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U podstaw podwójnej moralności, opisanej przez Zapolską 
w „M oralności Pani Dulskiej",jeśli się przyjrzeć pod świat/o, tkwi 
rozlegle podloże lękowe. Pani Dulska, spoleczeństwo mieszczańs
kie, system wartości, zredukowany do zaspokajania potrzeb 
materialnych, skierowany na szukanie wlasnego prestiżu w oczach 
innych, niepokoje egzystencjalne, kompensowane w pieniądzach, 
wreszcie bezwzględna wladza nad drugim czlowiekiem, wszystko 
stanowi doskonale podloże dla obaw i nerwic. 

Taka mikrospołeczność ustanawia rozliczne tabu, którymi się 
rządzi. Strzeże ich pilnie. Istnienie takich tabu staje się źródlem 
niepewności egzystencjalnej. Obawę przed ich naruszeniem tłumią 
zapobiegliwe starania o sytość, o dobrą opinię w oczach takich 
samych „strasznych mieszczan". W uczuciowej pustce takiego 
świata, w jego tlumionych lękach, ma swe źródlo podwójna 
moralność, zagrożona stale demaskacją pustki ustanowionych 
przez siebie warto.~ci. 

Energia Dulskiej, milczenie Felicjana, niedostosowanie Meli, 
gwaltowność Hesi, natarczywość Juliasiewiczowej, tchórzostwo 
Zbyszka ma ukryte podloże lękowe. Poszukując go w toku 
wspólnej pracy z Koleżankami i Kolegami staraliśmy się odslonić 
natręctwa i nerwice, ukryte pod pozorami zapobiegliwo.fri, stabili
zacji i ladu. 

Zwracając uwagę na nasze usilowania, spodziewamy się, że 
podejście psychoanalityczne pozwala docierać do warstw nie 
często penetrowanych przez teatr w codziennej pracy. 

Nas, wykonawców i twórców tego przedstawienia niepokoi 
jedynie to, że dziś, w czerwcu 1992 roku tekst, który liczy sobie 86 
lat, nabiera ponownie skandalicznej aktualności. 

J.c. 
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Z listów Gabrieli Zapolskiej: 

„Zbieram dane, bo o tym, co sfę tu dzieje, co oni tu robią, o czym myślą, 
co mówią, to Pan nie możesz mieć wyobrażenia. Jest to kraj dziki, 
straszny, potwornie głupi. Tysiące kretynów w wyszarzałych futrach, 
a pomiędzy nimi garstka malarzy ginących z głodu i ... syfilisu. Powiadam 
Panu coś, od czego włosy na głowie stają. 
(do Adama Wiślickiego 1889. Listy I str. 10) 

„Ja znienawidziłam mój kraj i ludzi w nim żyjących. Nie ziemię, nie niebo 
nasze, ale ich - tych śmiesznych, glupich, bezczelnych, z oczyma 
wyblakłymi od rozpusty mężczyzn, te kobiety - literatki, gęsi pretens
jonalne, poważne jak chińskie pagody, a w głębi duszy kryjące bezwstyd 
i histeryczne wybryki. I chcialabym od nich uciec do obcych.gdzie inaczej 
pracę cenią. 

(do Marii Szeligi 1889 Listy I str. 97) 

„Spójrz Pani na mojąfotografię, oblicz sumę mej inteligencji i talentów, 
przedstaw sobie, że głos mój jest może tym, co zjednywa mi najwięcej 
sympatii w sluchaczach i powiedz teraz - co miała Modrzejewska idąca na 
scenę angielską: czterdzieści lat, zupełną nieznajomość najtrudniejszego 
języka pod słońcem. Ale silna wola była w niej wielka. Tę silną wolę ja 
mam, chcę ją mieć." 
(do Marii Szeligi. Listy I str. 97-98) 



„Czułam i widziałam, że akcent mój wyłazi jak szydło z worka, a strach 
go jeszcze psuje. Publiczność chwilami dziwiła się. Widziałam, choć 

nadrabiałam miną. Grałam dobrze, ale ... cóż! Akcent mi wszystko psuje. 
(do Stefana Laurysiewicza 1890. Listy I str. 188) 

