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Urodził się w roku 1935; do 1947 r. 
mieszkał w Komorowie pod Ostrowią Ma
zowiecką, a następnie w Gdyni, gdzie 
zdał maturę. W latach 1952-56 studiował 
filologię polską na Uniwersytecie Warszaw
skim. W roku 1958 Ernest Bryll zadebiuto
wał tomikiem poezji „Wigilia wariata". Od 
tego momentu niemal co rok ukazuje się 
kolejny tom tego pisarza - poezja: „Auto
portret z bykiem" (1960), „Twarz nie od
słonięta" (1963), „Sztuka stosowana" (1965), 
„Mazowsze" (1967), „Muszla" (1968) - pro
za: „Studium" (1963), „Ciotka" (1963), 
„Ojciec" (1964), „Jałowiec" (1965), „Gorz
ko... gorzko ... " (1965) - utwory drama
tyczne: „Rzecz listopadowa" (druk w „Dia
logu" nr 2/1968 oraz wydanie książkowe -
PAX, Warszawa 1968). Prapremiera sztuki 
odbyła się w Teatrze Polskim we Wrocła
wiu (15 listopada 1968) w inscenizacji Kry
styny Skus:z:anki i Jerzego Krasowskiego, 
scenografii Krystyny Zachwatowicz, z mu
zyką Adama Walacińskiego; przedstawie
nie szczecińskie jest powtórzeniem insce
nizacji wrocławskiej. Poza tym „Rzecz li
stopadową" wystawiono dotychczas w Kra
kowie, Gdańsku, Lodzi i Zielonej Górze. 
„Po górach, po chmurach. Ballada wigilij
na" (druk w „Dialogu" nr 10/1968); pra
premiera w Teatrze Ludowym w Nowej 
Hucie; reżyseria: Irena Jun, scenografia: 
Adam Kilian, muzyka: Andrzej Zieliński. 
Sztukę tę wystawił także teatr w Katowi
cach i warszawski Teatr Współczesny. 

W konkursie na sztukę o tematy
ce współczesnej, ogłoszonym z okazji 25 
rocznicy PRL, Ernest Bryll otrzymał jedno 
z sześciu równorzędnych wyróżnie1i za 
utwór pt. „Toast". 



Rozmowa z Ernestem 
Bryllem 

Na scenę wroclawskiego Teatru 
Polskiego wchodzi pańska „Rzecz listopa
dowa" w inscenizacji Krystyny Skuszanki 
i Jerzego Krasowskiego. Jest to więc począ
tek przygody teatralnej pisarza, który choć 
znar:y - jeszcze raz przeżywa niepokoje 
debiutanta. Tym razem debiutanta-drama
topisarza. 

- Nie, nie - nie jest to (nieste
ty!) początek mojej przygody teatralnej, 
początek był znacznie wcześniejszy, znacz
nie żałośniejszy i chętnie bym o nim za
pomniał, gdyby nie to, że i tak zostałby mi 
kiedyś wypomniany. Więc wolę nie uda
wać, że go nie było. W roku 1960, naczy
t~wszy się Giraudoux, napisałem swoją 
pierwszą sztukę o Achillesie, który nie 
chciał iść na wojnę i wokół którego toczy
ły się najrozmaitsze intrygi, udział Achille
sa w wojnie miał bowiem gwarantować 
zwycięstwo. Sztuka była okropna, choć do
stałem za nią pieniądze z zawsze łaskawego 
dla dramatopisarzy Zespołu do Spraw Te
atru. Podobnie okropna, jak dwie inne jed
noaktówki (jedna z nich miała za bohatera 
Don Kichota). Nikt tego na szczęście nie 

zagrał , wstydu zatem nie ma, ale i Rzecz 
listopadowa nie jest prawdziwym począt
kiem. 

