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ERWIN PISCATOR 

... Podczas gdy inni twórcy „zajęli 
stanowisko" wobec wojny, rozpra
wili się z nią, dokonali z nią obra
chunku, to opowieść Jaroslava Ha
ska zasługuje na uwagę z innego 
względu: wojna, żeby tak powie
dzieć, sama się w niej unicestwia. 
Wojnę widzi się tutaj przez pry
zmat temperamentu prostego czło
wieka. Szwejk jest triumfem zdro
wego rozsądku nad frazesem. Po
nieważ Hasek i jego bohater Szwejk 
stoją poza wszelką konwencją, poza 
wszelkimi tradycyjnymi i uzna
nymi pojęciami, stąd ową konfron-

Georg Grosz, rym nek do inscenizacji 
Erwina Piscatora (I 928) 

tację prostego człowieka z nieludz
kością masowego mordu i military
zmu przeżywamy na płaszczyźnie, 
gdzie każdy sens zmienia się w bez
sens, każdy heroizm w śmieszność, 
a boski porządek świata - w grote
skowy dom wariatów. 

KURT KERSTEN 

... Ma on [Max Pallenberg jako 
Szwejk w przedstawieniu Piscatora] 
coś z niewinnie cierpiącego zwie
rzęcia, które nie wie, nie może na
wet wiedzieć, dlaczego musi zno
sić tyle przykrości. W spojrzeniu, 
w głosie ma niekiedy coś z nieskoń
czonej pokory i smutku, biedny 
chłopiec z łaski Schlemihla, z rodu 
Kandydów i Sowizdrzałów ... 

LEON SCHILLER 

... najweselszy i najmądrzejszy 

z anarchistów (.„) mieszanina San
cza Pansy z Chaplinem ... 

ANTONI SLONIMSKI 

Hasek ( ... ) pokazał, że wojna głup
sza jest od c.k. idioty, handlarza 

psów Szwejka. Pokazał, jak wojna 
zdystansowała prywatną głupotę 

jednostki. ( ... ) Wszelkie podstawy 
militaryzmu, a więc koszarowy pa
triotyzm, koszarowa religijność, 

a nade wszystko subordynacja, zo
stały przez Haska podważone szy
derczym pazurem. 

VACLAV BURIAN 

Czesi w dużym stopniu przyjmują 
Szwejka jako swój autoportret. 
A przecież „Przygody dobrego wo
jaka Szwejka" to genialna powieść, 
która ukazuje absurdy wojny, 
śmiesznych hierarchii, tytułów, 

stosunków w wojsku - ale nie cze
ski charakter. W tej książce można 
znaleźć akapity, z których wynika, 
że Szwejk jest wybitnie inteligentny, 
a jego postawa to świadoma ironia 
i sarkazm. Ale też takie, które poka
zują, że jest absolutnym kretynem. 
Co więcej, w „Szwejku" wszyst
kie narody są śmieszne. Nie wiem, 
czy na jej kartach znajdzie się jakiś 
sympatyczny Polak, Żyd czy Wę
gier. ( ... ) Jaroslav Hasek podziela 
los klasyków, których wszyscy cy
tują, robią różne aluzje, ale najczę
ściej na podstawie wtórnych inter
pretacji. 

Cytaty pochodzą z: 
E. Piscator • Teatr politi•czny", L. Schiller „Droga 
przez teatr, A. Słonimski „Gwałt na Melpo

menie", wywiadu L. Grzesiczaka z V. Burianem 
w „Gazecie Wyborcztj" z 25 kwietnia 2008. 



Setki tysięcy rezerwistów po
wołanych do szeregów należało 

w swoim poczuciu do jedenastu 
różnych narodowości. Obliczono, 
że w czasie wojny na każdych stu 
żołnierzy 25 miało za język ojczy
sty niemiecki, 23 węgierski, 13 cze
ski, po 8 polski i ukraiński, 9 serb
sko-chorwacki, 7 rumuński, 4 sło
wacki, 2 słoweński, a 1 włoski. Ina
czej jednak kształtował się stosunek 
narodowościowy w korpusie ofi
cerskim. Tam niemal trzy czwarte 
pochodziło z rodzin niemieckich 
czy węgierskich, chociaż stosun
kowo wielu był wśród nich Cze
chów. Pomimo wszystko jednak 
armia stanowiła w dalszym ciągu 
ostoję wierności dynastii habsbur
skiej. ( ... ) Czesi wykazywali naj
mniej zapału bojowego. Ale właści
wie doszło do jednej tylko masowej 
dezercji, i to dopiero w kwietniu 
1915 r., kiedy prawie cały pułk cze-

skiej piechoty przeszedł na stronę 
rosyjską. ( ... ) 

