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Szekspir
Pobieżny opis życia, a zwłaszcza twórczości , Williama
Szekspira jest właściwie niemożliwy! Bo jak na kilku stronach maszynopisu zawrzeć cały ból , cierpienie i gorycz jego
tragedii splatające się z optymizmem , beztroską i pogodą
najradośniejszych komedii , jakie kiedykolwiPk napisano? Jak
wytłumaczyć fascyn ację Szekspirem k i l kud zi e sięciu pokoleń
malarzy, pisarzy, czy w końcu reżyserów teatra lnych i fil mowych , którzy wciąż szukają „sposobu na Szekspira" analizując jego twórczość , dyskutując z nią lub ba wiąc s i ę w postmodernistyczną grę cytatów, nawiązań , trawestacji ? Jak oddzielić prawdę od legendy, fakt od mitu , spekulację od rzeczywistości? Jak streścić tomy, w których rozmyśla n o nad
każdym słowem mistrza ze Stratfordu? Gdzie szuka ć istoty
jego fenomenu?
Faktów jest niewiele. Wiemy, że Will iam Sze kspir urodził się w maleńkim miasteczku Stratford nad rzeką Avon ,
prawdopodobnie 23 kwietnia 1564 roku . Jego ojciec począt
kowo zajmował się garbarstwem i wyrobem rękawiczek, lecz
szybko zaczął zdobywać majątek handlując wełną, mięsem ,
zbożem i słodem . Przez pewien czas p i astował nawet godność burmistrza miasteczka Stratford i był radnym . Matka
wielkiego dramaturga wywodziła się z zamożnej rodziny gospodarzy wiejskich . Mimo, iż rodzice artysty nie potrafili pisać, za swój obowiązek uważali wykształcenie syna. Chło
piec uczył się więc w miejscowej Gram mar School , poznając
łacinę i grekę . Niestety, w wyniku kłopotów finansowych ojca ,
młody William musiał opuścić szkołę. Nigdy już do niej nie
powrócił .

Następnym (pewnym) faktem , wspominanym przez
wszystkich biografów mistrza , jest jego ślub z córką rolnika , o osiem lat od niego starszą Anną Hathaway. Nie było
to małżeństwo ani szczęśliwe , ani darzące się szczególną
miłością. Po czterech latach Szekspir opuścił żonę, pozostawiając ją z trójką dzieci, by udać się do Londynu w owych czasach jednego z najwspanialszych miast świa
ta. Legenda głosi, iż do wyjazdu zmusiły go (podobno
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uzasadnione) zarzuty o kłusownictwo , którego dopuścił się
jakoby w lasach miejscowego obszarnika. Złapany na gorącym uczynku Szekspir miał zemścić się na prześladowcy
przy pomocy złośliwego wierszyka , za co ukarano go wygnaniem z miasta ...
Londyn w okresie panowania królowej Elżbiety I był
miastem , w którym bogactwo mieszkańców pozwalało na
swobodny rozkwit kultury i sztuki. Nagły rozwój handlu wywołany odkryciami geograficznymi , przemiany ekonomiczne, rodzące się zalążki nowych stosunków społecznych i finansowych , zmieniły całkowicie status teatru , który w epoce
elżbietańskiej otworzył swe podwoje w równej mierze dla
ubogich , jak i dla możnych . Z drugiej strony do renesansowej Anglii zaczęły już docierać echa włoskiego odrodzenia · na dworze królewskim i w rezydencjach możnowładców,
a także na uniwersytetach zaczęto wystawiać starożytne
tragedie i komedie , coraz częściej naśladowano antycznych
dramaturgów i modyfikowano rodzimą twórczość , tworząc
literaturę w pełni już narodową. ..
Teatry londyńskie były niezwykle istotnym elementem
kultury miejskiej owego czasu . Szybko przyciągnęły one swoją magią młodego Stratfordczyka , który godził się na najpodlejsze nawet prace w teatrze (podobno pilnował przed teatrem koni możnowładców). Z biegiem czasu zaczął grywać
nieznaczące role , aż wreszcie zaczął próbować swoich sił
jako dramatopisarz. Rok 1592 uważa się powszechnie za
przełomowy dla jego twórczości . To wtedy miał jakoby porzucić powszechny w tym czasie precedens „przerabiania"
starych sztuk innych pisarzy i zaczął pisać dzieła oryginalne ,
choć początkowo tkwiące jeszcze w dawnej tradycji.
Ważną postacią w życiu autora „Hamleta" był bez wąt
pienia lord Southampton - miłośnik dramatu, który zainteresował się początkującym aktorem. To dzięki niemu dramatopisarz trafił do kręgu ludzi zafascynowanych ideami renesansowego humanizmu , a jednocześnie miał możliwość
uczestniczenia w wykwintnym życiu angielskiej arystokracji .
Wraz z zaszczytami przyszedł czas na polepszenie sytuacji
finansowej . Szekspir mógł sobie w owym czasie pozwolić