Do teatru ciągnęło mnie od daw
na. Ciągnęła mnie moja dawna profesja po
lonistyczna, z lekkim nachyleniem teatro
logicznym: pracę magisterską pisałem o Mi
cińskim, o Pancerniku Potiomkinie i o Ba
zylissie Teofanu . Ciągnęło mnie także za
fascynowanie aktorem (próbowałem prze
cież założyć teatr przy Klubie Krzywego 
Koła, z czego dość szybko zrezygnowałem), 
fascynowała mnie ich godna zazdrości sy
tuacja codzienna, zmuszająca do stałej go
towości twórczej, do regularnego działania 
artystycznego. To musi imponować pisa
rzowi, który jest również artystą, lecz arty
stą pozbawionym podobnej dyscypliny. Ale 
ta miłość do teatru - jak każda pierwsza 
miłość - była krótką miłością. Miłując 
teatr, zająłem się naprawdę filmem, pisa
łem o filmie, interesowałem się montażem 
intelektualnym Eisensteina (przy okazji po
znałem trochę teatr radziecki lat dwudzie
stych), studiowałem Chaplina, zagadnienia 
komizmu filmowego, od którego · boczna 
ścieżka prowadzi przecież do pantomimy. 
I przestałem chodzić do teatru, który wyda
wał mi się czymś żałosnym w porównaniu 
z wielkim kinem. Powodem byli znowu 
aktorzy, ci sami, którym poprzednio tak 
bardzo zazdrościłem - jako pisarz - sta
łej gotowości twórczej. Zobaczyłem, że tych 
naprawdę wielkich twórców teatralnych 
jest kilku, może kilkunastu zaledwie, że ża
den zespól teatralny nie może dorównać fil
mowi, gdzie montaż, ruch kamery, znacznie 
dalej posunięta ingerencja reżysera jako 
rzeczywistego twórcy dzieła filmowego po
trafią łatać wszelkie dziury, potrafią po
móc aktorowi przeciętnemu czy wręcz sła
bemu. Teatr wypadł więc z kręgu moich 
zainteresowań, najpierw na rzecz filmu (by
łem recenzentem filmowym, kierownikiem 
literackim zespołu zostałem znacznie póź
niej), potem - telewizji (współkierowałem 
pewien czas teatrem telewizji, pisałem tak
że dla tego teatru). 





Właśnie telewizja ... Jakie niespo
tykane gdzie indziej możliwości oddziały
wania na widza ma telewizja! Nie dlatego 
tylko, że jest tak bardzo masowa. Gdzie -
poza telewizją - możliwy byłby przyku
wający uwagę 45-minutowy monolog aktor
ki. Gdzie - znowu poza telewizją - moż
liwy jest bez poczucia znużenia efekt jed
noczesności czasu scenicznego i czasu od
bioru. Właśnie w telewizji powstały moje 
pierwsze utwory widowiskowe: dwa utwo
ry jasełkowe, Chłopaki, monolog Życie, ja
kieś montaże. Ale i z telewizji uciekłem, bo 
zobaczyłem - piekielnie niebezpieczną 
zwłaszcza dla autora - tendencję do pow
tarzania pewnych chwytów. A to jest zgu
bą i dla autora, i dla telewizji. W telewi
zji - inaczej niż w teatrze - nie ma mowy 
o jakiejś konwencji, telewizja przyciągają
ca właśnie brakiem konwencji, żywym 
dziennikiem, transmisjami, relacjami fil
mowymi, wymaga także od autorów „te
atralnych" podobnej niekonwencjonalności. 
A to dla sztuki - opartej przecież na kon
wencji - nie jest łatwe. Nawet nie wiem, 
czy jest możliwe. 

Po drodze była jeszcze proza, 
poezja. 

Czy Bryll-poeta pomógl Bryllowi
-dramatopisarzowi? 

