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Człowiek poprzez 
człowieka. Człowiek względem 

człowieka. Człowiek stwarzany 
człowiekiem. 

Czy to moje złudzenie, że 
widze w tym utajoną nową 
rzeczy w istosc'! 

Witold Gomhrowicz 



WilołJ Gombrowicz 

Urodził się 4 sierpnia 1904 roku w majątku ziem
skim ojca, Małoszyce. Po dwóch latach rodzina przeniosła się 
do Bodzechowa, posiadłosci dziadka, Ignacego 
Kotkowskiego, a w 19 l 5 na stale do Warszawy. 
Przygotowany przez prywatnych nauczycieli w 1917 roku 
rozpoczął naukę w Gimnazjum i Liceum im. św. Stanisława 
Kostki, w którym uzyskał mature w 1922 roku. W czasie 
wakacji napisal pierwszą powiesć , zniszcz.ona pożniej. 
Wstąpił na Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. 
W ramach studiów odbył aplikanture adwokacka w S;1dzie 
Warszawskim i wyjeżdżał do Paryża. 

W 1933 ukazał się zbior opowiadan Pamirtnik 

okres11 do;1ze1va11ia, po czym zdecydował się za przerwanie 
kariery adwokackiej. W 1934 roku napisał sztukę teatralną 
livo!la, ksifżpiczk.a Bur;gunda, opublikował ją rok pózniej 

· w "Skamandrze". W 1937 nakładem Wydawnictwa "Roj" 
. ukazała się budząca ogromne zainteresowanie powiesc 
Ferdyd11rkt·. W tym samym czasie pod pseudonimem Niewieski 
rozpoczął na lamach "Expressu Wieczornego" pisać w 
odcinkach powieść Opfta11i, nie ukończoną z powodu 
wybuchu wojny. W sierpniu 1939 roku znalazł sie na 
pokładzie nowego statku "Chrobry" jako gość Polskich Linii 
Oceanicznych. Inauguracyjny rejs zakończył się we wrześniu 
w Argentynie. Gombrowicz pozostał w Buenos Aires do 
1963 roku. 

Do 1947 roku, kiedy otrzymaJ posadę sekretarza 
Banku Polskiego. wiodł skromne życie uchodźcy; utrzymy
wał dosc ograniczone kontakty z polską emigracją. Nadal 
pisał. Powstał wowczas dramat J!ub, a w godzinach pracy w 
banku powiesc Tra11s-.ilt/a11tyk. W 1953 roku oba utwory 
ukazały sic w Paryżu. Od tego momentu zaczął pisanie 
Dz.ie1111ika. W I 955 roku opuścił Bank i poświęcił się 
wyhicznie pracy pisarskiej. W 1957 roku w Teatrze 
Dramatycznym w Warszawie odbyła się swiatowa 
prapremiera lll'ony w reżyserii Haliny Mikołaj'skiej, z Barbarą 
KrafTtowną w roli tytułowej. Przełożenie na jezyk francuski 
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Ludzkość i forma 

Zdaniem Gombrowicza, ludzkosc cechuje 

nieustanna potrze ha kszlaltow ani a s i ę: "Jesl ona jak l'ala, 

zloi.ona z miliarda chaotycznych d rob in , lecz co chwila 

przy b1erajaca kszlah określony ''. rorma jest czyn ni1'iem 

dominujqcym . poniewai. :i.yjemy w tym , co pisarz w swoim 

Dzir1111ik11 nazywa Ko s ci o ł e m m i \: d z y l u d z k i m : 

człow iek jest tworzony przez człow ieka, powstaje w 

nieprzerwanych zwi<Jzkach z innymi ludzmi, nic nie moi.e 

sic wymknąc decydującemu ciśnieniu obecnosci innych. 

rorm.,: trzeba rozumiec w jej podwojnym znaczeniu, jako 

ł ) maskę, ktorą nakl<1uają n<u11 inni i ktora jeste śmy 

zmusze ni nos ie; 2) zachowanie, do kl o rego dostosowujemy 

s i~ sami , i.cby nas zaakcepluw;.mo (chcemy hyc wułni , ale 

baruzieJ obawiamy sie tego, i.e pozostaniemy w izolacji). 

