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Cyprian Norwic 

WWERONJE 

Nad Kapuletich i Montekich domem 
Spłukane deszczem, poruszone gromem, 

Łagodne oko błękitu _ 

2 
Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów 

Na rozwalone bramy do ogrodów' 
1 gwiazdę zrzuca ze szczytu ~ 

3 
Cyµrysy mówią. że to dla Julietty 
Ze dla Romea t~ łza znad planefy 

Spada - 1 groby przecieka; 

4 
A_ ludzie mówią, i mówią uczenie 
Ze to nie łzy są, ale że ka . . . . mienie, 

J - ze nikt na nie nie czeka! 



TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH 

Romeo i Julia to mit, legenda, tęsknota 

i nadzieja. To opowieść o miłości mło

dzieńczej, niewinnej i szalonej, na przekór 
światu i tragicznej. Porażeni uczuciem 
młodzi ludzie próbują przebić się przez 
rzeczywistość przepełnioną nienawiścią, 

wojną, śmiercią. Ich miłość, ich uczucie 
jest bezsilne wobec świata, w którym się 

wychowali, dorastali, który nauczył ich 
zaciekłej niechęci i pogardy dla innych, dla 
tych o odmiennym nazwisku, pochodzeniu, 
kulturze, religii, kolorze skóry. Pokochali 
się na przekór, ale świat, w którym rządzi 

głęboko zakorzeniony antagonizm między 

ludźmi, prawo zemsty, nietolerancja, uczucie 
nienawiści nie jest w stanie zaakceptować 
miłości, wobec której musiałby ogłosić 

rozejm i pokój, przestać walczyć o swoją 
dominację, poczucie przewagi, władzę 

i posiadanie. 

Romeo i Julia muszą odejść, ich miłość jest 
nie z tego świata. Dlatego, aby być razem 
muszą przejść na drugą stronę tęczy, gdzie 
nie ma podziału na Kapuletich i Montekich, 
gdzie nikt nie zabija naszych przyjaciół, 

a my nie musimy dokonywać honorowej 
zemsty. Czy miłość może odmienić świat? 
Czy miłość jest w stanie przynieść pokój 
w czasach wojny? W tragedii Szekspira to 
młodzi kochankowie muszą odejść, ukryć 

się w śmierci, poprzez śmierć ukoić swój lęk 
przed nieistnieniem. 

Wieczni kochankowie z Werony, do których 
ludzie listy piszą po dziś dzień, którzy 

przyciągają do siebie tłumy ogarnięte 

tęsknotą za wielkim uczuciem - pokonali 
śmierć. Pokonali śmierć, ale nie swoją 

rzeczywistość. 

Historia Romea i Julii to opowieść nie 
tylko o miłości; to opowieść o nienawiści, 
która zabija, niszczy, unicestwia. Nienawiść 
jest w nas, zawsze gotowa na swoją 

manifestację. Nosimy ją w sobie nie zaw
sze świadomi jej istnienia i jej mocy. Jest 
zaraźliwa, jednocześnie łączy i otacza nas 
murem, przyjmując wiele różnych imion tak 
zwanej słusznej sprawy. Romeo i Julia, żeby 
obronić w sobie miłość, musieli się wyrzec 
swoich imion i nazwisk, nazwać świat na 
nowo, przestać widzieć w ukochanym wro
ga, przekroczyć granicę, rozbić mur. Byli 
w tej miłości, w tym kochaniu bardzo osa
motnieni. Świat ich pokonał. W porządku 
miasta Werony nie byto dla nich miejsca, dla 
uczucia, które rozbijało stereotypy, uprze
dzenia, podziały, przyzwyczajenia, które 
choćby na chwilę odmieniło rzeczywistość, 
stali się igraszką losu. 

Tęskniąc i marząc o miłości Romea i Julii, 
chcąc ją ocalić przed zagładą i pozwolić jej 
istnieć, musimy najpierw pokonać w sobie 
nienawiść do kogokolwiek i czegokolwiek, 
zrobić w sobie miejsce dla uczucia tole
rancji i zrozumienia, empatii, pokochać 

drugiego „jak siebie samego" ... 

Utopia? Z pewnością. Możemy się o tym 
przekonać otwierając dzisiejszą gazetę, 

oglądając telewizję czy. słuchając ra
dia. Najnowsze niusy z kraju i ze świata 

donoszą o kolejnych zbrodniach, wojnach, 
zamieszkach, gwałtach, egzekucjach, por
waniach - szaleństwo ludzkości, szaleństwo 
mieszkańców Werony nad grobem Romea 
i Julii ... 

Ale sądzę, że skoro ciągle na scenach 
wszystkich teatrów świata jest aktor 
i widz, którzy chcą usłyszeć i opowiedzieć 
„smutną historię miłości Romea i Julii" 
to jest nadzieja. Nadzieja, wiara i miłość. 

Julia Wernio 

Julia Wernio, Absolwentka polonistyk.i Uni· 
wersytetu Wrocławskiego i Wydziału Reżyserii 
Dramatu PWST w Krakowie. Współtwórczyni 
Teatru im. Witkacego w Zakopanem, realizuje 
spektakle m.in. w Olsztynie, Częstochowie, 
Łodzi, Kielcach, a także telewizyjne i radio· 
we. Jest laureatką wielu nagród, w tym jednej 
z najbardziej prestiżowych · Pomorskiej Na
grody Artystycznej za stworzenie na plaży 

w Orłowie Sceny Letniej Teatru Miejskiego 
im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, Na
grody Gdańskiego Towarzystwa Miłośników 
Sztuki za spektakl „Sonata Belzebuba" S. I. 
Witkiewicza, nagrody za najlepszą reżyserię 

w sezonie 2000/2001 za spektakl ,,Aniol 
zstąpił do Babilonu" F. Durrentmatta. 
Jej spektakl radiowy „Salto" Tadeusza Kon· 
wickiego zostal nagrodzony na VI Festiwalu 
Teatru Polskiego Radia i Teatru 1VP „Dwa 
Teatry" w Sopocie, natomiast w VIII edycji 
tegoż (2008) Julia Wemio odebrala nagrodę 
za reżyserię sluchowiska „Jutro". 