Mobilizacja przeszła bez naj
mniejszych oporów ze strony lud
ności. Przeciwnie, całe państwo 

ogarnął mało dla potomnych zro
zumiały entuzjazm. ( ... ) W demon
stracji, jaka się odbyła w pierw
szych dniach sierpnia 1914 r. przed 
niemieckim konsulatem w Pra
dze, brali obok Niemców udział 
i Czesi, a młodzież całego pań
stwa ochoczo szła do szeregów. 
Zapewne odgrywała w tym rolę 

tradycja chłopska, która wojnę 

traktowała jako przygodę, zwal
niającą młodego chłopa od nę

dzy i trosk życia codziennego. ( ... ) 

Polityka rządu austriackiego, 
która wkrótce po wybuchu wojny 
została w administracji podpo
rządkowana czynnikom wojsko

wym, wbrew swym in
tencjom popierała cze
ski ruch niepodległo

ściowy. ( ... ) Zaczęły 

się rządy tępej solda
teski; w ten sposób 
w zasadzie lojalnych 
Czechów, przyzwycza
jonych od półwiecza 

ustroju konstytucyj
nego, wpędzono nie-

jako w spiski, a przynajmniej nakła
niano do sympatyzowania z działal
nością nielegalną. ( ... )Wiele wybit
nych osobistości czeskich zapewne 
dość szczerze na początku wojny 
demonstrowało swoje uczucia lo
jalności wobec państwa. Wynikało 
to z przekonania, zakorzenionego 
przecież od kilku pokoleń, że jed
nak monarchia habsburska jest naj
pewniejszą ostoją narodowości cze
skiej. ( ... ) Dokuczliwe prześlado

wanie władz wojskowych i podle
głej im biurokracji, a potem klęski 
na froncie zmieniły te nastroje. ( ... ) 

Mimo wszystko Czesi umieli 
bardzo zręcznie maskować swoją 
wzrastającą nienawiść do rządów 
austriackich. Prasa była pełna lo
jalnych deklaracji, nigdy w żaden 
sposób nie demonstrowano anty
dynastycznych czy antypaństwo

wych uczuć. ( ... ) Za to w dziedzinie 
szpiegostwa, szczególnie w central
nych urzędach w Wiedniu, Czesi 
oddali koalicji niezmierne usługi. 

Zapewne lekkomyślność i nieudol
ność austriacka znacznie ułatwiły 
te czeskie działania. Równocześnie 
czeska akcja na emigracji [kiero
wana przez T. G. Masaryka] osią

gała powoli, ale nieprzerwanie co
raz dalsze sukcesy. 

H. Wereszycld „Pod berłem Habsburgów" 

Koronowany jako 
18-latek w 1848 roku 
na cesarza Austrii, 
w 1867, po utworzeniu 
państwa dualistycznego 
koronowany na króla 
Węgier. 

Znane jest jego 
powiedzenie: 
Monarchia idzie na 
dno, ale przynajmniej 
z honorem. 
Ostatecznego jej 
upadku nie dożył -
zmarł w 1916 roku. 

Franciszek Józef I 
Franz Joseph I 
I. Ferenc József 
z Bożej l.aski cesarz Austrii, 
apostolski król Węgier, król Czech, 
Dalmacji, Chorwacji, Slawonii, Galicji, 
Lodomerii i J/yrii, król Jerozolimy etc„ etc„. 
arcyksiqię Austrii, wielki ksiqżę Toskanii 
i Krakowa, książę Lotaryngii, Salzburga, 
Styrii, Karyntii, Krajiny i Bukowiny, 
wielki ksiqżę Siedmiogrod11, margrabia Moraw, 
ksiqżę Górnego i Dolnego Ślqska, 
Modeny, Parmy, Piacenzy, Guastalli, 
Oświęcimia i Zatoru, Cieszyna, 
Fr11/ii, Raguzy i Zadaru, 
11ksiqżęco11y hrabia Habsburga i Tyrolu, 
Kyburga, Gorycji i Gradiszki, 
książę Trydentu i Brixen, 
margrabia Łużyc Dolnych i Górnych 
oraz Istrii, hrabia Hohenembs, Feldkirch, 
Bregenz, Sonnenebergu, 
pan Triestu, Cattaro i Marchii Słoweńskiej, 
wielki wojewoda województwa Serbii, 
etc., etc ... 