Gombrowicz przeobra7.a się za pośrednictwem swego 

J z ie b w "bo1ownika antył'ormy" : jego celem staje si\: 

oswobouzenie od przymusow swiata zewnctrznego. Gdyi. 

slwieruza, i.e istoty luu zkie są Jo gh;:bi nieautentyczne: 

"!slota ludzka nie wyrai.a si\: w sposoh 

hezposreuni i zgodny ze swoją naturą, ale zawsze w jakiejś 

ok resłun ej rormie i [„.[ t'um1<1 uwa, ów styl, sposob bycia 

nie ty lko z nas , lecz jest nam narzucony z zewnqtrz - i oto 

JL1czcgo ten sam człowiek może objawiac się na zewnqtrz 

mąurzc albo głupio , krwawo łub anielsko, dojrzałe albo 

nieuujrza ł e , zalei.nie do tego, Jaki styl mu s i\: napatoczy i 

jak uza!ei.niony jest od innych ludzi ~„. [. My bez wytch

nienia j e st eśmy w poscigu za t'onm), u:t.eramy się z innymi 

lud zmi o styl, o sposoh byc ia nasz I„.[, zawsze, bez przer-

wy szukamy formy i rozkoszujemy si\: niq lub cierpimy 

pr7..eZ niq i przystosowujemy si\: do niej lub gwa łcimy i 

rozbijamy jq, lub pozwalamy, aby ona nas stwarza ł a ." 

[ r e rdydurke I 

rorma jest p17_eciwstawna Chaosowi, tak Jak 

Wyi.swsc jest przeciwstawna Ni:lszo.~c i. Gombrowicz z 

gorycz') uukrywa, i.e nieustannie wałczymy o zdobycie 

formy i Wy/.szosci, ale niezmiennie poci'lga nas Chaos i 

Nii~-;zosc, gdyi. wyuaje się n:.1111, i.e dzi~ki nim można Joz

naw<1c w iycej wołnosc i. A w istoc ie jedymi mo7.łiw<J, choc 

tylko czcsciuw'l wołnosc zapewnia nam twórczosc a11ysty

czna. A rtysta , chuc nic ma mui.li wosci wymknąc sic 

rormie ani osiągn,1c rormy Joskun<dej, moi.e przynajmniej 

czuc si\: wo lny, tocz,1c z ni<\ "gr\:". Muż.e sprawie, i.eby 

były "uwiurn.: znione", <1 nie skrywane, zarów no dojrzałusc 

konwencji ;irtyslycznej, jak tó. jego własn,1 Niedojrzałosc, i 

w len spusoh, ustali wszy pomucny ula obu dystans, uwol

nic sic w rewnej mierze uu ich naciskow. Sztuka jes t dla 

Gombrowicza jedynie srud1'icm , ja!.; i luuzie posiudają w 

cluusie By tu , ktory moi.e nadaL· nieco wa11osc i ich własnej 

k>rmic . 

Francesco M. Cataluccio 

r'ragrncnl arl) kul u /-//,,;;„fiu Conilmmicz.u, 
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ZNAK, Krakow t995. ' · 12 - 14. 
Tytuł pochodzi od Redakcji . 



Więc nie wierzę, aby śmierć była właściwym 

problemem człowieka i uważam, że dzieło 

sztuki ni<) przejęte całkowicie, nie jest dziełem 

w pełni autentycznym. Właściwa sprawa 

nasza, to właśnie starzenie się, owa postać 

śmierci, której co dzień doświadczamy. 

Witold Gombrowicz 

Los ' I forma 

Gombrowicz pisał - troch<;: paradoksalnie - i,e 
w sarnotnosci nikt nie jest osobowościa, Po to, aby mogło 
coś społecznego zaistniec, aby wiec móg ł tab.e zaistniec 
człowiek jako rozpoznawalna jednost1'a - muszą spot1'ac sic 
dwa spoj rzenia. muszą zostac wymienione myś li . Uwai.al też . 

i.e "na począt1'u swiata musi ctł o zaistniec si..ojarzenie 
dwui..rotne". Wlasnie lak: przytwierdzen ie przez drugiego 
czlowieb - i m:zywiscie nastcpnych - buduje to społeczne. 
czyli to, co układa si<;: w rorm.,:. Wlasnie w sz:tubch widac 
najlepiej, jak sobie Gombrowic z: wyobrai.al d ziałanie mecha
nizmow formy. 