nie tylko na wykupienie kilku kamienic w Stratfordzie, lecz
i udziałów w teatrze The Globe, w którym wystawiano jego
sztuki. Lord Southampton popadł jednak w niełaskę u królowej . Uwikłany w nieudany spisek polityczny, w wyniku którego stracono lorda Essexa , przesiedział dwa lata w więzieniu.
Twórca „Ryszarda Ili" stał się mimowolnym świadkiem intryg
i spisków dworu , okrucieństwa i bezwzględności w walce
o władzę, które tak ostro i wyraziście pokazał w swoich tragediach. Jeszcze osiem lat po śmierci Elżbiety Szekspir pozostawał w Londynie. W końcu , po napisaniu „Burzy" porzucił Londyn i wrócił do Stratfordu . Złamał pióro tak, jak symbolicznie Prospero łamie swoją różdżkę i do końca życia nie
napisał już ani słowa . Umarł w dniu swoich pięćdziesiątych
drugich urodzin , pozostawiając po sobie 32 dramaty, 1OO
sonetów i 2 poematy.
Badacze twórczości Szekspira dzieląjego twórczość na
kilka okresów: czas komedii romantycznych („Stracone zachody miłości", „Poskromienie złośnicy", „Komedia omyłek ", „Sen
nocy letniej", „Jak wam się podoba", „Kupiec wenecki", „Wieczór Trzech Króli"... ), sztuk historycznych („Ryszard Ili", „Król
Jan", „Henryk IV".. .), tragedii („Hamlet", „Otello", „Romeo i Julia", „Król Lear", „Makbet" ... ), czy tragikomedii („Cymbelin",
„ Opowieść zimowa", „Burza"). Wydaje się jednak, iż wszelkie
klasyfikacje nie mają w tym przypadku większego sensu.
Wszelkie podziały nie wnoszą bowiem nic do rozumienia jego
twórczości , do zgłębienia owego fenomenu , owej fascynacji
do jakiej zmusza lektura Szekspirowskich dramatów. Frapuje
fakt, iż wciąż podejmuje się próby odnajdywania w nich coraz
to nowych treści, przesłań , problemów. Wydaje się , że najistotniejsze jest dla Szekspira niedopowiedzenie, owa luka pozostawiona do dookreślenia , w której mieści się cała gama
uczuć , odczuć , myśli , wrażeń. Ponadczasowość Szekspira tkwi
być może w owej pustce, której wypełnienie należy do reżyse
ra, realizatora , aktora ... Interpretacja zależna jest więc od wielu czynników, lecz najbardziej chyba, od czasu w jakim powstaje inscenizacja. Wielki Stratfordczyk pozostawił w swoich
dziełach miejsce na współczesność , co czyni jego dzieła najgenialniejszymi dramatami świata ...
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W czasach królowej

Elżbiety...