o sa Szwejk ---- Adam Myrczek/Grzegorz Halama 

Pan Bóg - Franciszek Józef ---- Bernard Krawczyk 

Anioł Austro-Węgier Anna Guzik 

Feldkurat Katz Kuba Abrahamowicz 

Porucznik Lukasz - Lekarz III Rafał Sawicki 

Porucznik Dub - Lekarz II - Oficer Grzegorz Sikora 

Baloun - Przesłuchiwany II Tomasz Lorek 

Dama Porucznika Lukasza - Markietanka Marta Gzowska-Sawicka 

Pani Mi.illerowa - Dama - Markietanka Grażyna Bułka 

Pani Palivcowa - Mama Małego Szwejka - Dama - Markietanka Barbara Guzińska 

Zelenka - Starsza Kobieta - Kierowca 

Bretschneider - Policjant - Generał 

Palivec - Przesłuchiwany I - Vaniek 

Przesłuchiwany III - Żołnierz Kohout - Kapral 

Lekarz I - Oficer - Generał Forman 

Przesłuchiwany IV - Oficer - Kadet Biegler 

Lekarz IV - Oficer - Pułkownik 

Dama - Markietanka 

Dama - Markietanka 

Dama - Markietanka 

Dziewczyny w Szynelach 

Mały Szwejk 

Martwi Żołnierze 

---- Jadwiga Grygierczyk 

--------"-- Kazimierz Czapla 

---- Jerzy Dziedzic 

---.,...-- Sławomir Miska 

----- Artur Pierściński 

----- Tomasz Drabek 

---- Aleksander Pestyk 

----- Bożena Germańska 

--~-- Katarzyna Skrzypek 

----- Maria Suprun 

----- Magdalena Gera/ Anna Buczkowska, Magda Korczyńska 

Ewa Pirowska, Katarzyna Zielonka 

----- Bernard Proszyk 

----- Marek Michalski, Piotr Trzopek, Andrzej Żeromski 



Jaroslav HaSek 
kalendarz życia i twórczości 

1883 
30 kwietnia w Pradze, w rodzinie 
Josefa Haska - pracującego jako 
suplent, czyli zastępca etatowego 
nauczyciela w szkołach średnich -
i Katefiny z domu Jares, urodził się 
Jaroslav Hasek. 

1893/94 
Rodzice zapisali go do C.K. Wyż

szego Gimnazjum przy ulicy Żitne. 
Jego nauczycielem jest m.in. Alois 
Jirasek (1851 -1930), znany autor 
powieści historycznych i drama
turg (m.in. „Latarnia"). 

1896 
W lutym, po śmierci ojca, Jaroslav 
zaczyna mieć kłopoty w nauce. 

1897/98 
Powtarza klasę. 

1897 
W grudniu, w czasie antyniemiec
kich rozruchów w Pradze, Hasek 
popada w pierwszy konflikt z au
striacką policją. 

1898 
W lutym rezygnuje z nauki w gim
nazjum i podejmuje pracę w droge
rii Ferdinanda Kokoski. 

1899-1902 
Pobiera nauki w Czesko-Słowiań

skiej Akademii Handlowej. Uczy 
się rosyjskiego 

1900 
W wakacje pierwsza wielka piesza 
wędrówka - na Słowację. 

1901 
Zaczyna publikować w czasopi
smach drobne szkice z podróży. 
W czasie wakacji wędruje po Sło 

wacji i Galicji. 

1902 
Po ukończeniu Akademii Handlo
wej dostaje skromną posadę urzęd
niczą w banku Slavia. 

1903 
Wiosną ukazuje się zbiór wierszy 
„Majove vykfiky" (Majowe krzyki). 
W czerwcu i lipcu wędruje po Bał-

kanach. W czasie wyprawy traci 
pracę w banku. 