(. .. )jakiś nikczemnik po frncusku nazywa mnie „szpiegiem pruskim" 
i pisze, że żyję tu za pieniądze pruskie. Karta taka leży np. w loży 
odźwiernej, możesz Pan sobie wyobrazić, jakie to robi wrażenie i co na 
mnie ściągnąć może! O kraju! Jakże Ty rozkosznie w mej pamięci się 
zapisujesz !!! 
(do Adama Wiślickieg~ marzec 1890. Listy I str. 190) 

„ Wigilia za parę dni ... ja na obcej ziemi! Boże ! Czyż to serce nigdy nie 
zazna spokoju i wiecznie do kraju rwać się będzie?( ... ) Połamało mi się 
życie w drzazgi, połamało strasznie i powiem Panu ze Izami, że ... jestem 
więcej niż nieszczęśliwa!(. .. ) ... nie mam nic.jestem żebraczką moralną, 
nie mam domu własnego, rodziny, nikogo ! ( ... ) Pisz Pan do mnie 
- błagam Cię ! 
(grudzień 1890. Listy I str. 128 - 129) 

„Życie aktorki, a zwłaszcza takiej, która poszła tą co ja drogą, to jest 
pragnie wszechświatowej kariery, nie może być związane z nikim, a tym 
bardziej z takim.jak Ty człowiekiem. (.„) Takie kobiety jakja nie mogą 
być ani żoną ani matką. (. .. )Ja nie mog~ osiąść w Moskwie jako Twoja 
utrzymanka. (. .. ) Zmęczeni, znudzeni, zniechęceni do siebie, stalibyśmy 
naprzeciw siebie jak dwaj galernicy skuci jedną obrożą." 
„Żoną twoją być nie mogę, bo się ze mną nie ożenisz (prawda?) 
Kochanką, wierz mi, także nie. To niepodobna!" 
„Zmilczałeś, więc jest tak, a nie inaczej. Może masz i rację. Może masz, 
i rację. Posagiem moim byłyby lata nadetatowe i moja zła opinia. Widzisz 
jaka jestem szczera ... " 
(do Stefana Laurysiewicza Listy z 1890 L. I str. 364, 366, 373) 
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O Zapolskiej - o Krakowie - opinie z przełomu wieku ... 

STANISŁAW BRZOZOWSKI: 

„ Wmawiała w siebie nieskończenie.. wiele rzeczy: feminizm, patriotyzm, 
socjalizm, modernizm, naturalizm i mistykę. Jest to najpłytsza strona jej 
działalności. Silą jej pozostanie wzgarda i nienawiść." 
(Współczesna powieść i krytyka 1906) 

LUDWIK WARYŃSKI ... 

„Od wieków Kraków jest stolicą i siedliskiem polskiego ultramontaniz
mu. Masa klasztorów i księży, Kościół stanowi jedną z plag tego miasta. 
Nie tylko bowiem demoralizują one ludność i trzymają ją w ciemnocie, nie 
tylko zwiększają prostytucję, ale w imię Kościoła i Boga wyzyskują 
biedniejsze klasy mieszkańców. Uliczne żebractwo nigdzie nie bije w oczy 
tak, jak w owym polskim Rzymie." 
(cyt. wg: Krakowski komisarz policji na służbie carskifgo wywiadu. opr. L. Baumgarten 1967) 

STEFAN ŻEROMSKI: 

„Gdybyś tu była i gdybyś widziała tę nagą głupotę, tę bezczelną podłość, 
to nadużycie słowa, tę pompę idiotów - śmiałabyś się do rozpuku, jak ja. 
Galicja, Kraków - to niewyczerpane źródło humoru, to po prostu sam 
humor potrzebujący opisu. Dookoła nędza, glód, ciemnota i ci ... w swoich 
kontuszach i ... kitach. Gdyby tu żył Dickens, to stałby się nieśmiertelny 
przez same opi~y" 
(z listu do narzeczonej w 1892 roku) 

GABRIELA ZAPOLSKA: 
„Co ci o Krakowie napiszę? Chyba to, że gdy wyjdę na ulicę w moim 
białym futrze, młodzieńcy krakowscy posyłają mi posłańca, który pyta 
mnie: „Przepraszam ! Ci panowie pytają, czy pani z menażerii ?" 
(Listy I str. 91/ 

MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ 
Teatr Aktora w Warszawie, 1934. 