Tai.. więc teatr (jai.. cala tworc zosc Gombrowicza) 
opiera sic na szczególnej antropologii, bardzo ró/.nej od 
poj<;:cia o człow ieku, 1'torego (polswiadomie) słuchał trady
cyjny dramat. I ... I U Gomhrowicza moi.na natomiast 
spostrzec cos jakby szczegołm1 loterie. Do działania zdaje 
sic popychac ludzi poż:1danie lub, szerzej, wewn.,:trzny pro
ces, 1'tóry db samych hohaterow nie jest bynajmniej czytelny. 
Nabywa on czytelności (sensu) przez przyzwo lenie czy 
zrozumienie innego człowieka, I ... I Dopiero przyzwolenie, 
zrozumien ie partnerów znrnienia pierwotny impuls, nadaje 
mu - ja1' mó wi I pisarz - jabś fornw, 1'tora pr<;:J1'o wchodzi 
w 1' o nł1ikt, bądz z innymi partnerami, h ~1d z , czcsc iej . 
z glcbo1'imi pragnieniami hohal era. Gra - ho jest w tym cos 
losowego - zaczyna si<;: wledy na nowo. 

Jan Błoński 

rr.1g mcn1 ksiai.ki /"Or1110, i111iech 

i '<"''O' rJJt111ecz11t. 

WydHwniclwo ZNA K. 
Krakuw 1994. s. 25 7 - 258. 
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Błazen formy 

Gombrowicz byl nie tylko Błaznem fum1y, byl 

rnw niei. Jej M<;+zcnnikiem. Jesli nie trakt owa ł jej na serio, 

je~Ji stroi! wobec niej buJ'ońskie miny, to ulalego, /,e obiera! 

lakic poslcpowanie Jako skuleczn ieJsze wobec zagrożenia z 

jej struny. Nosił jednak w sobie trwa ł y świa t wartosci i nie 

mial zamiaru go poświc;:cać dla dobrego i.a11u. Cechowała go 

ouwaga moralna lak wie lka i tak rycerska, ie Milosz rauzil go 

czytac rownuczesnie z Pascalem i oddawa ł mu holu pośmiert

ny nalei.n y rycerz.owi. 

Gombrowicz nie tylko form\: p:.irodiowal 

i osmieszal, un rowniei. jej si\: lckal, gdy?. odczuwał 

zbrudniczosc swiata i ostrzegał przed ni <1. Ślub dopowiada 

uu końca cal4 boskusc i całą uiabelskość Fonny. 

Maria Janion 

rr.1grncn1 anykułu 
l ... {1!71/CI ~{)'<k..li 

r:ombrrm1it zy. 
w: Corqrz/w romr111lyrz!1a. 
PIW, Wars1.aw<1 l 975. s. 204 

"'Drugi 
-/ 

Według Gombrowic1.a, rdzeniem kultury polskiej jest 
oczywiscie jej model romantyczny, k sz tałt ducha polskiego został 
wykut) przez Mickiewic1.a i przez. następne epoki wiczil kolejne 
pokolenia Polakuw. Najwicbzym "grzechem" rom:mtyzmu bylo 
"sk lejenie" Polaków w zbiorowośc, w abstrakcyjne "m} ". 
Romantyzm ufonnowal "Polaka polowicmcgu", uwip.iuncgo w 
ojczyznie jak w klatce, uwip.ionego w zbiorowosci. w figur::ich 
wojowni ka, mcczcnnika, proroka. Ta roma11tyc1.11a rasada polskiej 
kultury pełna jest powagi i tragizmu, wpad•t w monumcntalnosć 