WILLIAM SZEKSPIR: ROMEO I JULIA , REŻYSERIA: JULIA WERNIO 

Wszystl<o jest umowne - walka, nienawiść, 
miłość i perypetia. I przemoc też stała 

się konwencją: oto kilka pchnięć szpadą, 
w żałosnym tempie, z marną techniką, bez 
związku z walką rzeczywistą i dynamiką 
życia. Kluczem do sztuki jest pierwsza 
scena, kiedy to spotkają się dwa zwaśnione 
rody, klany, nienawistne plemiona, które 
oponentów mają za nic. To od wybuchu tej 
nienawiści wszystko się zaczyna, to ona jest 
językiem spustowym wydarzeń. 

„Szaleją mi po głowie różne obrazy i będę 
je realizować" - powiedziała niegdyś Julia 
Wernio. Coś mi się wydaje, że zaszalała 

i tym razem, w Kielcach. Jestem małym 
trybikiem tego „szaleństwa": Pani Reżyser 
zaprosiła mnie do tworzenia spektaklu jako 
„specjalistę od przemocy". Po pierwszej 
naszej rozmowie zrozumiałem, że ma być 
inaczej niż zwykle - ma być technika, ma 
być tempo i dynamika - słowem mrożący 

krew w żyłach realizm. 

Praca z aktorami to, z jednej 
strony, duże wyzwanie: to pewien wkład 

w kształt przedstawienia; z drugiej -
duża satysfakcja. Czy łatwiej się pracuje 
z nimi, niż z innym osobami? Tak i nie. Tak, 
bo aktor z reguły jest świadom własnego 
ciała, potrafi z nim pracować, szybciej ruch 

chwyta i zapamiętuje . Można by rzec, że 
wiei z tych, którzy biorą udział 'ł' „Romeo 
i Junt•, gdyby nie wybrali drogi artysty 
teatru, mieliby szanse zostać artystami 
sportu. Nie, bo w walce zdarzają się urazy, 
rozbity nos, łuk brwiowy - pamiątki, które 
zostają czasami na całe życie, a których 
żaden aktor nie bardzo by sobie życzył. 

W zajęciach samoobrony często padają 

pytania o techniki obrony przed nożem, 

który, podobnie jak za czasów Szekspira, 
jest nadal, niestety, w użyciu. Broń palna 
wyparła przez stulecia broń białą w całości 
prawie, został tylko nóż, o którym rosyjscy 
komandosi mówią nadal z szacunkiem: 
„jego wieliczestwo noż". Mnożą się 

„mistrzowie sztuk walki", którzy pokazują, 
jak ten nóż wyjąć z ręki brutalnego 
napastnika. To są albo kłamcy, albo 
mitomani. Nóż to śmiertelne zagrożenie dla 
każdego zaatakowanego. Od noża na ulicy 
zawsze wieje śmiercią. Julia Wernio wie 
o tym i bohaterowie jej spektaklu są 

uzbrojeni w noże. 

• Więc żadnych sztuczek rodem 
ze współczesnych produkcji 

f 
nieuchwytnych dla ostrzy herosów 
z ich czasami finezyjnymi, ale 
nonsensownymi i kłamliwymi 

ruchami z tzw. wschodnich sztuk 
walk, które dzięki marketingowi, 
obrosły, niczym pasożyty, nie tylko 
filmy akcji. Aktorzy kieleckiej sceny 

' przeszli szkołę realistycznej walki, 
~ 

opartą na europejskich wzorach 
przerastających wszystkie inne, 
poruszania się, posługiwania się 

bronią. Poddali się też mini programowi 
treningowemu, któ-ry przygotowywał ich 
ciała do zadań wynikających z „Romea 
i Julii". Oczywiście życzylibyśmy sobie 
tych treningów więcej, ale czas naglił, 

mieliśmy też świadomość, że nie tylko 
przecież z takimi zadaniami aktorzy muszą 

się zmierzyć na próbach. Dla mnie to była 
przygoda, która pozwoliła mi zobaczyć teatr 
z „drugiej strony lustra". 
„Tyle minut w godzinie, a każda minuta jest 
dniem" - pisze Szekspir. W moim przypadku 
każdy dzień byt minutą. 

Krzysztof Sowiński 

Autor jest jedynym w Kielcach trenerem 
mieszanych sztuk walk (Mixed Martial Arts), 
opartych na boksie i brazylijskim jiu-jitsu. 
Pracuje w Muzeum Lat Szkolnych Stefana 
Żeromskiego, oddział Muzeum Narodowego 
w Kielcach. 
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TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKI EGO W KIELCACH 

Zastanawia mnie to, dlaczego Szekspir nie 
starzeje się, podobnie jak Molier, jak tra
gicy greccy: Ajschylos, Sofokles, Eurypides; 
dlaczego nie dezaktualizują się ich sztuki: 
Hamlet, Makbet, Romeo i Julia, Otello, Sen 
Nocy Letniej; Świętoszek. Skąpiec; Perso
wie, Prometeusz skowany, Oresteja; Anty
gona, Król Edyp, Elektra; Ifigenia w Aulidzie, 
Medea, Trojanki. 

Można by powiedzieć tak: dezaktualizacja 
jest następstwem zaniku, natomiast aktu
alizacja jest następstwem trwania. Wybitny 
znawca literatury, Juliusz Kleiner, dociekając 
tej ponadhistorycznej aktualności dzieła 

literackiego, napisał, że wielkie dzieło, 

arcydzieło uwalnia się od całego kontekstu 
historycznego, obyczajowego, społecznego 
(antecedencji) i dalej trwa, jest aktualne. 
Otóż w przywołanych dziełach na tym polega 
cała tajemnica ich wielkości i wieczności. 

Trwają ciągle problemy dostrzeżone przez 
nich, zaprezentowane w ich sztukach. Trze
ba chyba powiedzieć tak: w dziełach Szek
spira dominuje człowiek, analizie poddana 
jest jego ułomna natura, w równym stopniu 
zdolna do heroizmu i podłości. Tak samo 
kochamy i nienawidzimy, śmiejemy się 

i płaczemy, rodzimy się i umieramy, karmimy 
się chlebem, pragnienie gasimy winem, 
przeżywamy podobnie strach i radość, bo 
taka jest natura ludzka. 

Dlatego trwają pewne problemy, przybierając 
ormy archetypu, symbolu i ciągle -
oglądając lub czytając sztuki tych geniuszy 
- doskonale rozumiemy tę problematykę, 
bo ona jest w każdym człowieku. Jeden 
z komentatorów Romea i Julii stwierdza, 
że Szekspir ma tę przewagę nad wszyst
kimi innymi dramaturgami, że posługuje 

swym psychologicznym geniuszem, by 
słonić największe subtelności ludzkiego 
ca (Samuel T. Coleridge). 