1904- 07 
Rozpoczyna się okres anarchi
styczny w życiu Haska. W czasopi
smach anarchistów -„Nowa omla
dina" (Nowa Młoda Generacja), 
„Chud'as" (Biedak), „Komuna" -
publikuje teksty o tematyce spo
łecznej i satyry. Wiąże się ze środo
wiskiem cyganerii artystycznej . 

1906 
Początek długoletniej miłości 

do Jarmili Mayer. 

1907 
Hasek jednym z czołowych czeskich 
anarchistów (m.in. redaguje pismo 
„Komuna"). Efektem jest krótki 
pobyt w więzieniu. W tym roku 

poznaje Josefa Ladę - późniejszego 

autora rysunków do „Szwejka" 

1909-1911 
Ukazuje się cykl „Galeria karyka
tur", w którym Hasek z ironią por
tretuje polityków, partie polityczne 
i ich organy prasowe. 

1909 
Zostaje redaktorem pisma „Svet 
zvifat" (Świat Zwierząt) . To jego 
pierwsza od dłuższego czasu stała 
praca, co pomaga w staraniach 
o rękę Jarmili Mayer. 

1910 
W maju ślub z ]armilą. W pażdzier
niku, z powodu licznych mistyfi
kacji w artykułach o zwierzętach, 
Hasek traci pracę w „Świecie Zwie
rząt". Historia ta znalazła odbicie 
na kartach „Szwejka". Po odejściu 
z gazety zakłada Instytut Kynolo
giczny - firmę zajmującą się kup
nem i sprzedażą psów. 

1911 

W lutym ma miejsce tzw. zagadka 
psychiatryczna. Hasek, przyłapany 
na próbie samobójczej (zamierzał 
skoczyć do Wełtawy z mostu Ka
rola) , został odwieziony do kliniki 
psychiatrycznej, gdzie przebywał 

przez tydzień. Nie wiadomo, czy 
był to autentyczny akt rozpaczy, 
czy kolejna mistyfikacja. 
Wiosną, przed czerwcowymi wy
borami do Rady Państwa, za
kłada z kilkoma przyjaciółmi Par
tię Umiarkowanego Postępu (w 
Granicach Prawa). Jej dzieje opi
suje dla gazety „Vesela Praha". 
Na zebraniach partii wygłasza 

liczne przemówienia, bierze też 

udział w występach polityczno
-satyrycznych. W maju i czerwcu 
tego roku rodzi się Szwejk - Ha
sek ogłasza cykl nowel z tym bo
haterem w czasopismach „Karika
tury" i „Dobra kopa". Od listopada 
do lutego następnego roku jest sta
łym współpracownikiem z gazety 
„Ceske slovo" (Czeskie Słowo). 
Potem znów bez stałej posady. 

1912 
W marcu ukazuje się 

zbiór opowiadań „Do
bry wojak Szwejk 
i inne osobliwe histo
ryjki". W kwietniu Jar
mili i Jaroslavovi rodzi 
się syn Richard. Krótko 
potem Hasek opuszcza 

rodzinę, której - przy trybie życia, 
jaki prowadził - nie był w stanie 
utrzymać. 

1912-1914 
Szczyt Haskowego zaangażowania 
w życie artystycznej bohemy. Po
mieszkuje u przyjaciół, pisze wiele 
znakomitych humoresek, kontynu
uje występy kabaretowe. 

1912 
Wydanie zbioru opowiadań „Kło
poty pana Wtedy". Od grudnia 
do maja następnego roku pracuje 
znowu w „Świecie Zwierząt" - jako 
redaktor naczelny. 

1913 
Ukazuje się kolejny zbiór opowia
dań „PruvodCi cizincu a jine sa
tiry z cest i z domova" oraz książka 
dla dzieci „Kalamajka", zawierająca 
ilustracje i rymowanki Josefa Lady 
oraz krótkie historyjki i wierszyki 
autorstwa Haska. 

1914 
28 czerwca zamach w Sarajewie 
na arcyksięcia Franciszka Ferdy
nanda. 28 lipca Austro-Węgry wy
powiedziały wojnę Serbii - rozpo
częła się I wojna światowa. 