spiżowego posągu, ma w sposób oczy wisty cec hy 
Gombrowic1.owskicJ "dovzalusci". Mui..n;1 by nawet puwicdzicc, 
ż.c w swych zmaganiach /. historia Polacy 1.muszcni byli do wypra
cowania sobie kultury "przejrzałej", nadoupowiedzialncj, przcs tyl
i1.0w~111ej, to polskie superego, guzie posluszcristwo wobec Ojca 
(Boga, Narod u, autor) leluj zostało uouatk owo w1.moc nionc 
ulcgloscia w stosunku uu Matki (Polski, oju.y1.ny, Matki Boskiej). 
Za1.nacza sic w l} m sposobie myslenia pewien nowy akcent, 
opozycja dojrzalosć-niedojm1losc, opisujac1 w popr7.eunim mod
elu stosunek kultury europejskiej (uniwersalnej) uo kultury pol
s~ieJ, prLenosi sic uu wcwnatr1. "fonny polskiej" . Otu? kultura pol
ska, doj17.cw aj~c w uscisbch histurii i ronrn11y1.mu, prudukujac 
swa ol'icjal114 l'asadc, swe zbioro we ego. 1.apumniala o "urugim 
Pol::iku", nicdojr1.alym, u1.icci1111ym, bla1.enski111: "wyrzuciliscic na 
smietnik to wszystko, co w was bylu teatrem i aktorstwem, i 
usilowalisl·ie o tym zapomnicc." WyclL>bycie na jaw uwego 
"urug icgo Polaka", WJl.WOlcnic alter ego ol'i cplncj kultur) pol
sk iej o k~t zuJe si(: powoli Gombrowiczowskim pr1cslanicm, niemal 
misja dLicjowa: "Ponickad u.uj~· si\: polskim Mojics1.crn. I ... I Sto 
lal temu litewski poeta wy kuł "51.talt pohkicgo uucha, di.is ja, jak 
MoJi.c"., wyprowad1.alcm Polakow 1. 11iewl• li tego kvtaltu, Polaka 
1. niego samego wyprowau1.am„." 

Krzysztof Stala 

Fragment Jl1) kul u CM11imn11icZ!J 

"eklpt'l)'mml m<mul gmŻ!'./ ', 

"Teatr", nr 11 1. 1996.s. 16. 



Zbrodnia i forma 

Jest wi<,::c Iwona księżniczb), ktorej cud miłości nie 

odczarował z p(Jspolitosci i apatii, Dulcyneą, ktora żyje 

"sobie" we w ł asnym zamknięciu, w "circuluc vitiosus" swojej 

biologii i bezlom1ia. Mimu Don Kichotowej fantazji swego 

ksią/.ccego wielbiciela. Przeciwnie - Jej apatia, "babranie się 

w sobie", jej wsysająca milosć do filipa zaczynają wywierac 

zgubny wplyw na otoczenie, przypominają mu jego grzechy. 

Przyczyna, dla której Filip zamierza zamordować Iwonę, .1est 

inna niż motywacje dworu: ona obezwładnia go swoją 

miloscią , nie pozwala mu istniec inaczej ni/. w sobie. W 

relacji f7ilip-lwona ujawnia ten dramat lęk przed miłoscią, 

ktora skazuje ją na smierc. f7ilip planuje morderstwo, aby 

uci ec swemu bezosobowemu rozplynięciu si<;: w Iwonie. Król 

i Krol uwa chcą .1ej smierci, aby nie popasc w niższosc, w 

grzech , w zbrodnię, w rozpętanie swoich c iemnych żywiolow. 

Co/. za finezyjny paradoks - zbrod nia staje s ię konieczna , 

aby nie popasc w grzech! "Wolę byc okropny przez jedno 

mgnienie oka niż. okropny przez cale i.ycie" - mowi f7ilip. 

Rytualny, z zachowaniem wyi.szcgo cerernonialu, mord 

na Iwon ie odradza i cementuje na nowo dwor, staje s ię 

krwawą komuniq społecznej religii. 

A kolacp z karaskami to blazensku-tragiczna 

met amorfoza Ostatniej Wieczerzy w mszy "ludzko-ludzkiej", 

pudu.:1s ktorej zamiast zapowiedzi - dokonuje si<;: spelnienie 

ofiary. Zbrodnia musi si<;: stac, aby kroi pozost a ł krolem, 

grzech - grzechem. aby mro" nieprzenikniony I wony-Natury 

nie ogarnqł sobą swiata f7ilipa. 

Filip i Iwona to t akże dwa aspekty. dwa g łosy 

jednego ja, Jednej autorskiej osoby ludzkiej, przetworzony 

praobraz Jej stawania się wśrod innych. Ollara z tego. co 

niejasne, instynktowne, anormalne, <iby i.ylo to jasne, 

nornrnlnc. Dokonana "wobec dworu i rodziny", przy ich 

wspó łudziale - inicjacja w swiat spoleczenstwa. Ostatnia 

wieczerza z samym sobą - o li;irowuj:,cy m. I z:1 siebie wsrod 

innych - oliarowany m. Rytuał. klory si<;: bcdzie ponawi:ił. 