Owe odwieczne tematy i problemy ludz
kiej natury można wyliczyć: miłość, która 

maga ofiary i poświęcenia; zazdrość, 

która nie cofa się przed skrajnościami, 

ujawnia też zaborczość ludzkiej natury; 

fOmłlTNłrilu ll'l~lłynti !tit 

zdrada, która objawia się w różnych sytu
acjach i dotyczy nie tylko wielkich spraw 
i otoczenia, ale także codziennych układów 
międzyludzkich. Można zdradzić innych, 
ale także samego siebie, kiedy odrzuca się 
ideały i wartości dla dorażnych korzyści; 

ambicje, które przełamują wszelkie ba
riery i konwenanse, etykiety i układy, aby 
tylko zaspokoić nie zawsze szlachetne 
żądze; niemożność czynu, wynikająca 

z wewnętrznych oporów i ograniczeń psy
chologicznych, moralnych i kulturowych; 
obłuda, kiedy udaje się kogoś, kim się nie 
jest. 

Dramat człowieka - bohatera drama
tów Szekspira, Moliera i tragików anty
cznych - powstaje między powinnością 

i spełnieniem; czyli poczuciem obowiązku 
i podjętymi działaniami. To, inaczej mówiąc, 
najczęściej konflikt rodzi się między wolną 

wolą i koniecznością wyboru. Odkrycie tych 
składników ludzkiego losu w dramatach 
Szekspira (także w tragedii antycznej) nie 
nastręcza większych trudności. Czytając 

Hamleta, Makbeta, Otella, Romea ... na
tychmiast zwracamy uwagę na uwikłania 

w zdarzenia zewnętrzne, na konieczność 

określenia swojego do nich stosunku, 
czyli wyborem między powinnościami 

i spełnieniem. 

Warto zwrócić uwagę pod tym kątem na 
Romea i Julię. Konfrontacja z otoczeniem 
osób przeżywających wielkie uczucie pro
wadzi do dramatu, do tragedii. Szekspir 
był, jak się wydaje, przekonany, że natura 
nie może wytwarzać zła, bo według rene
sansowego przekonania Natura jest boską 
służebnicą Boga i przeciw Bogu grzeszą ci, 
którzy ją tłumią i kaleczą (L. Valla, De volup
tate). Przeciw wielkiemu uczuciu występują 
przesądy, konwenanse obyczajowe, a nade 
wszystko patriarchalne stosunki familijne. 
Ta miłość Romea i Julii jest niewątpliwie 
próbą weryfikacji mitu o miłości idealnej, 
czyli mitu o Tristanie i Izoldzie. W tym micie 
kochać, znaczy pragnąć dobra przedmiotu 
kochania; pobrzmiewa tu także echo filo
zofii Platońskiej: miłość prawdziwa żarliwie 
pragnie absolutnego zjednoczenia, dąży do 

idealnej harmonii dusz dążących do piękna . 

Na styku idei, abstrakcji, wyobrażenia 

z otaczającą rzeczywistością dochodzi 
tragedii. 

Goethe, analizując dzieło Szekspira, 
zapisał: Szekspir tym się wyróżnia, że 

w sposób wyjątkowy łączy starożytnośó 

z nowoczesnością. W jego sztukach 
konieczność i wolna wola dążą do 
osiągnięcia pewnej równowagi, zwalczają się 
gwałtownie, choć wolna wola zawsz.e znaj 
duje się w sytuacji mniej korzystnej. Hamle 
pod wpływem Ducha zamordowanego ojca, 
Makbet uwiedziony przez wiedżmę Hekata 
i superwiedżmę, własną żonę, znależli się 
w sytuacjach przewyższających znacznie ich 
możliwości, więc powstaje konieczneść, 

która ogranicza wolę, spycha bohaterów 
w automatyzm działania. Po prostu nie 
można się wycofać, chociaż brak woli 
wypełnienia zobowiązania. To jest owo an 
tyczne fatum, albo los. 

Był genialnym znawcą i obserwatorem natu
ry ludzkiej i chyba nie wierzył w możliwość. 
zasadniczych zmian nawet pod wpływem 
czynników kulturowych. Kapitalnie podobną 
tezę wysunął Cz. Miłosz (kto wie, czy nie 
pod wpływem Szekspira) w wierszu: Lektu
ry: Ciągle trwa ten eon, I Lęk i pragnienie 
te same, oliwa i wino I I chleb znaczą to 
samo. Również chwiejność rzeszy I Chciwej 
jak niegdyś cudów. Nawet obyczaje,/ Uczty 
weselne, lęki, płacze po umarłych I Różnią 
się tylko pozornie. Trudno temu zaprzeczyl'!. 
Pierwotni ludzie odziewali się skórami 
zabitych zwierząt; my ubieramy stroje 
z miękkich materii uszyte przez kra'~,_~,.. .... 
tamten chodził na polowanie z ma 
krzemienną siekierą lub włócznią, 

poluje się szybkostrzelną bronią; nawet 
królowie jadali bez sztućców, własn 

rękami. Wychodzi na to, że na 
zmienia się, tylko pod wpływem c 
i kultury podlega procesowi ada 
mu. Odkrycie tego procesu, pokazanie 
czystej natury stanowi o wieczności s 
rzonego dzieła. 

Prof. Stanisław żak 
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On k · C o - po aze i kraine wiecznej szczesliwosci 
na - nigdy o takiej nie słyszałam. . 

On - chcesz ja zobaczyc? 
Ona - gdzie ona jest? 

(milczenie, mija chwila) 

On - wiesz, bardzo chce to zrobic, 
uczynic ten krok .. 

Ona - jak pierwszy krok w chmu.rach? 
On - jak ostatni krok na ziemi .. 
Ona _ ladne .. ja też chce, 

chce to zrobic z Toba. 
On _ wiesz, ufam Ci. , 
Ona - drże cala, jestes taki ... 

troche sie boje . 
On - nie ma obawy, to nie bedzie bo1a10 . 
Ona - obiecujesz? 
On _ tak mala, obiecuje. 
Ona _ bardzo Cie kocham mily, 

nawet nie wiem jak to sie stalo? 
On - ja też nie bardzo wiem, czasem pewnych 

rzeczy sie nie wie i sie nie pozna, 
czasem może pewnych rzeczy lepiej 
jest nie wiedziec? 

