksandra hr. Fredra, pod tytułem „Śluby panień
skie, czyli magnetyzm serca". Płód ten n.owy naszego 
Moliera przyj~a z największym zapałem nader liczna 
publiczność i wszystkie zdania zgodziły się na to, że 
komedia ta, którą autor tak pięknie dramatyczną literaturę 
naszą ozdobił, należy do najcenniejszych jego utworów 
w tym zawodzie. 

„Rozmaitości", Lwów 1833, nr 8, z 16 lutego 

Rec. z prapremiery w Teatrze Lwowskim pod dy
rekcją Jana Nepomucena Kamińskiego w obsa
dzie P. Dobrójska - M. Włodkowa, Aniela - T. 
Rudkiewicwwa, Klara - A. Starzewska, Radost -
L. Rudkiewicz, Gucio - A. Benza, Albin - W. 
Smochowski. 



(. .. ) Aniela i Klara (razem) 
„Przyrzekam na kobiety stałość niewzruszoną 
Nienawidzieć ród męski, nigdy nie być żoną!" 

(. .. ) 
Śluby panieńskie (A I, s.7) 

Jakież były przyczyny owych dziewczęcych 
decyzji pozostania w panieńskim stanie? - Wiemy 
już : dwie przyjaciółki naczytały się romansów 
o wiarołomnych mężach. Przypatrzyły się ponad
to "gorszącym przykładom" domowego pożycia ' 
w domu rodziców Klary. Ich śluby zrodziły się 
z protestu przeciwko patriarchalnym związkom 
z układów. przeciwko małżeństwom "z nudy" 
i z wyrachowania. Obie wierzyły w istnienie - jeśli 
nie teraz, to w przeszłości - prawdziwej wielkiej 
miłości łączącej dwoje ludzi. Udowodnienie im. że 
taka miłość "jest. trwa. dowiedziona". równało się 
złamaniu ich ślubów. Przeciwko dziewczęcemu o
porowi, wynikającemu z romantycznego pojęcia 

miłości i małżeństwa (tego najbliższego przecież od 
początku Fredrze), działali dwaj kochankowie z ko
medii. Albin łzami. które nie mogły wzruszyć rezo
lutnej i przekornaj Klary, Gustaw - przy pomocy 
romantycznej teorii "magnetyzmu serc" ludzi wza
jemnie dla siebie przeznaczonych. Ostateczne zwy
cięstwo magnetyzmu serc nad ślubami "nie było -
jak pisał Kazimierz Wyka - zwycięstwem nad prze
ciwnikiem", gdyż magnetyzm oznaczał "po stronie , 
męskiej tę samą dążność do prawdziwej miłości, 
jak po stronie kobiecej śluby". Taka właśnie mi
łość, nie zagrożona żadnym niebezpieczeństwem 
z zewnątrz, bo od początku otoczona serdecznym 
patronatem starszych, triumfowała w komedii: ro
mantyczna miłość ludzi szczęśliwych. 

[w:] Krystyna Poklewska 
Aleksander Fredro 
Warszawa 1977 



- Bożena Mrowińska 
- Jolanta Skawina 
- Agata Topa 
- Eugeniusz Nowakowski 
- Leszek Wojtaszak 
- Bogdan Ferenc 
- Jerzy Borek - Wysocki 

- Ryszard Krzyszycha 
- Alicja Kuryło 
- Tomasz Kmiecik 
- Juliusz Stańda 
- Leszek Wojtaszak 
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- Krystian Buszkiewicz 

- Daniela Z ybalanka - ]as1w 



„Magnetyzm, mówią, jest to wolna władza, 
co z ciała w ciało zdrój życia wprowadza. 
Jeżeli zatem mam zaradne siły 
Ogień swój własny w obce przelać żyły, 
Dlaczegóż miałbym w pięknej, młodej duszy, 
Czystej jak śnieżek, co świeżo przypruszy, 
Przez silną wolę, pałające tętna, 
Własnego czucia nie wycisnąć piętna?" 

Śluby panieńskie A.III, s.6. 