... wznoszono budynki służące tylko przedstawieniom teatralnym; zachowały one jednak w swej budowie wszystkie ( ... )
części , jakie złożyły się na ich powstanie . Były to owalne , drewniane konstrukcje z b i egnącymi dokoła w kilku piętrach rzędami
galerii (mieściły się tam droższe miejsca siedzące) ; na arenie ,
w środku (gdzie były miejsca stojące) , wznosiła się kwadratowa
platforma sceniczna , a pierwotny namiot rozwinął się w dużą,
ozdobną przybudówkę , stanowiącą tylną ścianę sceny. (... )
Przybudówka za sceną miała szeroki daszek, wsparty na
dwóch kolumnach i zasłaniający część platformy scenicznej.
Ochraniał on aktorów w razie przelotnego deszczu (w czasie ulewy trzeba było przerywać przedstawienie , gdyż widzów stojących
na parterze nic nie chroniło przed niepogodą) ..a także służył jako
Niebo. Spod tego daszku spuszczano bowiem na sznurach postaci bogów. We frontowej ścianie przybudówki za sceną mieści
ło się dwoje drzwi , którymi aktorzy wchodzili na scenę oraz wnę
ka zasłaniana kotarą. Wyżej był ganeczek, stanowiący jak gdyby
pierwsze piętro. Większa część sztuki odgrywała się na platformie (zwanej też „ sceną przednią" lub z grecka proscenium) ; słu
żyła ona , zależnie od potrzeby, jako plac, ulica, pole bitwy, las czy
wielka sala. Tylko nieliczne sceny w małych , zamkniętych pomieszczeniach (np. w sypialni czy wnętrzu grobowca) odgrywano w alkowie z kotarą („scena tylna "), a dziejące się np . na balkonie lub
wieży grano na ganeczku („scena górna"). ( ... )
Nie było kurtyny i dlatego wszystkie osoby zabite w ciągu
akcji dramatu musieli aktorzy sami znosić ze sceny, aby zabici
nie musieli wstawać i śmieszyć publiczności przy końcu przedstawienia (widzimy takie wynoszenie zabitych np . w ostatniej scenie tragedii Szekspira Hamlet) . Nie było dekoracji - kilka drzew
ustawionych na scenie wyobrażało las; pozłacany tron wskazywał widzom , że mają sobie wyobrazić salę tronową; sarkofag że rzecz dzieje się w grobowcu . Czasem, zresztą dosyć rzadko ,
po prostu wywieszano na scenie wielką kartę z napisem : „To jest
las" czy „Tu jest pałac", a widzowie musieli sobie ten las czy pałac
wyobrazić . Dlatego to autorzy dramatów często wkładali w usta
swych bohaterów opisy miejsc, gdzie rozgrywa się akcja . (...)
Brak dekoracji i świateł pokrywały w pewnej mierze w teatrze elżbietańskim wspaniałe , kosztowne kostiumy oraz gra aktorów. Aktorek nie było , gdyż kobiety nie występowały na scenie
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w owych czasach. Role kobiece grywali poprzebieran i w spódnice młodzi chłopcy o cienkich głosach i bez zarostu . Dlatego to
role kobiece w sztukach z XVI wieku są przeważnie krótsze i mniej
liczne od męskich . ( .. .)
Kiedy myślimy o teatrze, w jakim działał William Szekspir,
to zawsze pamiętać musimy o jego zasadniczej odmienności od
naszego . Zasadniczą część sceny elżbietańskiej stanowiła platforma otoczona z trzech stron przez widzów, zaś grający na niej
aktor był znacznie bliżej publiczności , mógł nawiązywać z nią
kontakt bardziej bezpośredni , niż to się dzieje dzisiaj . ( .. .)
Stąd np. długie monologi (rozmowy z samym sobą) postaci scenicznych , tak częste w dramacie elżbietańskim , wydawały
się rzeczą zupełnie naturalną. Wygłaszający je aktor stał na proscenium , otoczony dokoła publicznością i niejako dzielił się z nią
swoimi myślami.
Tekst jest fragmentem eseju Grzegorza Sinko pt. Tea/Jy w czasach króloivej Elżbie~y
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William Szekspir
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(Twelfth Night or What You Will)
Przekład : Stanisław Barańczak

Reżyseria:

HENRYK ADAMEK
Scenografia:
ANNA i TADEUSZ SMOLICCY
Muzyka :
JÓZEF SKRZEK
Asystent reżysera :
Wojciech Leśniak

Obsada :
Orsino, Książę Ilirii
GRZEGORZ WIDERA
Valentino, dworzanin Księcia
PIOTR ZAWADZKI
Curio, dworzanin Księcia
ROBERT WDANIEC
Viola, póżniej w przebraniu jako Cesario
JOANNA LITWIN
Sebastian , jej brat bliżniak
CEZARY JAKUBICKI
Kapitan rozbitego okrętu , przyjaciel Violi
MARIAN SKORUPA
Antonio, również kapitan , przyjaciel Sebastiana
JERZY GNIEWKOWSKI
Oliwia, hrabianka
EWA KOPCZYŃSKA
Maria , dama do towarzystwa Oliwii
BARBARA LUBOS-ŚWIĘS
Sir Tobiasz Czkawka, krewny Oliwii
ZBIGNIEW LERACZYK
Sir Andrzej Chudogęba , towarzysz hulanek sir Tobiasza
WOJCIECH LEŚNIAK
Malvolio, intendent w domu Oliwii
DARIUSZ NIEBUDEK
Fabian , domownik Oliwii
ANDRZEJ ROZMUS
Błazen (Feste), domownik Oliwii
JULIUSZ KRZYSZTOF WARUNEK
Ksiądz