Ona _ tak myslisz kochany? 
On _ tak mysle czasem. . 
Ona - wiesz czasem zdaje mi się ze Ty 

jestes mna, jak to możliwe _ kochany? 
On - bo czasem jestem Toba ksiezniczko .. 

czasem jestem calJID swiatem, 
a czasem jestem nikim . 

Ona - przytul mnie, tak mi zi~o. 
On - tam gdzie chce Cie zabrac nie bedzie 

zimno, nie bedzie ciemno, 
nie bedzie bo1a10 . 

ona - obiecujesz mily? 
On _ obiecuje kochanie, obiecuję. · 
ona - kocham Cie. 
On_ lubie byc kochany,,lubie 

tak malo jest milosci na 
Ona - wiem mily, bardzo malo, 

kochac, 
swiecie. 
nikt już 

:...:::::.~!:" 
nie kocha, to smutne.· 

On - tam gdzie pójdziemy jest 
ona - byles już tam? 
on - czesto tam bywam. · 
Ona _ jak tam jest? Opowiedz . 
On - trudno tak w kilku słowach. 
Ona _ Ty umiesz, opowiedz . 
On - jutro zobaczysz ~ila, odpoczR 
Ona - będziemy chodzie po rosie? 
On - tak jak w dzieciństwie koch 
ona - pragne tego. 
On _ beda kaczeńce i koniczyny.· 

cudowne niebo i białe chmur 
beda sie ukladaly w mię~ki 
poduszki ... jak w dziecinstw'lł 

Ona - w poduszki? I w wate cukrow'f . 
On - też kochanie, w wate cukrowa tez. 
ona _ chce tam byc mily. 

I strumyk też bedzie? 
On - tak słoneczko, tak jak w dzie 
Ona - jestem szczesliwa, dziękuje 
on - urodzilismy sie pod 

szczęsliwa gwiazda. 
Ona • t · ~bJID by moi bliscy 

'•fo'. co -:1~ ,. czy możemy ich 
z.ab.rac ze soba? 

On - ' ~ie ko~hana, przykro mi.· 
. zrobic, przepraaza11t • . • 

. .. 
4 ·· 

Ona _ opowiedz jeszcze troc!ńe~,/. 
jestem taka niecierpliwa 

On - jutro Ci pokaże wszrs)k każdy zakat~~· 
każda wyspe .. rados~ szczescie, milosc, 
spokój, natchnieni~ . · 

Ona _ Boże jak chce, jak bardzo chce, 
jak to możliwe że jest takie miejsce? 

On - nie wiem kochanie, nie wiem, ale jest . . 
Ona - czemu nikt o nim nie sly~zal? 
On - ludzie słyszeli, ale jakos nie bardzo 

im sie to podoba. 
ona - jak to? 
On - tak kochanie, wola pieniadze . . 
Ona _ po co im pieniadze? 
On - nie wiem kochanie, sam nie wiem. 
Ona _ czemu to takie dziwne? 

Czemu taki jest swiat? 
On _ to nie swiat, to ludzie. 
ona _ nie znam ludzi .. 
On _ nic nie strac~las ma~a. · 
Ona _ my też jestesmy ludzmi . · 
On _ my jestesmy swiatem, 

my jestesmy uczuciem.·· 
Ona _ piękne, przytul mnie . 

(chwila milczenia) 

Ona - znasz nienawisc 
On - znam sliczna . 
Ona - jaka ona jest? 
On - nie wiem . 
Ona - powiedziales że 
On - nie chce mowie o 
Ona - Ty masz w sobie 

miły? 

znasz. 
nienawisci . 
nienawisc prawda? 

/ 

On - czemu tak uważasz? 
Ona - tyle razy krzyczales . . 
On - to nie ja, ja jestem tutaj 

przy Tobie .. 
na - zawsze bedziesz? 
n - zawsze mila, już zaw e . 
na - ufam Ci. - ludzie z nienaw~s& J 

prawda?, ~ 
On - nienawisc to ich drugie imię kochana. 
Ona - dlaczego? 
On - pieniadze mila ... pieniadze 

ich tak zmieniaja. 
Ona - czy pieniadze to nienawisc? 
On - tak, to nienawisc . , 
Ona - bardzo to dziwne mój kochany 
On - to wiem mila, to wiem - • · 

Nancy 0 ~~nela sie na podłogę . 
Zimny noz przebił jej ser~e. ~.J' 
Sid przykleknal przy niej ~ 
~tarł jej smutne martwe l~y. •' 
de szla. . . , 

Sid wyciagnal igle i strzykawkę 
przygotował brunatna 

' t brudna jak życie ciecz . • 
" Wstrzyknal zawartosc słodkiego 
, i dolaczyl do swej kochanki 

w drodze do gwiazd .. . 

TEAT R IM. ST EFANA ŻEROM S KI EG O W KIELCAC H 

MIKOSA ELEMENTARZ TEATRALNY 

Z miłości jestem albo z woli męża - śpiewaf 

solista legendarnej grupy SBB, w dalszej 
części niezwykle ekspresyjnego rockowego 
utworu wyraznie nie pozostawiając 

wątpliwości, że chodzi o Tę Pierwszą. 

Miłość jest tak wszechobecna w życiu 

człowieka, że mówiąc o niej możemy 

poruszyć każdy zakamarek naszej ludzkiej 
istoty, bo wszakże, jak mówi wyśpiewywane 
w kościele przykazanie miłości, bez miłości 
człowiek jest niczym. Ergo - miłość jest 
wszystkim! 

Dość jednak już tych wymądrzań, bo 
przecież (nie ja to odkrywam:) wobec miłości 
każdy jest głupi . Miłość jest cierpliwa, nie 
szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie 

pamięta złego - jest więc też mądrzejsza od 
mądrości, jest czystą NADmądrością. 

-Hm„. Mruknie zaraz ten i ów. 

- Jak Ona taka mądra, to czemu ludzie 
z miłości zabijają się, wariują, dostają 

spazmów i cierpią? Rzucają dostatnie życie 
dla niepewnej tułaczki? 

A ja wcale nie odpowiem kawa na ławę, 
że jest tak, a tak i tego należy się trzymać, 
tylko doleję oliwy do ognia - niechże zrobi 
się jeszcze bardziej gorąco - i dopowiem: 

- Jeszcze więcej robią ludzie dla Miłości. 