W arsenale środków, które posłużyły Guciowi 
dla pozyskania serca Anieli, obok klasycznej 
intrygi romansowej ważną rolę odgrywa magne
tyzm. Ta popularna na przełomie XVIII i XIX w. 
teoria, sformułowana przez szwajcarskiego dok
tora leczącego w Wiedniu, Franciszka Antoniego 
Mesmera (1734 - 1815) głosiła wiarę w istnienie 
duchowej siły, fluidu czy "sympatii" zdolnej od
działywać w mistyczny sposób na otoczenie. Owa 
siła, otacza nas w stanie - by tak rzec - biernym. 
Można wszelako ten "powszechny, niewidzialny 
strumień" aktywizować, którą to czynność naz
wał Mesmer "magnetyzowaniem". 
Jak wszelako dokonywano owego zabiegu? Roz
maicie. Można to było uczynić samym tylko wzro
kiem; chuchaniem, dotknięciami całych dłoni lub 
palców. To znów delikatnym ich przesuwaniem. 
Przy czym - magnetyzując człowieka - należało 

pamiętać, że kierunek głaskania biec powinien 
od głowy ku nogom. A ze strony przeprowadzają
cego zabieg czynnościom owym towarzyszyć 
musiała koniecznie "zdeterminowana wola". 
Dopiero wówczas bowiem magnetyzowany czuł, 
jak fluid wpływa w jego nerwy, a ciało poddaje 
się magnetyzującemu niczym żelazo przyciąga
ne magnesem. 
Apoteoza siły ludzkiej woli, teoria duchowej 
wspólnoty powstającej między osobowościami 
obdarzonymi przez naturę darem "syma:patti" 
sprawiały, iż tę teorię propagowaną na terenie 
Polski przez "Pamiętnik Magnetyczny Wileński" oraz 
w licznych omówieniach i broszurach cechowało 
duże podobieństwo do ideologii i estetyki romanty
ków. Opierała się ona bowiem na russowskiej teorii 
o duchowej "komunii serc". Nic tedy dziwnego, iż 

spotkała się z ironiczną krytyką ze strony pisarzy 
sympatyzujących z ideami Oświecenia. r. -

~ 



Podobnie kpiąco potraktował teorię Mesmera 
Fredro. Jej założenia dostarczyły bowiem uwo
dzicielowi uzasadnień dla wprowadzenia akcen
tów nie tylko duchowego lecz także fizycznego 
oddziaływania na osobowość Anieli. Gucio ścis
kający Anielę za rękę w decydujących momen
tach miłosnego dialogu musiał kojarzyć się 

ówczesnemu widzowi z rasowym magnetyzerem: 
"Manipulacje czyli pociągi rękami magnetyczne" 
stanowiły przecież jeden z podstawowych zabie
gów poprzedzających i umożliwiających ducho
we oddziaływanie. 

[w:] Mieczysław Inglot 
„ Wstęp do Ślubów panieńskich" 

Wrocław 1986 r. 

Scena miłosna, Daniel Chodawiecki, XVIII wiek. 



Na pozór ŚLUBY PANIEŃSKIE wymierzone 
są przeciwko romantycznemu pojmowaniu mi
łości. Naprawdę zaś głęboko są powiązane z ro
mantycznym dążeniem do wyzwolenia tego 
uczucia od więzów życiowego interesu. przymu
szających do małżeństw dla pieniędzy, majątku 
i pozycji społecznej, a nie w imię uczucia . Motyw 
ŚLUBÓW PANIEŃSKICH po stronie Klary i Anie
li to przecież motyw zgodny z dążnością do wys
wobodzenia miłości z kajdan interesu, zgodny 
przeto z dążnością romantyczną. Motyw magne
tyzmu serc, w którego imię Gustaw zwycięża - to 
również pojęcie romantyczne. 
ŚLUBY PANIEŃSKIE mieszczą się na linii, która 
w teatrze europejskim prowadzi od Mrivaux do 
Musseta . Pierwszego Fredro mógł znać, Musseta 
zaś wyprzedza chronologicznie , nie tracąc przy 
porównaniu i zbliżeniu - w tym jest skala jego 
oryginalności i poezji. Aj ednocześnie, podobnie 
zresztą jak wszystkie komedie Fredry, jest to 
zestaw wspaniałych ról aktorskich . W tym 
względzie Fredro jest nieporównywalny. Jeden 
z najświetniejszych aktorów polskich, Jerzy 
Leszczyński, pisał: "Trzeba być aktorem, aby 
zaznać pełnej rozkoszy obcowania z Fredrą. Naj
bardziej wyrafinowany smakosz literacki i znaw
ca nie odczuje nigdy tych wzruszeń i ciareczek 
chodzących po grzbiecie aktora grającego rolę 
fredrowską. To są złote krzyże zasługi, którymi 
los nas dekoruje". 

[w:] Kazimierz Wyka 
"Aleksander Fredro" 
Warszawa 1986 

Ubiory damskie według mody 1841 r., litografia. 