ADAM KOPCIUSZEWSKI
oraz muzykanci :
Tomasz Mucha - skrzypce ,
Rafał Cieś l ak - gitara

Inspicjent:
Ryszard Grochowina
Sufler:
Agnieszka Stachurska

Chronologia powstawania utworów Szekspira notuje (znajw latach 1598-1601 poeta
napisał Henryka V, Wiele hałasu o nic, Juliusza Cezara, Jak wam
się podoba , Wieczór Trzech Króli i Hamleta. Niektórzy badacze
umieszczają jeszcze w tych ramach czasowych Wesołe kumoszki z Windsoru a Wieczór Trzech Króli (przesuwając datę jego powstania na 1602 r., co jest chyba przesadą) ustawiają chronologicznie tuż po Hamlecie , napisanym w 1601 r. (... )
Można snuć rozmaite przypuszczenia na temat, jakie to
przyczyny zewnętrzne czy wewnętrzne , osobiste, wpłynęły na tak
decydującą zmianę w sposobie widzenia i odczuwania przez poetę otaczającego go świata , ludzkich spraw i konfliktów, na formowanie się jego światopoglądu pesymistycznego (którego ostatnie „komedie przebaczenia" nie są bynajmniej przekreśle ni em ,
lecz raczej jego pełną rezygnacji akceptacją). Ale można też po
prostu sądzić , że owa zmiana jest wynikiem pełnej już dojrzałości
psychicznej i artystycznej poety. I że owe dwie „złote" (czy też
„słoneczne") komedie, będące wspaniałą manifestacją renesansowej bujności i radości życia, jego uroków i wesołości , są równocześnie osobliwym pożegnaniem się z postawą afirmatywną,
pożegnaniem nie pozbawionym nostalgii za czasami beztroski,
a może też za mijającą młodością.
Tym bardziej, że już we wcześniejszym (prawdopodobnie)
Jak wam się podoba, jak i w póżniejszym Wieczorze Trzech Króli
nietrudno dostrzec akcenty co najmniej refleksyjne , a jeśli idzie
o Wieczór Trzech Króli, Henri Fluchere pisze wprost, ze sztuka ta
„nosi również znamię niepokoju, chociaż atmosfera wydaje się tu
tak urocza i delikatna; ton niektórych scen wykracza otwarcie poza
ramy komedii ... "
Z pewnością należą do nich niektóre sceny z Malvoliem
i to pomimo swojej niewątpliwej śmieszności. Ale jest to śmiesz
ność podszyta nieomal grozą. Boy-Żeleński w recenzji z przedwojennego spektaklu Wieczoru Trzech Króli w Warszawie przypomina anegdotę mówiącą o tym, iż „ ... w parę dziesiątków lat po
śmierci Szekspira król angielski Karol I, lubiący tę komedię, a nienawidzący purytanów, przekreślił na swoim egzemplarzu dzieł
Szekspira tytuł , wpisując na jego miejsce Malvolio. Król Karol okazał się w tym bystrzejszy od wielu szekspirologów. Miał po temu
specjalne powody, miał przeczucie: niebawem purytanie ucięli mu
większym prawdopodobieństwem), że
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głowę . Malvolio stał się Cromwellem. To daje miarę doniosłości
tej figury, bardziej szkicowo nakreślonej, bardziej niedomówionej,
ale spokrewnionej z przyszłym Tartuffem Moliera". I dalej : „Zważ
my słowa, którymi kończy się rola Malvolia, a bez mała i sztuka:
»Potrafię się jeszcze zemścić na całej waszej bandzie«!". W koń
cu Boy dodaje: „A gdyby Molier znał Szekspira, z pewnością skorzystałby z jego cytatu: »Dlaczego, żeś cnotliwy, myślisz, że już
nie będzie na ziemi kołaczy ani piwa?« . Mógłby to zaaplikować
samemu Bossuetowi w odpowiedzi na jego »Biada wam , którzy
się śmiejecie«!".