Dulski (St. Jaracz) 



X. Sebastian Kneipp: Moje leczenie wodą. 

„Niechaj nikt nie waży się brać jakiegokolwiek zabiegu z zimnej wody, 
gdy mu zimno, dreszcz go przenika itd. wyjąwszy, gdy to specyalnie 
jest do zw o fonem na jakowymś miejscu. Zabieg należy o ile to możliwem 
szybko wykonać, bez bojaźni jednak i gwałtownego pośpiechu. Przy 
ubieraniu i rozbieraniu nie można nudzić i zwlekać np. pomaleńku 
zapinając guziki, zawiązując krawatkę; te uboczne roboty można 
wykonać wtenczas, gdy cale ciało jest dobrze okrytem" (str. 21) 

„Nawet wieśniacy, którym się w głowie przewróci/o, starają się ludzi 
postępowych, oświeconych, ucywilizowanych naśladować, a jeżeli nie 
jeżdżą do miejsc kąpielowych dla braku grósza, mimo to poczynają się 
leczyć modnie lub dziwacznie." (str. 73) 

„Znam wielkiego pana, który ciałem mało, duchem natomiast bardzo 
wiele pracuje. Najprzyjemniej dlań byłoby, gdyby nie miał żołądka, ni 
brzucha, ni nóg. Takim ludziom nie łatwo coś wyperswadować. W naszym 
wypadku udało się jednak. Dozwoli/ on i dla zbiedniałego ciała, 
poczciwego towarzysza duszy cośkolwiek uczynić. Przyzwyczai/ się brać 
1-2 razy w tygodniu płaszcz hiszpański. Bezsenność, owa zawzięta 
prześladowczyni wielu, mająca źródło w niejednem: niedostatecznej lub 
powstr'Z'ymanej transpiracji, we wzdęciu, które trapi brzuch i żołądek 
opuściła go wkrótce." (str. 138) 

„Dwaj muzykanci z zawodu oświadczqją co następuje: Obaj mamy jedno 
cierpienie; ustawiczny ból głowy czasem niedowytrzymania: sypiamy 
mało i niespokojnie. Kongestye i zawrót głowy trapią nas, rozpacz nas 
ogarnia. Ręce i nogi są całkiem zimne. Jesteśmy do naszego zawodu 
całkiem niezdolni. Obaj liczyli przeszło lat 50." 
Przez dni 12 używali obaj towarzysze cierpienia następujących zabiegów. 
Co dzień 2 razy -polanie górne kolan -jednego dnia pó/kąpio/ek, drugiego 
polanie pleców. Prócz tego raz w tydzień para na głowę. Po 12 dniach obaj 
wyleczeni i objęli napowrót swe obowiązki, (str. 218) 

„Dwóch uczniów przyszedłszy do mnie w czasie wielkanocnych feryi 
opowiadają: cierpimy ból głowy, mamy uderzenia krwi do głowy, zły sen, 
wielkie znużenie, zły apetyt, a wskutek tego niezdolnymi jesteśmy do 
dalszej nauki. Ponieważ by/a wiosna, ziemia wilgotna, i dosyć chłodno, 
poradzi/em im, aby wolne te dnie spędzili na .fwieżym powietrzu, a w lesie 
lub po łące chodzili boso i szybkiego używali ruchu; od czasu do czasu 
w rowie napełnionym wodą 2-3 minut stać i chodzić po nim tam 
i napowrót. Prócz tego J-3 razy trzymać ramiona cale w wodzie. Zabiegi 
te służyły wielce młodym uczniom; odzyskali wesolo.k Wrócili wzmoc
nieni do szkól, nauki szły im dobrze." (str. 274) 