1915 
W lutym Hasek zgłasza się do armii 
jako jednoroczny ochotnik i rozpo-



czyna kurs oficerski w Czeskich Bu
dziejowicach. Wyrzucony ze szkoły 
trafia do kompanii marszowej sta
cjonującego tam 91 pułku pie
choty. O zamiarze wstąpienia 

do wojska nie poinformował ni
kogo ze znajomych, w związku 

z czym przez pewien czas poszu
kiwany. W maju pułk zostaje prze
niesiony do ośrodka ćwiczebnego 
w Moście nad Litawą, w czerwcu 
wyjeżdża przez Budapeszt do Gali
cji na front rosyjski. We wrześniu 
Hasek oddaje się do niewoli rosyj 
skiej . Trafia do obozu jenieckiego 
w Darnicy na Ukrainie, zimę spę

dza w obozie jenieckim w pobliżu 
Buzułuku, gdzie choruje na tyfus. 

1916 
W czerwcu Hasek wyjeżdża do Ki
jowa jako ochotnik w walczącym 
po stronie aliantów Legionie Cze
chosłowackim. Dostaje przydział 

do pułku im. Jana Husa. Zaczyna 
współpracować z ukazującym się 

w Kijowie pismem „Cechoslovan", 

a wreszcie zostaje odkomendero
wany do jego redakcji. Jako redak
torem „Cechoslovanu" odwiedza 
obozy jenieckie, zachęcając Cze
chów do walki przeciwko monar
chii austro -węgierskiej . Jest wów
czas zwolennikiem przyłączenia 

Czech do Rosji carskiej . 

1917 
W czerwcu w Kijowie ukazuje 
się nowela „Dobry wojak Szwejk 
w niewoli". 
Hasek bierze udział w bitwie pod 
Zborowem na Ukrainie - pierw
szym starciu Czechów z Austria
kami od czasów klęski na Białej 

Górze (1620) . Wyróżnił się w boju, 
za co został wymieniony w rozka
zie dziennym. 
Kiedy w listopadzie wybucha prze
wrót bolszewicki w Rosji, Legion 
Czechosłowacki występuje przeciw 
rewolucji. Hasek natomiast widzi 
w niej szansę. 

1918 
W lutym przedostaje się do Mo
skwy i wstępuje do Armii Czerwo
nej . Współpracuje z komunistycz
nym pismem „Pionier". W marcu 
zostaje bolszewikiem - wstępuje 

do WKP(b). Zostaje wysłany do Sa
mary, gdzie ma pracować przy for
mowaniu czeskich oddziałów przy 
Armii Czerwonej. W czerwcu, po 
okrążeniu Samary przez wojska Le-

gionu Czechosłowackiego, ucieka 
w przebraniu. Tuła się po okolicz
nych wsiach, ukrywając przed pa
trolami legionistów. Sąd polowy 
Legionu wydaje nakaz areszto
wania Haska. We wrześniu wraca 
do Armii Czerwonej w Symbirsku. 
Z oddziałem Czuwaszów zostaje 
odkomenderowany do Bugulmy 
w Tatarstanie. Zostaje komisa
rzem, czyli członkiem wydziału po
litycznego 5 Armii. Pełni tę funkcję 
u boku komendanta Bugulmy. 

1919- 1920 
Pełni różne funkcje w armii i partii, 
redaguje czasopisma w Ufie, Kra
snojarsku, Czelabińsku, Omsku 
i Irkucku. 

1920 
W maju ślub w Krasnojarsku 
z Aleksandrą Lwową („Szura") 
- bez rozwiązania poprzedniego 
związku. W sierpniu zostaje człon
kiem miejskiego sowietu w Irkucku 
i redaktorem czasopism propagan
dowych wydawanych w różnych 
językach (niemieckim, węgierskim, 

rosyjskim i buriackim). Od paź
dziernika pełni funkcję zastępcy 

naczelnika oddziału politycznego 
5. Armii. 
Wyznaczony przez Międzyna

rodówkę Komunistyczną do po
mocy ruchowi komunistycznemu 
w Czechosłowacji, wyjeżdża z Szurą 

przez Moskwę, Narviki i Szczecin 
do Pragi. 
Epizod komunistyczny w życiu Ha
ska jest pełen tajemnic, choć wię

cej o nim wiemy niż na przykład 
o rewolucyjnych przygodach Wit
kacego. Pojawiły się informacje, 
że podpis autora „Szwejka" jako 
komisarza widnieje na kilkudziesię
ciu wyrokach śmierci. On sam nig
dzie nie objaśnił, dlaczego porzucił 
anarchizm - którego ślady są tak 
silnie obecne w jego dziełach . 