A przecież śmiech , a przecież wesołe szaleństwo przesła
nia widzom niepokój tej komedii . Śmieszne i zabawne jest nie tylko
pijackie towarzystwo snujące się po domu hrabianki Oliwii. Śmiesz
na jest sama hrabianka w swej początkowej niechęci do księcia,
a w późniejszym zadurzeniu się w pięknym paziu i skwapliwości,
z jaką prze do małżeństwa. Śmieszny jest także książę Orsino jako
melancholijny kochanek i wyjątkowo tępy „znawca" ludzi - a także
samego siebie. Spotęgowanie komizmu sytuacji przez nierozpoznanie pod przebraniem płci Violi jest zarazem dodatkowym świa
dectwem ludzkiego szaleństwa , do którego ukazania - nie po raz
pierwszy, lecz po raz pierwszy z taką wirtuozerią - służy poecie
miłość . ( ... ). Błazen Feste powie do Violi-Cesaria: „Błazeństwo,
panie, przechadza się wokół ziemi jak słońce i jaśnieje wszędzie " .
Skwapliwie trzeba więc zgodzić się z prof. Dyboskim, który twierdził, że ,,te wspaniałe słowa błazna , to jakby dewiza twórczości
Szekspira w całym okresie jego arcydzieł komicznych" .
Wieczór Trzech Króli, ta „komedia romantyczna w postaci
doskonałej" , w której „wszystko jest bezbłędne " Uak pisze G. Sampson, mając na myśli rzeczywiście bezbłędną konstrukcję i najwyższą rangę artystyczną utworu), jest więc - powiedziałbym wesołym studium ludzkiego szaleństwa , egzemplifikowanego
perypetiami zakochanych, nieustannym pijaństwem i kawalerstwem Sir Tobiasza, zidioceniem Sir Andrzeja, kołtuństwem i samouwielbieniem Malvolia, wreszcie radosnym udziałem w pijackich błazeństwach Marii i błazna Feste, który jednak( ... ) jest równocześnie filozofem-komentatorem wydarzeń.
Sztuka wygrywa motywy znane od dawna w literaturze, wykorzystywane także przez samego Szekspira ( ... )o ileż jednak przewyższa (z wyjątkiem Jak wam się podoba) poprzednie, młodzień
cze komedie Stratfordczyka! Pomijam tu Kupca weneckiego, ale
też trudno go nazwać komedią. Lecz owe komplikacje z bliźnia