„Profesor z Węgier cierpi od 7 lat na nerwowy ból biódr; był w roz
maitych kąpielach jak: Buda, Cieplice, Haviz itp; używał także pary 
- wszystko daremnie. Od 2 lat spać nie może; apetyt ma dobry, zawsze 
zatwardzenie, wzdęcia, głowa zajęta najczęściej rano. Najczęściej skarży 
się na nadzwyczajną wrażliwość na zmiany temperatury i ciągle zimno, na 
całym ciele, mimo że od 3 lat nosi zawsze Jaegera koszule wełniane. 
Nadto miał łojowate wydzieliny na skórze i nieprzyjemną wilgoć rąk. Brał 
następujące zabiegi: co noc omywanie całkowite, rano polanie górne, po 
południu polanie pleców, - 2 dzień półkąpiołek - polanie kolan i nasiadó
wki przeciw zatwardzeniu. W 24 dniach skutek był znakomity. Po 4 dniu 
nastąpi/ spokojny sen i trwał noc całą; odtąd pozostał dobrym. Długoletni 
nerwoból kulszowy ustąpił zupełnie . Skóra jest znowu w porządku, 
profesor czuje się nadzwyczaj szczę.śliwym . O swem dzisiejszem ubraniu 
opowiada chełpliwie: „noszę tak lekkie ubranie, jak drudzy w pełni lata, 
lekkie skarpetki. Jest mi ciepło i nic mnie nie obchodzą zmiany 
powietrza " (str. 278) 
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KALENDARIUM 
ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI 
GABRIELI ZAPOLSKIEJ 

1860 ( 1859) - Przychodzi na świat Gabriela Korwin - Piotrowska znana 
później pod artystycznym nazwiskiem „Zapolska" jako 
córka ziemianina, marszałka szlachty wołyńskiej, Win
centego i Gabrieli z Karskich, byłej primabaleriny Opery 
Warszawskiej. 

1878 - Po paru latach nauki - najpierw we lwowskim Sacre 
- Coeur, potem na pensji pani Horoszkiewiczowej, osiem
nastoletnia Gabriela poznaje w Warszawie porucznika 
gwardii carskiej - Konstantego Śnieżko - Błockiego, za 
którego wkrótce wychodzi za mąż. 

1879 - Debiutuje jako aktorka w teatrze amatorskim Warszaws
kiego Towarzystwa Dobroczynnego Mariana Gawalewi
cza. 

1881 - Dla zatuszowania skandalu towarzyskiego: rozwodu z pa
nem Śnieżko, zostaje umieszczona w pensjonacie klasz
toru wizytek. Już jako Gabriela Zapolska angażuje się do 
teatru krakowskiego. 

1882 - W teatrze Stanisława Koźmiana debiutuje jako zawodowa 
aktorka. Recenzent „Czasu" pisał: „ Wczorajszy jej wy
stęp przekona/, że p. Zapolska jest istotnie jeszcze 
amatorką, ale inteligentną (.„). Powierzchowność powa
bna, wzięcie dobre, głos niezbyt silny, ale przyjemny, 
a przede wszystkim zupełnie doskonale zrozumienie każ
dego słowa roli." 

1883 - Debiut literacki: „Kurier Krakowski" drukuje nowelę „Jeden 
dzień z życia róży", wkrótce potem -pierwszą powieść „Ma/asz
ka ", który ściąga burzę na głowę autorki; debiut autorski 
w teatrze: teatr lwowski wystawia „Pierwszy bal". 

1885 - „Przegląd Tygodniowy" rozpoczyna druk „Kaśki Kariatydy" 
-powoduje to kolejny ostry atak krytyki (będą się one powtarzać 
niemal przy każdej nowej powieści Zapolskiej). 

1886 - Występy w teatrze poznańskim; gram.in. Violę w „Wieczorze 
Trzech Króli" i Feniksanę w „Księciu Niezłomnym" Calderona 
Słowackiego. Przez cale lata jej popisową rolą pozostanie Nora 
w dramacie Ibsena. 

1888 - „Przegląd Tygodniowy" odrzuca gotową już część nowej powie
ści pt. „Przedpiekle". Złamana niepowodzeniami, zawiedziony
mi ambicjami - usiłuj/ popełnić samobójstwo (truje się fosforem 
z zapałek .. .). 

1889 - W „Przeglądzie Tygodniowym" ukazuje się „Przedpiekle" -
powieść drastycznie oddaje stosunki panujące na pensjach dla 
„dorastających panienek" i „panien na wydaniu"; jesienią jest 
w Paryżu - pod okiem aktora i pedagoga Talbota kształci się 
w sztuce aktorskiej. 

1890 - Za radą kolejnej nauczycie/ki Marii Samary, zaczyna współ
pracę z paryskimi teatrzykami bulwarowymi: Batigno//e, 
Dejazet, Porte Saint - Martin. Na drodze do otrzymania 
znaczących ról staje zła wymowa francuska. Powstaje powieść 
pt. „Szmat życia". 