Tak naprawdę wszystko dla Niej i tylko dla 
Niej. Wszyscy, nawet ci, którzy kryją się 

za teatralną Maską obojętności, cynizmu 
i czegokolwiek, co tylko pozornie broni ich 
przed tą Absolutną Władczynią. 

Miłość w Teatrze, który wszakże jest 
figurą Świata - też jest wszechobecna. 
Jej obecność tutaj jest zintensyfikowana, 
bo nie dość, że Teatr tworzą kochający 
Qak każdy) ludzie, to jeszcze praca w nim 
wiąże się ze wzbudzaniem i uchwytywaniem 
w teatralnej formie uczuć i namiętności! 
A że te pierwsze, jako się rzekło, od 
człowieka są mądrzejsze (bo wszakże 

Uczucia to różnobarwne i różno wonne 

łtlłmai, tak samo jak Róże , Pelargonie, 
Hiacynty i Lilie są rozmaitych barw 
i woni Kwiatami), to zawsze wymykają się 
biedakowi spod kontroli. Zawsze. 

Wierz mi Młody Czytelniku tego elementarza, 
że dziś akurat wiem, co mówię. Zatem: 
uczucia wymykają się zawsze i basta. Bo to 
nieprawda, choć stoi tak czarno na białem 
w podręcznikach , że są szkoły gry teatralnej 
oparte na emocjach, ale też takie, które 
w sposób doskonały potrafią owe uczucia 
zawekować, spasteryzować i w bezpieczny 
dla aktora i widza sposób serwować. Guzik 
z pętelką. Nieprawda. 

Owszem, jest miłość opiekuńcza - Boga 

do człowieka, matki do dziecka, starszego 
brata do młodszej siostry„. Ale jeżeli tę 

szczególną miłość człowiek chce przenieść 
w inne rejony, mogą się dziać rzeczy 
straszne. 

Nie ma wszak nic gorszego, niż człowiek, 

który chce być opiekuńczym bogiem dla 
drugiego człowieka - od takiej chęci już 

tylko krok do małego totalitaryzmu, a od 
małego prosta ścieżka do totalitaryzmu 
bezprzym iotn ikowego. 

Miłość w teatrze może być o tyle bezpieczna, 
o ile teatrowi uda się ją uobecnić, a potem 
wyładować w eksplozji katharsis, które 
w swej złożoności jest również oczyszcze
niem uczuć z ich niebezpiecznych toksyn. 
Teatr może więc nas leczyć z miłości albo 
leczyć z chwilowej oziębłości, pomagając, 

by na nowo rozgrzana podatność na emocje 
była czysta, pozbawiona brudu koniunktury, 
chęci władzy i wszelkich innych szatań

skich zanieczyszczeń. 

Teatr jest Świątynią Miłości, nie w tym 
samczym rozumieniu, jakie świątyni miłości 
może nadać żołnierz i sztubak kojarzący 

w przypływie chuci miłość z czerwoną 

latarnią i czarną podwiązką, ale w sensie 
bezinteresownego głoszenia uczuć. A że 
w każdej świątyni Szatan również grasuje, 

próbując upolować najcenniejsze dusze, 
więc i tu, w tej szczególnej świątyni sztuk 
owa walka wciąż się toczy. 

Teatr im. Żeromskiego w Kielcach ma 
szczególny tytuł ku temu, by zwać go 
Świątynią Miłości. Przecież nie powstałby, 
gdyby nie żarliwa miłość pewnego bogatego 
kielczanina do powabnej warszawskiej 
aktoreczki! Chcąc mieć Miłą przy sobie, 

zbudował Jej Teatr, a ów Teatr odwdzięcza 
mu się każdego dnia. Wtedy, gdy grane są 
w nim spektakle o miłości i zdradzie; 
Amfitrion, Samotność pól bawetnianych, 
Biate Noce czy Pieśń nad Pieśniami 

świeckiego teatru: Romeo i Julia Williama 
Szekspira. I wtedy, gdy naładowany 

emocjami ostatnich godzin i dni, miesięcy 
i lat, odpoczywa, by znowu podczas 
porannych prób i wieczornych seansów 
oddychać 1)1iłością. I każdym swoim 
westchnieniem przypominać każdy oddech 
każdego kochanka w każdym miejscu 
i w każdym czasie. 

P.S. 

Drogi, Mtody Czytelniku! 

Na usprawiedliwienie autora, który tak 
bardzo się rozentuzjazmowat kreśląc 

w nadmiernych emocjach dalekie Euro
pejskim Standardom Wokabularystyki 
hasto, racz zauważyć, ile w nazwisku 
piszącego te stawa jest liter i gtosek 
wspótdzielonych z naszym dzisiejszym 
tematem. Takie zbieżności, wierz mi, Mtoda 
Czytelniczko- determinują ... 

Marek Mikos, krytyk teatralny 
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Każdy ją zna. Prawie każdy jej 
doświadczył. Jednych zraniła i odrzuciła . 

Drugich przyhołubiła i uszczęśliwiła . 

Władczyni dusz i ciał, pogromczyni 
rozumu .... Miłość. Demokratyczna jak 
śmierć. Nieprzekupna i wzniosła, gdy 
jest prawdziwa , niszcząca i upadła, 

gdy jest występna . Anielska i diabelska 
jednocześnie. Można bez niej żyć. 

Ale czy warto? 

Język jest zwierciadłem, w którym 
przegląda się rzeczywistość i odbija
ją mechanizmy ludzkiego myślenia 

o świecie . W swoisty, często metaforyczny 
sposób, pokazuje to, co dla człowieka 

najważniejsze , wymagające wyróżnienia , 

uwagi. Jaką więc wiedzę język przeka
zuje nam o tym najcenniejszym z uczuć? 