Niepodległy kraj, do którego wró
cił, bardzo się różnił od tego, który 
opuścił. Ruch komunistyczny 
w Czechosłowacji traci już wów
czas dynamikę. Pisarzowi grozi 
proces za bigamię, przed którym 
ratuje go ... rewolucja rosyjska -
oba państwa nie uznawały wzajem
nie różnych umów. 
W Pradze wraca do dawnego 
stylu życia i do alkoholu, ale jego 
żarty stały się ostrzejsze i bardziej 
cyniczne niż kiedyś. Zamiesz
kuje u Franty Sauera w dzielnicy 
Żizkov. 

1921 
Często publikuje w prasie lewico
wej , m.in. w „Tribunie" cykl „Bę
dąc komendantem miasta Bu
gulmy", w którym z ironią i saty
ryczną przesadą pokazuje chaos re
wolucyjnej Rosji. 
W lutym powstaje pomysł opraco-

wania tematu Szwejka w formie po
wieści wojennej . Hasek i Sauer po
stanawiają wydawać ją w formie ze
szytów, które osobiście kolportują. 
14 marca 1921 ukazuje się pierw
szy zeszyt „Przygód dobrego wo
jaka Szwejka podczas wojny świa
towej". W czerwcu pojawia się edy
cja książkowa pierwszego tomu 
„Przygód ... ". Hasek zaczyna pisać 
tom drugi. W sierpniu, zniechę

cony rozwojem sytuacji politycznej, 
wyprowadza się z Pragi do Lipnicy 
nad Sazawą na południu Czech. 

1922 
W styczniu powstaje tom trzeci 
„Przygód ... ". W księgarniach po
jawia się drugie wydanie zbioru 
„Dobry wojak Szwejk i inne oso
bliwe historyjki". Zbiór opowia-

._::;'.a_ .JA ROSLAV HAŚE IC ~~· , 
OSUDY DOBRtHO 
VOJAKA SVEJKA 
ZA JV~TOVE VALKY. 

dań „Konferencja pokojowa i inne 
humoreski" ukazuje się nakładem 
autora. „Przygody ... ", choć jesz
cze nie ukończone, mają za sobą 
już pięć wydań. Kiedy stan zdrowia 
Haska ulega pogorszeniu, dyktuje 
powieść o Szwejku, posiłkując się 
swoją encyklopedyczną pamięcią. 

1923 
3 stycznia Hasek umiera na serce. 

1925 
Ukończenia czwartego tomu „Przy
gód ... " (oraz stworzenia piątego 

i szóstego) podjął się Karel Vanek 
ale został skrytykowany za oddale
nie się od idei dzieła . 

Dorobek literacki Haska obejmuje 
1200 opowiadań i humoresek roz
proszonych po czasopismach, jedy
nie niewielka ich część ukazała sie 
za życia autora w postaci książko
wej. Pisma zebrane po raz pierw
szy ukazały się w latach 1924- 29, 
później, pełniejsza edycja, w latach 
1955- 74. Ostatnio ukazały się dwa 
zbiory tekstów odnalezionych lub 
o prawdopodobnym autorstwie: 
„Kdyz bolsevici zrusili V anoce" 
(Kiedy bolszewicy zlikwidowali 
Gwiazdkę, 2005) oraz „Nesfastny 
policejni feditel" (Nieszczęśliwy 

komendant policji, 2006). 

opracował 
Janusz Legoń 



• sponsorzy 

Fiat Auto Poland 



• sponsorzy 

Bielsko ·Bi a la 

NASZA WODA 

ul. 1 Maja 23, Bielsko-Biała www.aqua.com.pl 

bd~ 
Beskidzki Dom Maklerski S.A. 

GRAMY DLA CIEBIE 
www.bdm.com 

S. A. 

sponsorzy • 

• mama1son 
KATOWICE/BIELSKO-BIAŁA 

PARKHOTEL VIENNA 

Hurtownia Tkanin Bawełnianych 



• patronat medialny 

• podziękowanie 

@sitesiakultura.pl 

ANNIE WAJDZIE 

ZBIGNIEWOWI KAJZEROWI 

z pracowni krawieckiej 
i 
ROMANOWI BYRDEMU 

JERZEMU GOLENI 

PIOTROWI UNIWERSAŁOWI 
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