1892 - W lutym dostaje się do Theatre Libre Antoine'a (pomaga jej 
w tym protekcja wybitnej publicystki francuskiej Severine). 
W marcu debiutuje na scenie Theatre Libre jako chłopka 
normandzka w sztuce Guignona „Seul". W kwietniu kreuje rolę 
księżny Danesco w sztuce Grammonta „Simone". Sukces teat
ralny okazuje się jednak przejściowy, marzenia o graniu w Pary
żu „Nory" - nierealne. Rozgoryczona pisze w jednym z listów: 
„Sceny nie chcę. Sil nie mam; wreszcie mi zbrzydła. Mam co 
innego do roboty, jak być pajacem" (wbrew tym zapewnieniom 
ze sceny nie zrezygnuje). 



1894 - Gra siostrę mi/osierdzia w Hanusi Hauptmana u Antoine'a. 
Powstaje nowa powieść „ Wodzirej". „Przegląd Tygodniowy" 
drukuje „Fin-de-siecle istkę". 

1895 - Występuje w Theatre de /'Oeuvre, kierowanym prez A. Lugne
Poe· - w przeciwieństwie do tendencji naturalistycznej Antoine'a, 
tu panuje moden izm i symbolizm; gra Matkę we „ Wnętrzu" 
Maeterlincka i Szczurołapkę w „M ałym Ejolfie" Ibsena -
szczególnie ta egzotyczna rola zyskuje jej pochlebne opinie 
krytyki, m.in. Sarceya i Mendesa; mimo tego Zapolska dość ma 
Paryża i w maju wraca do Warszawy; styl gry.jaki pokazała po 
doświadczeniach paryskich w Teatrze Letnim, zwraca uwagę 
Ignacego Matuszewskiego: „ ... ta gra, w ktorej wszystko polega 
na subtelnym akcentowaniu głosowym, ilustrowanym wystudio
waną umyślnie, ale zaledwie dostrzegalną gestykulacją - sprawia 
dziwnie naturalne wrażenie, tak naturalne, że ludziom, a nawet 
krytykom przywykłym do teatralnej konwencjonalności, zdawało 
się w pierwszej chwili, że artystka - nie gra wcale." 
Od października współpracuje w teatrze krakowskim z Tadeu
szem Pawlikowskim - repertuar teatru pozostaje pod znacznym 
wplywe~ Zapolskiej. 

1897 - Premiera „Żabusi" w ieatrze krakowskim; tym tytułem wchodzi 
jako autorka do Teatrów Rządowych w Warszawie (co jej się nie 
udawało jako aktorce). 

1898 - Gra Rollisonową w „Dziadach" Mickiewicza, inscenizowanych 
przez Wyspiańskiego. Premiera „Tamtego" 

1901 - Wychodzi powtórnie za mąż za artystę-malarza Stanisława 

Janowskiego. 
1902 - Organizuje prywatną szkolę dramatyczną, w której sama uczy 

wymowy, deklamacji, gry scenicznej; spośród trzydzieściorga 
uczniów wyszło paru wybitnych artystów: Józef Węgrzyn, Maria 
Dulębianka, Julian Krzewiński ( M aszyński). 

1904 - Zapolska przenosi się do Lwowa, gdzie mieszkać już będzie do 
końca życia. 

1906 - Na przełomie października i listopada w ciągu kilku zaledwie dni 
pisze „M oralność pani Dulskiej"; sukces jest natychmiastowy: 
5 grudnia odbywa się prapremiera w Krakowie - panią Dulską 

zagrała Słubicka, Zbyszka - J. Leszczyński. Do końca 1907 r. 
sztukę obejrzało w Krakowie 5000 widzów, co na owe czasy było 
liczbą imponującą. 

1907 - W styczniu „Moralność pani Dulskiej" wystawiają teatry: 
warszawski i lwowski. W Warszawie sztuka wyreżyserowana 
przez Gawalewicza idzie 50 razy z rzędu. We Lwowie odbywa się 
w listopadzie premiera „Ich czworo"; sztuka odnosi znaczny 
sukces. 