Słowniki języka polskiego podają 

następujące definicje miłości : 'głębokie 

uczucie do drugiej osoby, któremu zwykle 
towarzyszy pożądanie ', 'silna więż, jaka 
łączy ludzi sobie bliskich', 'poczucie silnej 
więzi z czymś , co jest dla kogoś wielką 
wartością', 'głębokie zainteresowanie 
czymś , znajdowanie w czymś przy
jemności ', 'obiekt czyichś uczuć 

i pragnień', 'pożycie seksualne'. Chociaż 
miłość kojarzy się przede wszystkim 
z porywami serca, nazwy miłości 

występujące w językach indoeuropejskich 
łączą się przede wszystkim z fizycznymi 
jej aspektami i modelem znaczeniowym, 
który możemy nazwać : „ miłość to 
pożądanie". W słowiańskiej i germańskiej 
rodzinie językowej nazwy te pochodzą 
od rdzenia *leubh-1*/oubh (por. rosyjskie 
ljubov', angielskie love, niemieckie Liebe), 
który znaleźć można w łacińskim Ju(i)bet 
'podoba się ', Ju(i)bido - 'żądza' . Inny rdzeń 
występujący w językach indoeuropejskich 
to *ka-, por. staroindyjskie kama ' miłość, 

pożądanie ', kamasotra 'sztuka kochania' 
(ten sam rdzeń pojawia się również 

w łacińskim ca rus 'drogi ', caritas 'miłość' ) . 

Prasłowiańskie *Jaska 'pieszczota', 
'przymilanie się', pochodzące od cza
sownika *Jaskati 'okazywać pożądanie , 

miłość, głaskać, pieścić' (por. czeskie 
laska 'miłość ' ) , prawdopodobnie 
oznaczało pierwotnie 'pożądanie ' (por. 
*/asb 'żądny, pożądliwy, chciwy, łasy, 

łakomy, swawolny'), chociaż pozniej 
znaczenie fizyczności zanikło, jak np. 

w polskim wyrazie łaska . Historia polskie
go czasownika kochać (się) pokazuje, że 
poza znaczeniami odwołującymi się do 
uczuć: 'żywić serdeczne uczucia, być 

w kimś zakochanym', 'dogadzać, pieścić', 

kiedyś wiązano z nim znaczenia kojarzone 
z uprawą i hodowlą: 'powodować wzrost', 
'pielęgnować' , 'hodować' (por. wykochać 
'wyhodować, wypielęgnować' , wykochać 

się "wybujać, wyrosnąć bujnie') . 
Prawdopodobnie polskie kochać (się) 

pochodziło od prasłowiańskiego *kosati 
' dotykać poruszać' lub *kosnąti 'dotknąć, 

poruszyć', i pierwotnie znaczyło 'lekko, 
delikatnie dotykać, głaskać', dlatego też 
wtórnie pojawiły się znaczenia: ' pieścić', 

' sprawiać przyjemność' , 'miłować' . Polski 
wyraz miłość kontynuuje prsł . *milostb, 
utworzone od przymiotnika *mi/b 'miły, 

przyjemny'. Miłość więc to 'bycie miłym , 

przyjemnym' , co - bez wątpienia - trzeba 
łączyć z pozytywnymi (przyjemnymi) 
odczuciami, jakie temu uczuciu może 

człowiek zawdzięczać . 

Polska frazeologia odzwierciedla 
metaforyczność ludzkiego myślenia 

o miłości. Miłość jest władcą: być 

owładniętym/opanowanym miłością, 

poddać się/ulec miłości, kimś rządzi/ 

kieruje miłość; szaleństwem : szaleć/ 

wariować z miłości, miłosny szał, 

szaleńczo (za)kochać (się), kochać do 
szaleństwa; ogniem: płomienna/gorąca 

miłość, żar/ogień miłości, płonąć, pałać, 

rozgorzeć miłością, wzniecić miłość, 

zgasić miłość (miłość gaśnie, wygasa); 
wodą: fala miłości, za/ewa/przepełnia 

kogoś miłość; chorobą: być chorymi 
umierać z miłości; przeciwnikiem: 
walczyć/zmagać się z miłością; piciem/ 
pożywieniem: być spragnionym/łaknąć 

miłości; wielką wartością. cennym 
prezentem: szukać/pragnąć miłości, 

darzyć kogoś miłością, zdobyć/zyskać/ 

pozyskać/zjednać/zaskarbić sobie czyjąś 
miłość; stracić miłość; więzią: miłość 

kogoś łączy, wiąże, jednoczy. 

W polskich przysłowiach pojawia się 

przeświadczenie o nieuchronności 

miłości: „Próżno się przed miłością 

chronić ", „Miłość jak ospa - każdy ją 

przejść musi", „Miłość każdego ruszy", 
„Miłości sprzeciwić się trudno", „Miłość 

nie przebiera", jej nadzwyczajnej 

sile: „Mocna jest miłość jako śmierć ", 

cierpieniu, bólu, rozterkach z nią 

wiązanych: „Gdy miłość zaboli, tylko 
śmierć uleczy'', „Kto miłości nie zna, 
ten żyje szczęśliwy, i noc ma spokojną, 
i dzień nietęskliwy", „ Miłością serce 
zranione, miłością ma być zleczone", „Ni 
ma miłości bez boleści", „Nie ma miłości 
bez zazdrości", „Pierwsza miłość jak 
żmija, dręczy człeka i zabija ". 

Dla miłości nie ma rzeczy niemożliwych : 

to ona czyni z rozsądnych szaleńców 
(,, Miłość zdrowy rozsądek odejmuje '', 
„ W miłości i w gniewie co człek czyni, 
nie wie '), z widzących i myślących -
bezmyślnych ślepców („Miłość jest 
ślepa ", „Kto się kocha, ten ślepy", „Kto 
kogo miłuje, wad jego nie czuje'), ze 
słabych - siłaczy (,, Miłość sil dodaje'', 
„Miłującemu nic nie ciężko '), ze starych 
- wiecznie młodych („W miłości nie ma 
starości') , z biedaków - prawdziwych 
bogaczy (,,Dosyć ten bogaty, kto miłość 
posiada') . Jest największą wartością 

w życiu człowieka i nadaje ludzkiej 
egzystencji wyjątkowy smak (,, Człowiek 

bez miłości jak świeca bez knota ", „Miłość 
nie potrawą, ale przyprawą życia", 

„ Miłość wszystko słodzi') , nie poddaje 
się ludzkiej woli i pragnieniom („Miłość 
jest jak cień człowieka, kiedy ją gonisz, 
ucieka, kiedy uciekasz, to goni') , przez 
co jest rzadka i wyjątkowa: wierzymy 
przecież, że prawdziwa miłość zdarza się 
tylko raz w życiu i nigdy nie wygasa („Raz 
się w życiu kocha i raz umiera", „Stara 
miłość nie rdzewieje ''). 