1793 
Aleksander Fredro, syn Jacka i Marianny z domu hrabianki 
De~ińskiej, przychodzi na świat w dniu 20 czeiwca w majątku 
rodzinnym Surochowie w ziemi przemyskiej. W domu Fredrów 
cho~ s~~ dziewięcioro dzieci: trzy córki, sześciu synów. Wczes
ne dz1ecmstwo upływa im w majątku Beńkowa Wisznia. 

1805 
Pieiwsza próba twórczości teatralnej : dziecięca komedyjka 
Strach nastraszony. 

1809 
Szesi:ast?letni Fredro zaciąga się jako ochotnik do wojsk 
księcia Jozefa Poniatowskiego w Trześni pod Sandomierzem; 
9 czeiwca mianowany podporucznikiem 11 pułku ułanów. 

1812 - 1813 
Kampania moskiewska; 20 października odznaczenie krzyżem 
Virtuti Militari. Odwrót spod Moskwy i przejście przez Berezy
nę. 'fyfus w Wilnie, ucieczka w przebraniu z niewoli do Lwowa. 

1813 - 1814 
Dnia 10 sierpnia przybywa Fredro do Drezna i przyłącza się do 
Wielkiej .~i. Bierze udział w kampanii pruskiej i francuskiej 
w '.un~CJI oficera ~rdynansowego sztabu generalnego; 30 paź
dziernika uczestniczy w bitwie pod Hanau. Dnia 15 kwietnia 
1814 odznaczony Legią Honorową. Wiosną na kwaterze pod 
Paryżem, powrót do Lwowa w czerwcu tegoż roku. 

1815 
Zwolnienie ze służby wojskowej na własną prośbę . 

1817 
Pierwsza - bez powodzenia - wystawiona komedia (Lwów, 10 
marca) Intryga naprędce, napisana w Beńkowej Wiszni, nie 
publikowana przez pisarza. 

1818 
Pierwsza publikowana i z powodzeniem grana komedia Pan 
Geldhab (prapremiera Warszawa, 7 października 1821). 

1826 
Pierwsze wydanie zbiorowe Komedii Aleksandra hr. Fredra 
(Wiedeń i Lwów 1826 - 1838, t . l - 5) nazwisko odmieniano 
ówcześnie : Fredro - Fredra). 

1828 
W dniu 8 listopada ślub w Korczynie (pod Krosnem) z Zofią 
hr. Skarbkową. 

1829 
W dniu 2 września narodziny w Beńkowej Wiszni jedynego 
syna, Jana Aleksandra, w przyszłości również komediopisa
rza. (Urodzeni w 1831, 1832 Gustaw i Jan Nepomucen 
u~erają w niemowlęctwie.) Pisarz powołany w poczet człon
kow Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

1832 - 1835 
Szczytowy okres twórczości komediowej Fredry - Z.emsta, Ślu
by panieńskie, Pan Jowialski. Dożywocie. 

1835 
W krakowskim .Pamiętniku Nauk i Umiejętności" ukazuje się 
rozprawa Seweryna Goszczyńskiego pt. Nowa epoka poezji 
polskiej, uważana przez współczesnych za główną przyczynę 
zamilknięcia Fredry. 

1837 
W dniu 21 maja narodziny jedynej córki, Zofii, późniejszej 
żony Jana hr. Szeptyckiego, malarki i literatki. 

1839 
DecyzjlVZaprzestania twórczości pisarskiej (data podawana 
przeZ---Fredrę w jego osobistych natatkach) . 

1848 
Udział w wydarzeniach Wiosny Ludów we Lwowie; uczestnict
wo w dowództwie Gwardii Narodowej. Fredro, wybrany preze
sem Rady Narodowej w miasteczku powiatowym Rudki, 
wygłasza mowę przeciw biurokracji austriackiej: . należy prze
pędzić diabla w stosowanym kapeluszu". 

1850 
W styczniu .pisarz wraz z żoną i córką przybywa do Paryża. 
Nawiązuje tam liczne znajomości wśród emigracji polskiej, 
m .in. poznaje Mickiewicza, Lenartowicza, portrecistę Henryka 
Rodakowskiego. 

1852 
Ponowne rozpoczęcie twórczości - data podawana przez 
pisarza. 

1852 - 1854 
Oskarżenie Fredry o zdradę stanu, spowodowane jego mową 
w Rudkach w roku 1848; proces umorzony na skutek inter
wencji bliskiego pisarzowi ówczes nego namiestnika Galicji. 
hr. Agenora Gołuchowskiego. 