Elżhieta Morawiec 

Fr;1g111cn1 ar!) kuł u 
H 1111 /v C01. ,hrowi<Z<'· 
w: .1'1ms 1>m111eci. 
W)tl::t n· wv llar;m 
i Sus~i. t.) nski. Krakuw 1996. 
s. 81 • 82. 
ylu ł rra lllc;llt ll prn:h dzi 

otl Rcuakcji 



Zaproszenie 

lakie sobie 

reżysera 

w sen„.czyłi 
dywagacje b 

Tragikumiczm), groteskową historię Iwony ując 

moi.na w paru sluwach. Ksi,ii~ r'ilip, następca tronu, spulyka na 
spacerze Io dziewcw dziwne, denerwujqce i intrygujące. Iwona 
jesl słabowite1, niesmiała, delikalna i lrwui.liwa. Kiąi.ę od pierw
szej chwili nie moi.e jej znicsc, zanadlo go denerwuje, ale 
z:.irazcm nie może zniesc tego, i.e musi nienawidziec 
nieszc zęśnej Iwony. Wybucha w nim bunt przeciw prawu nalu
ry, ktore rnlodziencom nakazuje kochac lylku powabne dziew
częla. 

- "Nie poddam sie temu, bed<; ja kochali" - rzuca wyzwanie 
swej naturze i ot:.1czaJ<!cym go prawom, no1mom, nakazom oraz 
obyczajom dworskim - i zaręcza sii;; z Iwon'). 

Iwona, wprowadzon:.i na dwor krolewski jako narzec

zona ksi1;cia, slajc sie czynnikiem rozkładowym. Obecność 
niema, zastraszona jej ro zlicznych delCktow sprawia, iż. 

ka7.demu przychod z4 na my si jego tajone braki, brudy, grzesz
ki„. i wkrolce dwór zamieni:.i się w wylęgarnię potworności, 
ni eopanowanych obsesji seksualnych i ~tklow brulalnosci. I 
kaiA:ly z tych potworów, nie wył ączając ksiccia, poczyna dyszec 
i.')dzą wmordowania nia nosnej Cimcirymci, biydącej kataliw
torem i falalnym luslrem najciemniejszych zakamarków duszy 
kai.dego członka tzw. wspanialej aryslokracji. Dwór mobilizuje 
w koricu wszy slkie swoje blaski, wszystkie wyi.szosci i 
wspanialosci i "z wysoka" ją zabija. 

010 historia [wuny„. czyi. ai. lak trudna do zrozu
mienia') Chyba nie. Ale nie sądze równici, aby 
Gombrowiczowi chodziło lylko o banalm) f'arsę z pogranicza 

taniego kryminału. Nie bedę sii;: rozwodzie szczegółowo nad 
kompozycJ') Iwony i jej znaczenian1i (mam nadziej<;:, że przed
stawienie samo ukai.e Io jasno i czylelnie). Dosc powicdziec, i,e 
- jak ka7.da sztuka Gombrowicza - rozgrywa się na pograniczu 
dramatu onirycznego i społecznego "dorastania do konfom1iz

mu", rnłodosci przechodzącej na drugą slrone wedle 
nieubl aganych praw międzyludzkiej rulyny i uniformizacji, 

nazywanych przez autora Ślubu - międzyludzkim kosciołem. 
Iwona, bezkształt wcielony, jest sobowtórem, drugim "ja" 

r'i I ipa, jui. jedm) nogą stojącego po stronie "dworskiej formy". 

Filip, aby poznać swoje "ja", aby nabyć zdolnośc podejmowa
nia decyzji musi przejsć przez proces dezintegracji pozytywnej 
(wg Junga). Filip musi w sobie Iwonę zabić, aby przekroczyć 
Gombrowiczowską "smugę cienia", aby zoslac prawdziwym 
następcą Ironu. Myślę , że u Gombrowicza, a stąd i w moim 
przedstawieniu, dwór monarszy, szlachecki i jego rytuał to 
tylko zwielokrotnienie uslałonych reguł i konwencji przecięlnej 

polskiej rodziny. 
Nie Filip, naturalnie , slojc)CY na pograniczu swialów, 

dokona tego mordu, ale własnie owa polska spolecznosc 
munarszo-rodzinm1, zawsze bawzględnie l <;: piąca wszyslku co 
inne, nowe, wymykaj ;ice sie puza ramy rylua lnego konwenan
su. Iwona odziera z masek nawet najbardziej skrywany grzech 
polskiej parafia1iszczyzny i ko łtunerslwa. Na czele monarszo
rodzinnego spisku stoi dwuznacznie podejrzany typ -
Szan1belun - bedący niejako re/.yserem, spirilus movens zbrod

n1. 
W całej twórczosc i Gombrowicza (siad odnies ienia 

w koncepcji przedstawienia do Dzw 1111ka i Ś/11/;u, w kl órym, 

moim zdaniem, Henryk pudąi.a głe bi ej w lej samej podro i.y do 
własnego "ego" co filip) dokonuje sic Io łamani e sic młodosci 
z dojrzalości4 we wszelkich odmianach: psychofi zycznej, 
spo łecznej i kullurowej. Mysie, że to co pozwoliło 