Nasze wyobrażenia o miłości kształtowane 
są w dużej mierze przez literaturę , każdy 

z nas ma na pewno swoje ulubione 
cytaty o miłości. Jeden z piękniejszych 
pojawił się w „Panu Wołodyjowskim". Czy 
jakaś kobieta mogłaby się oprzeć takim 
słowom: „Miłuję cię więcej niż zdrowie, 
miłuję cię nad wszelkie dobro ziemskie, 
miłuję cię duszą, miłuję cię sercem ... " ? 
Nie sądzę , bo przecież pamiętać należy, 

że „Miłość mężczyźnie wchodzi przez 
oczy, a kobiecie przez uszy". 

Dr Marzena Marczewska, 
językoznawca 
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Fiodor Dostojewski „Białe noce" , adaptacja 
i rezysena Krzysztof Jaworski, scenografia Paweł Kleszczewski. 

Premiera gr.udzień 2009, Pokój Becketta. Występują: 

Nastka - Agnieszka Jaworska, Fiodor - Dawid Żłobiński. 

c.o może wyniknąć ze spotkania dwójki samotnych, 
nieszczęśliwych ludzi? Oczyw1śc1e miłość. On nadwrażliwiec 

i marzyciel, chmobliwie wręcz nieśmiały, który nigdy nie 

rozm.aw1ał z dziewczyną. Ona, sierota wychowywana przez 
niewidomą babcię, przykuta a dosłownie przypięta agrafka 
do niej, pozbawiona kontaktów z rówieśnikami, zakochuje 

się w lokatorze mieszkającym na facjatce w babcinym domu. 
Niestety, lokator wyjeżdża, ale obiecuje wrócić po roku i ożenić 

się z nią. I wlaśni_e, kiedy wybraniec nie zjawia się na umówione 
po roku spotkanie, bohaterowie Fiodor i Nastka spotykają się. 
( ... ) Gdyby to był hollywoodzki film zobaczylibyśmy bohaterów 
na ślubnym kobiercu lub z gromadką dzieci, ale Dostojewski 

lubujący . się w konfrontowaniu człowieka ze złem zabiera 
Fiodorowi Nastkę, zostawia mu tylko wspomnienie, pożywkę 
dla marzeń 1 ból. („ .) 

Lidia Cichocka, Echo Dnia 

Julie i Romeo 

Zuzanna Wierzbińska, absolwentka 
łódzkiej PWSFTviT, debiutuje rolą Julii 
w dramacie Szekspira, choć ze sceną 
kieleckiego teatru związała się nieco 
wcześniej, zastępując Anetę Wirzinkiewicz 
w roli Dvori Machnes w „Zabawach 
na podwórku" (reż. Julia Wemio). 
Występuje również w „Antygonie" 
(reż. Bartłomiej 'Wyszomirski). Związana 
jest także z Teatrem Nowym 
im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. 
Ma za sobą epizody w kilku polskich 
serialach, a także filmach : „Nie będziesz 
wiedział" Ewy Stankiewicz, „Nogami 
w górę, głową w dół" Tomka 
Pędzieszczyka. Interesuje się kulturą 
japońską i filmem gangsterskim.Chciałaby 
zagrać w filmie kostiumowym. 
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Maciej Pesta, ubieg\o,roc~~Y 
absolwent łódzkiej „filmowki '. J li „ 

. l R Romeo 1 u a . 
kreuie ro ę omea w „ . 
Ma za sobą doświadczenia teatralne 
w Teatrze im. Jaracza i Teatrze Stu-
d ·nym w Łodzi. Ważniejsze ro~e: 
i'~iting w „Cztery" na podstawie " 

N
. okoi'ów wychowanka Torlessa 

" iep L. d . Szymon Kaczmarek, isar o rez. , „ 
Ks

. . . k a opak wywrocona 
w 1ęzmcz a n 
rei. Iwo Vedral, Konrad/Maska 

w7...zwolenie'', reż. Waldemar 
W „vvy 

Zawodziński. 

Dagna Dywicka, r~lę Julii w dramacie 
Szekspira kreuje na zmianę z ~uzanną 
Wierzbińską. Ukończyła Studium 
Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy 
Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie." 
W Kielcach zadebiutowała w „Kartote~e 
T. Różewicza w reżyserii Piotra Jęd.rze1a~a 
rolą Kelnerki, Dziewczyny, Dziennikarki. 
W „Małym Księciu" (Saint~Exupery),. 
w reżyserii Piotra Szczersk1e~o gr~ Rozę. 
Do swoich najciekawszych rol zalicza: 
Modelka w „Nie-Boskiej komedii" 
Krasińskiego w reż. K. Zaleskiego, „ 
Narzeczona i prostytutka w „Pułapce 
T. Różewicza w reż. Julii Wernio, Hanka 
w Wesoło" M. Rezka w reż. T. Obary, 
R~'zalinda w ,Jak wam się podoba" 
W. Szekspira w re*. S. Kuśmidra, 
Siostra Anna w „Cwiczeniach 
z wariata i zakonnicy" Witkacego 
w reż. K. Rościszewskiego. 

.. 
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Szekspir na 
MAKBET _ przei. Krystyna Baranska, 
reż. Halina Gryglaszewska, 
scen. Krzysztof Pankiewicz, 
muz. Miros1aw Niziurski, 
premiera 03. 03. 1960 r. 

Obsada: 
Dunkan - Stanislaw Kaminski 
Ma1kolm - ZeDOll Jakubiec 
nona1bain - Irena Jun 
Makbet - Krzysztow Wiecsorek, Jerzy Smyk 
Banko - Ryszard Olszak 
Makduf - Zbigniew Zaremba 
Lenox - Jan Bleszczynski 
Ross - yerdynand Wojcik 

M1ody Siward - Jozef Wieczorek 
Odżwierny - Jozef Wieczorek . 
Lekarz Angielski - Edmund Krasinski 
Bandyta I - Czes1aw Jagielsk~ 
Bandyta II - Stani11aw Kaminski 
Lady Makbet - Danuta Lipinska 
nama nworu - Adel& Zgrzyblowska 
Wiedżma I - Irena Jva 
Wiedżma II - Barbara Nawratowicz 
wiedżma III - Adela Zgrzyblowska 
Goniec - Barbara Nawratowicz 

• naszeJ 
• scenie 

KRÓL LEAR - SPOLSZCZENIE JERZY SITO, 
REŻYSERIA PIOTR SZCZERSKI, SCENOGRAFIA MARIAN PANEK, 
KOSTIUMY DOROTA MORAWETZ, MUZYKA KONSTANTY WILEŃSKI, 
ASYSTENT REŻYSERA MARIA WÓJCIKOWSKA 

PREMIERA GRUDZIEŃ 2001 R.. 