1861 
Fredro zostaje posłem większej własności z ziemi samborskiej 
do pierwszego autonomicznego Se.imu Krajowego w Galicji; po 
kilku miesiącach składa mandat. W październiku ślub córki. 

1865 
Pisarz otrzymuje honorowe obywa telstwo miasta Lwowa i zos
taje powołany do grona członków Akademii Umiejętności 
w Krakowie. 

1867 
Ostatnia napisana i datowana komedia Fredry pt. Ostatnia 
wolii; Umiera brat Henryk. 

1876 
W dniu 15 lipca Akeksander Fredro umiera we L.wowie w cztery 
miesiące po zgonie Goszczyńskiego, osiadłego na starość również 
we Lwowie, naprzeciwko domu Fredry. Zwłoki zostają złożone 
w grobach rodzinnych w kościele parafialnym w Rudkach. 
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HENRYK SKAMIRA 

Kierownik Sekcji Przygotowania 
spektakli i obsługi sceny 
MIEC2YSŁAW FRĄCKOWIAK. 

Pracownie: 

1 elektryczno - akustyczna - Bogdan STACHOWIAK. 

fryzjerska 
krawiecka damska 

1 krawiecka męska 
ślusarsko - stolarska 

Garderobiane 

- Jerzy LIBERSKI 
- Marcin SKRZYPKOWSKI 
- Maria MICHALSKA 
- Maria SZAI.ATA 
- Stanisław PARULSKI 
-Andrzej WACHOWSKI 

Stefan SOŁTYSEK 
- Danuta FILIPEK 
- Teresa WOLIŃSKA 
- Czesław BUDNIK 
- Leszek NOWAK 

Dział Organizacji Widowni przyjmuje 
zamówienia zbiorowe i indywidualne na bilety 

wstępu codziennie w godz. 8.00 - 14.00 
tel. 16 - 15 

Kasa Teatru czynna 
od godz . 16.00 do 17.00 

Redakcja programu - Małgorzata URBANIAK 

Tytuły, zmiany oraz skróty w t ekstach 
pochodzą od redakcji. 

Projekt afisza - Lucjan Zachrnoc 

Zakład Ogólnobudowlany 
Henryka Ignasiaka 
ul. Gębarzewska 12 

62-200 Gniezno, tel. 25 - 64 
Wykonuje usługi w zakresie: malowa- ~'i:-.q!!!!I 

nia, tapetowania, zakładania wykładzin, 
. parkietów i glazury, cyklinowania 
drobnych prac remontowych. 

Przedsiębiorstwo Produkcujno - Usługowe 

BARHUR S.C. ul Jastrzębia 9 
62 - 200 Gniezno, tel. 20 - 42 

kotł~!1?1l~ej~:J~~~0o~:::i\c~=.0:~~~~~ji~ kl~=~s~: •1'1K'-ł'M 
cji , ins talacji s anitarnych i e lektrycznych oraz odpylania, r.~~!lll 
odsia rczania , uzdatniania wody i opomiarowania zużycia 1181U,fl~ 
energii cieplnej, a także izolacji termicznych. 

Zakład Ogólnobudowlany 
Józefa f ankowskiego 

ul. Gębarzewska SOa 
62 - 200 Gniezno 

Oferuje wykonawstwo: lekkich kons
trukcji stalowych, ogólnobudowlanych -...~ 
robót wykończeniowych oraz prac z zak
resu mataloplastyki artystycznej. 
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Skład i łamanie: 

PROlOO 

Agencja Wydawniczo - Reklamowa PR0-100 
62-200 Gniezno, ul. Moniuszki 4, tel. 47-17 

Druk: 
.•• „ .. 

. .. 
~ofigrafia 

6.2·200 GNIEZNO, UL CZARNIECKIEGO 18 TEL.39·45 

USI Zakład Poligraficzny 
62-200 Gniezno, ul. Czarnieckiego 18, tel. 39-45 

Kierownik Działu Organizacji Widowni 
KRYS1YNA ROLOFF 

Realizator imprez 
BOŻENA WOJCIESZAK 

Sekretarz literacki 
Małgorzata Urbaniak 



cena 

W BIEŻĄCYM REPERTUĄRZE: 

Aleksander Fredro 
ZEMSTA 

William Szekspir 
SEN NOCY LETNIEJ 

Molier 
ŚWIĘTOSZEK 

Jerzy Bekker 
CZARODZIEJSKA KOBZA 

W przygotowaniu: 

Lucyna Legut 
JAK WYKOWWAĆ CZAROWNICĘ? 

Sławomir Mrożek 

RZEŹNIA 

zł. 
··~ 