Gombrowiczowi jako twórcy i człowiekowi wzniesć sic ponad 
zasc ianek Europy to jego wysublimowana, doskonała, bolesna, 

wydeslylowana "polskość " , która kreowała prosq rnoralnosc -

człowiek lw~trz4 w twarz wo bec drugiego. 

Gombrowicz pisze w Dzic1111ik11: "Przyjąwszy, że si~ 

urodziłem (co nie jest pewne), urodziłem się , aby zdemaskowac 

wasv1 gn;:. Ksią.i.ki moje nie maj4 W <U11 powiedziec: hądz , kim 

jesl es. ale - udajesz. i.e jes l e ś , kim JCsles. 1.„ I Wyrzucili scie na 
ś mielnik to wszystko, co w was było lealrern i aktorstwem 
i usiłow a lisci o lym zapurnniec. [ ... I Jeśli tak nienawidzicie 
aktorsl w a, to dlalego, i.c ono w w as tkwi - a le dla mnie 
aktorsl wo staj e si ę klucz.em do :i.ycia i rzeczywistosci. r "' l 
Ach, ch c iałbym aby ście stali sic aktorami swiado mymi 
gry!" 

"Wejdź wiec w se n„." Ten sen śnimy dla Ciebie . 

Zapraszam. 

Zhigniew Zasadny 
Reżyser 



Zaslcpca dy rektora dis ekonomicznych 
mgr Helena Rownicka 

f)zial Reklamy, Promocji i Market ingu 
Jolanta Soszyńska 

Kierownik tc:ch11icmy 
Jerzy Kotula 

Zespól obslugi scen) 

Sekcja .~wialla i di.wicku : 
Maciej K9dzicrski - kicruwnik, 

Paweł Dąbek, Eugeniusz Piotrowski. Łukasz Zimn' 
Monlai.ysc i sceny: 

Andrzej Górski - brygad1.ist;1, 
Zhignicw Malinowski, 

Włodzimierz Wcwióra, Jaroslaw Witek 
Pracownia pcruk;1rsk<1 : 

Zdzisława Molcda - brigad1.istka, 

Zofia Segda 
G arclcrobi <1ne: 

Maria Brudek. Janina Kurdziel, Wanda Zygn1u111 

Rckwi1.) lorka: 
Danuta Pater 

Pracownia kr<1wiccka: 

Maria Stefanik - brigad1.is1b. 
Józef Biedra, Maria Bronisz, 

Halina Gocyła, Jolanta Storn pel 
Pracownia mode latorska: 

Andrzej Slowinski 

Pr<1cuw11ia s1olarsb: 
Witold Kraczynsk i, Zdzisław Wą'i. , Kazimierz Limny 

f) 1. i <1ł Promocji. Reklam) i M;1rkc1i11gu Ti.:;1tru 
(l -p. wcj,c ic adminislrnc). l' 't') 

p1-1.).imujc z<1111owicni<11;1kbdów pr;ic) i si.kol 
na hilcly 1.hiornwc i abonamcnluwc 

codziennie w gml;, <).00 - I 5.00, 1cl (i(i-11 -27 

Kasa Tc ~ 1L ru c 1.ynn~1 cod1.ic1mic 

(oprou. ponicd 1.1 ;itkow) 
w gud1„ 15.00 - 18.00 

Ze zb1orow 

Działu Dokumenr.-.wp 

2G ZAS P 

&;\ (]]]) 
~ Auó1 

Bieńkowski 
Autoryzowany Dealer 

WycJ;1 w11ic1wo Teatru L1gkhi ;1 w Sus11owcu 
Rci.Jakcja prog r~11n 11: 

Pawe l Gabara 
Opracowanie gralio .nc: 
Dariusz Nowak-Nova 

W programie wykor7,ystanu projekty sccnogralli i kostiumów 

Marka Brauna. 
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