OBSADA: 
l(RÓL LEAR - KRZYSZTOF W1ECZOREl< 

GLOUCESTER - EDWARD KusZTAL 

KE.NT - MIROSt.AW BJELJŃSl<l 
EDMUND - MARClN K.lSZLUl< 
l(oRDELIA - MAGDALENA STUŻYŃSKA, MAGDALENA JAllf.l< 

RF.GANA - EWA PAt.USKA 
GoNER YLA - AGNIESZKA KWIETNIEWSKA 

Ks1ĄŻE BuRGUNDll -ANDRZEJ CEMPURA 

K.RóL FRANCJI - EDWARD JANASZEK, 

Ks1ĄŻĘ KoRNWALll - ARTUR St.ABON_ 
l(sJĄŻĘ ALBANY_ MARCIN BRYKCZYNSKl 

OsWALD _ JANUSZ Gt.0GowsK1 

DOKTOR - MARIA WÓJCIKOWSKA 

EDGAR - GRZEGORZ KWAS 
Post.ANIEC, PIERWSZY St.uGA -ANDRZEJ CEMPUllA 

STARZEC, CuRAN _EDWARD JANASZEK 

Bt.AZEN _ARTUR PoNTEK 
DWORZANIN, RYCERZ - ZDZISt.AW NOWICKI 

JERZY Sno. AUTOR PRZEKt.ADU .RoMEA I JULI" 

W SEZONIE Ol. 10. 19Ó2 IL - 31. OB. 1963. IL 

BYŁ KIEROWNIKIEM LITER.ACKlM 
ThATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH. 
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• • 
s na naszeJ scenie 

SEN NOCY LETNIEJ - przel. Leon Urlich, reż. Hugon Moryciński, 
scen. Jerzy F~ldmann, choreogr. Rena Hryniewicz, 
oprac. muz. Marian Stroińsk~ 

premiera 18. OS. 19ł7 r. 
IECZÓR TRZECH KRÓLI - przel. Józef Paszkowski , 

reż. Hugon Morycinski, scen. Jerzy Feldmann 
premiera 31. 12. 1948 1 

DWAJ PANICZE Z WERONY - przel., insc., reż. i scen. Witold Malkowski, 
choreogr. Rena Hryniewicz, muz. Jan Langer 

premiera 30. oe. 1961 r. 

el Leon UrliCh, . i 
STRACONE ZACHODY MILOŚOII -ap~;rska, scen. Marian Gostynsk 

l o a piosenek ren ki 
reż. i s w Miros1aw Niziurs 15 03. 1958 r . 

ROMEO I JULIA - montaż literacko-muz1czny 
wg tragedii Williama Szekspira .Romeo i Julia" 
do muz i Sergiusza Prokofiewa, z baletu i Jan Golk&, muz. premiera · 
pod tym samym tytulem, przygotowany prz s 
sluchaczy Studium Teatralnego pod kierun 1~ 
Tadeusza Byrskiego, dyrygent Henryk Gostom$Jti 

premiera 10. Oł. 19S8 r. 

Jozef paszkowski, 
MLET - przel. d kierunkiem . k 

HA i 1aw Dabrowski po Z fia Pietrusins a, 
reż. Zdz s i 0 scen. 0 i Korzeniowsk eg • kl.ad pantom my 
Bob.dana Tomasz Sikorski, u k Dl.użynski 
oprac .. muz ki ukl.&d pojedynkuiHe~r~3 os. 196ł r. 
Leon Gorec • prem er · 

HAMLET - prze}. Jerzy Sit . 
scen. J~zef Napiórkowski om, rezK. Waclaw Ulewicz, 
kl d ' uz. aro1 Anbild 

u a pojedynków Leszek Blaszkiewicz • 
premiera 12. 11. 1977 r. 

WIEC R ~RZECB KRÓ 
- przet. Leon Urli:I ALB? CO CHCECIE 
sc~n. Jan Golka h, rez Jadwiga Marso 

• muz. Mirosla N • 
w 1ziurski Premiera 13 os 1 · · 961 r. 

MIARKA. ZA MIARKE - przel. Leon Urlich 
w oprac. Jerzego Sity, reż. Zdzislaw Grywald, 
scen. Wojciech Krakowski, muz. Tadeusz Baird 

premiera 23. Ol. 1971 r. 

WESOLE NIEWIASTY z WIND~O~~ reż. Henryk Adamek, 
- przoi, Maciej s1omc~~s k~stiumy Marta Bubka, 

mojciech JankOW a ' scen. " 
muz. Jozef Skrzek premiera lł. Oł. 1991 r. 

dyrektor naczelny i artystyczny PIOTR SZCZERSKI » zastępca dyrektora ELŻBIETA PĘDZIK » kierownik literacki JERZY SITARZ » 

koordynator pracy artystycznej HALINA ŁABĘDZKA » kierownik Impresańatu WŁADYSŁAW JANKOWSKI » promocja, kontakt 

z mediami JUSTYNA ŻUKOWSKA » inspicjent RENATA GŁASEK-KĘSKA » kierownik techniczny HENRYK DUBOWIK » światło RYSZARD 

ZAJĄC, MARIUSZ CIESIELSKI » realizacja akustyczna TOMASZ PIERZAK, GRZEGORZ KACZMARCZYK » brygadier sceny IGNACY ABRAM » 

rekwizytor ZOFIA ZAJĄC » garderoba damska DANUTA OZIMINA » garderoba męska AGNIESZKA OZIMINA » prace perukarskie IDALIA 

LANG, KRYSTYNA WOLAŃCZYK » pracownia krawiecka damska TERESA KARYŚ » pracownia krawiecka męska KRZYSZTOF ŚLUSARCZYK 

» pracownia plastyczna TOMASZ SMOLARCZYK, IWONA JAMKA » pracownia stolarska LESZEK MACIAS, KRZYSZTOF JUSZCZYK » prace 

ślusarskie JAN MISZTAL» prace tapicerskie JACEK POMARAŃSKI» obsługa sceny WIESŁAW BRZYSZKIEWICZ, EDWARD GOLA, LECH SO BURA 

SPONSORZY 

CUKIERNIA 
Ewa i Marian Chmielewscy 

Kielce, ul. Duża 8 
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