kami , owe przebieranki, owe powikłania miłosne - o ileż doskonalszy jest ich wyraz poetycki! A przy tym , ukryta w sztuce gorycz
(nie zanadto, przyznajmy, ukryta) jest jakby prywatną, osobistą
sprawą Szekspira, którego celem - zdawałoby się - naczelnym
w tej komedii było dostarczenie londyńskiej publiczności przede
wszystkim wesołej karnawałowej zabawy.
Mówi o tym sam tytuł sztuki. Twelfth Night or What You Will
(Dwunasta noc albo co chcecie) to dwunasta noc po Bożym Narodzeniu, więc właśnie ów wieczór Trzech Króli , zamykający okres
świątecznych zabaw, tańców, wesołych szaleństw( ... ), w którym
wydarzyć się mogło wszystko, co chcecie, jakie tylko chcecie żar
ty, dowcipy, a także złośliwości (tutaj : wobec Malvolia) można było
wymyślać . ( ... ) Tytuł miał publiczności raczej sugerować tylko nastrój sztuki niż wiązać jej fabułę z konkretną datą w roku. „tym , co
jest ważne w owych Szekspirowskich tytułach ( ... )jest sugestią
uroczystego, a przecież krytycznego upływu czasu , gdy postacie
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porzucają swoje poprzednie »ja« i odnajdują się w nowej harmonii z naturalnym porządkiem i biegiem życia. Małżeństwo kończą
ce Shakespeare'owskąkomedię ( ... )przynosi zwykle uczucie speł
nienia i obietnicę początku i nowego życia dla protagonistów.
Oczywiście ten rodzaj zakończenia jest w komedii konwencjonalny- choć nie powszechny; ale silna i szczególnie Szekspirowska
jest towarzysząca mu sugestia uzyskania harmonii z naturalnym
porządkiem rzeczy" (Leo Salingar Shakespeare and the Traditions of Comedy).
Otóż jakkolwiek w zakończeniu Wieczoru Trzech Króli ów
„naturalny porządek rzeczy", jeśli rozumieć pod nim będziemy
spokój i ład, niezupełnie zostaje przywrócony (bo przecież nie
udało się „wypędzić diabła" z Malvolia, a także co do przyszłości
pośpiesznych małżeństw Oliwii i Orsina można mieć pewne obawy), to wspaniałe sceny i sytuacje komiczne przesłaniają - jak
wspomniałem - owo „znamię niepokoju", jakim według słuszne
go zdania Fluchere'a sztuka jest naznaczona, a które ujawni się
znowu z osobliwą mocą dopiero w końcowej piosence Błazna.
Na razie poeta oszałamia widzów i słuchaczy spiętrzeniem śmiesz
nych, lecz zarazem pełnych poezji wydarzeń, ukazujących wesołe awantury wyprawiane w „czasie Nieładu" w merry England (bo,
jak zwykle u Szekspira, kraina mniej lub więcej egzotyczna, w której toczy się akcja - jak tu Iliria - jest przecież zawsze tą samą
elżbietańską Anglią), lecz także zadziwia ich rozmaitymi „obrazami miłości", o których wspomina Książę na samym początku sztuki.
A obrazy te rzeczywiście są ,,rozmaite", bo nie brak nawet dwuznacznej (a może zupełnie jednoznacznej?) miłości żeglarza Antonia do pięknego Sebastiana. Jednakże w finale, już po złowro
gim odejściu Malvolia, po usunięciu się zakochanych i zniknięciu
poturbowanych birbantów, na scenie zostaje sam Feste , ów mą
dry błazen Oliwii - i śpiewa swoją piosenkę. Śpiewa ją do publiczności.( .. .) Nic dziwnego i niezrozumiałego nie ma w tej piosence,
jest w niej natomiast przejmujący smutek, jest wyraźna nostalgia
za minioną młodością, jest niepokój przed niewiadomym końcem
wszystkiego. Bo wprawdzie życie wciąż się odnawia, ale ostatecznie dla każdego najważniejsze jest jego własne życie, jego
własny świat. ( ... )
Wieczór Trzech Króli, ta ostatnia wielka komedia, jest nie
tylko wybuchową manifestacją wesołości i radości, lecz także
melancholijnym ich pożegnaniem.

Tekst jest fragmentem
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Przypisy do Szekspira, War-

zastępca cty rektora
do spraw ekonom icznych:
mgr Helena Równicka
Dział

Jolanta

Promocji i Marketingu:
Danuta Skurzyńska,
JacekJanuszko

vVędzik,

Kierownik techn iczny:
Je r zy Kotula

Zespól obs ł ugi sceny
Sekcja św i atł a i dźwięku:
M aciej K ędz i ersk i - kierownik.
Paweł Dąbek ,

Eugen iu sz Piotrowski.
Lukasz Zimny
Pracownia perukarska:
Zdzisława Molęda.

Zofia Segda
Agnieszka Bałazy
Rekwizytor:
Grzego rz Dzvvonek
Pracownia modelatorska:
Andrzej Słowiński
Montażyści sceny:
Andrzej Górski. R afa ł Chojecki.
Włodzimierz Wewióra. i' vtariusz Sroka.
Sebastian D ąbek . Piotr Labiś

Garderobiane:
Jadwiga Goncerz. Danuta Pater.
wanda Zygmunt, Leokadia Orlińska
Pracownia krawiecka:
M aria Bronisz. Halina Gocyła.
Jo lanta Stompel. wanda Kubat
Pracownia stolarska:
Witold Kr aczyńsk i.
Zdzisław Wąż.

Kazimierz Zimny

Dział
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Promocji i M ark e tin gu Tea tru
(1-p . w ejśc i e ad ministracyj n e)
przyjmuje zamówienia
za kł adów p racy
i szk ół na b ilety zbiorowe
o raz abonamentowe
co dzie nnie w godz. 9 .00 - 15.00,
te l.266 - I J -2 7

ZG ZASP

Kasa Tea tru czynna
w e wto rki , środy i cż w artk i
w godz. 9.00- 12 .00,
w pi ą tki
w godz. 15.00 - 19.00,
w sobo ty i nie dziele
w godz. 15.00 - 1s.oo.
Tel. 2 66 - l J - 2 7

Wyd awni c tvvo Tea tru Z agłęb i a
w Sosnowcu

Re dakcja programu:
Joanna Malic k a

Opracowani e g ra fi czn e:
Mariusz Mruczek