1908 - Premiery „Skiza" w Warszawie, Krakowie i Lwowie. Zapolska 
wraca do tematu pani Dulskiej - tym razem w powieści „Pani 
Dulska przed sądem" 

1910 - Premiery „Panny Maliczewskiej" we Lwowie i Krakowie. 
1912 - Pisze scenariusz(!) dla filmu „Niebezpieczny kochanek", zreali

zowany jeszcze w tym samym roku. 
1914 - Coraz bardzie_rzapada na zdrowiu, stopniowo traci wzrok. 
1921 - Umiera 17 grudnia, jak napisano rok później w „Skamandrze" 

- „w opuszczeniu i nędzy". 



Gabriela Zapolska. Portret S. Janowskiego, 1903 

....._ 

W REPERTUARZE: 

DUŻA SCENA 

W. M . Thackeray 
„Pierścień i róża" 

A. Fredro 
„Śluby panieńskie" 

A. de Saint - Exupery 
„Mały Książę" 

L. M. Montgomery 
„Ania z Zielonego Wzgórza" 

L. Schiller 
„Pastorałka" 

W. Szekspir 
„Wieczór Trzech Króli" 

F . E. Burnett 
„Tajemniczy Ogród" 

6 

J. U. Niemcewicz 
„Powrót posła" 

S. Wyspiański 
„Warszawianka" 

S. Wyspiański 
„Co się komu w duszy gra ... " 

J. Brzechwa 
„Brzechwałki" 

SCENA FOYER 

S. Nosowicz 
„Wysocki - ze śmiercią na ty" 

Arystofanes 
„Żaby" 

J. M. Czarnecki 
„Złoty strzał" 

„Boya wina .. . " 
kabaret 

M. Koterski 
„Nienawidzę" 

W przygotowaniu: 

Molier 
„Lekarz mimo woli" 

Tirso de Molina 
„Zielony Gil" 



Zespół techniczny: 

kierownik techniczny 
kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej 
krawieckiej męskiej 
tapicerskiej 
perukarskiej 
ślusarskiej 

stolarskiej 
dekoratornia 
rekwizytornia 
garderoba damska 
garderoba męska 
główny brygadier sceny 
realizacja światła 

nagrania 

- LUCJAN OCHOTNY 

- HALINA MULLER 
- LUCJAN OCHOTNY 
- EUGENIUSZ WIATR 
- KRYSTYNA NAWROT 
- EMIL PAZDOL 
-JANUSZ KUĆ 
- TERESA PIPCZYŃSKA 
- BEATA KOWICKA 
- KRYSTYNA LOZIŃSKA 
- WLADYSLAWA JACHYM 
- MAREK GAJOWY 
- ROBERT KANIA 

i realizacja dźwięku - WLODZIMIERZ MARECKI 

koordynator 
pracy artystycznej - ALEKSANDRA TUREK 

Dyrekcja teatru, sekretariat 
ul. Karmelicka 6, 31-128 Kraków 
tel. 22 -18- 15, 22 -12 - 37 

• 

Kierownik organizacji widowni - GRAŻYNA LYSEK 
przyjmuje zamówienia na biiety zbiorowe 
codziennie w godz. 9 .. oo - 15.00 
i w soboty w godz. 9.00 - 13.00 
tel. 22 - 45 - 44 

Redakcja programu - MARIOLA OLESIAK 

Opracowanie graficzne - JANUSZ WARPECHOWSKI 

proponujemy: 

Sklee Firmowy 
CHEMICZNO - BUDOWLANY 

Kraków ul. Garbarska 11 
tel. 21 - 66 - 33 

* farby olejne, emulsyjne 
* kleje w różnym asortymencie 
* rozpuszczalniki 
*materiały sypkie (cement, gips, wapno itp.) 
* wykładziny podłogowe 
* środki czystości w szerokim asortymencie 

SPRZEDAż DETALICZNA I HURTOWA 

w godz. 9.00 - 19.00 sob. 9.00 - 14.00 

Sklep prowadzi stoisko Firmy Henkel 
Polifarbu Dębica oraz Zakładu INCO 

Zapraszamy do nas na zakupy ! 

~c 

~ 
Etykłety,Opakowanła,Dmkl 
Skrypfy,Foldery,Kalendaru 
n...„ .. "otowa1nła Offsetowa 

I 

30- 225 Kraków-Wola Justowska 
ul.Sarnie Uroczysko 11 

tel. 22-20-11 w 247 
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