- W pierwszym okresie na pewno 
jeden przeszkadzał drugiemu. Stale zwra
cał uwagę na sprzeczność między dramatem 
i poezją. Przymierzając się do formy dra
matycznej - obojętne, czy w manierze Gi
raudoux, czy w manierze naturalistycz
nej - wiedziałem, że musiałbym zdradzić 
poezję. Ale nie poczucie wierności poezji 
odsuwało mnie od dramatu; raczej niechęć 
do „wymyślania" dramatu, w którym trze
ba mieć najpierw fabułę, potem - wyni
kające z tej fabuły wydarzenia, potem -
wynikające z wydarzeń napięcia itd. Poezję 
się tworzy, dramat trzeba wymyślać. Kiedy 
napisałem więc pierwszy akt Rzeczy listo
padowej, wcale nie wiedziałem, czy można 
to nazwać dramatem. Były to kawałki wier
szy. Okazało się jedpak, że i dramat można 

• 

próbować pisać jak wiersz - tak przynaj
mniej twierdzą reżyserzy. Próbuję im wie
rzyć, tym chętniej to robię, że tylko w dra
mat pisany w ten sposób - jako autor -
potrafię dziś wierzyć. 

Wróciłem więc znowu do teatru, 
tym razem -jednak nie przez polonistykę 
i nie przez Giraudoux, lecz przez poezję. Ta 
droga do teatru przez poezję zaprowadziła 
mnie - to też zauważyli już krytycy - do· 
dramatu romantycznego. Nie był to chyba 
przypadek. Jest to przecież jedyny w na
szej historii literatury dramat, który nie
rozmijał się z poezją. Dramat nie unikający 
zbijania się obrazów, nie liczący się z zasa
dami prostego prawdopodobieństwa. W dra
maci'e tym słowa „Dzień dobry" nie są tyl
ko początkiem rozmowy, także coś znaczą. 
Jak w poezji. Dialog w dramacie roman
tycznym nie jest podsłuchaną rozmową, 
wyraża kwintesencję myśli, przekonań. Jak 
w poezji. Ludzie tu nie rozmawiają, wypo
wiadane przez nich słowa są ekstraktem 
poglądów człowieka. Możliwe staje się 
uwolnienie od konwencji „udawanej", 
„prawdziwej" rzeczywistości. Dramat ro
mantyczny proponuje widzowi, współdzia
ła w poemacie, zwraca się do niego poprzez 
obraz, metaforę, wiersz. 

Ale nie tylko romantyzm jest mi 
bliski. Bliska jest mi także staropolszczyz
na, co chyba widać jednak lepiej w wier
szach. Poezja staropolska współkształtowa
ła polski romantyzm, miała widomy wpływ 
na pewien aspekt jego myślenia, patrzenia 
na rzeczywistość. Patrzenie na rzeczywi
stość w kategoriach ostatecznych, nawet 
apokaliptycznych. Nazywane to bywa 
„wieszczeniem". Ale przecież nie jest jedy
nie „wieszczeniu" właściwe. Zajmuje się 
tym - powinna się tym zajmować, każda 
poezja, która pokazać chce nie tyle samą 
rzeczywistość, ale to, co się pod skórą tej 
rzeczywistości kłębi. Zajmować powinien 
się tym chyba także dramat, zwłaszcza 
u nas. Stawiać pytania ostateczne. Nie py
tania dotyczące Boga, ale pytania ostatecz
ne w sprawach rozwoju narodu, jego istnie-



nia, wyboru postaw wobec rzeczywistości 
nas otaczającej, wobec spraw dnia pow
szedniego. Istniejemy, żyjemy, działamy, 
nie jest nam wcale tak bardzo źle - ale 
oprócz tej egzystencji powszedniej jest coś 
jeszcze, o co trzeba pytać: czy nie grozi nam 
zguba, czy idziemy do przodu. Pytania nie
przyjemne, ale pytania, które muszą być 
postawione. Vi/ Polsce pytania ostateczne 
zawsze byly stawiane w sprawach narodo
wych. O tych pytaniach myślałem pisząc 
Rzec.z listopadową i te pytania uważam za 
rzeczywiście ważne. Tak samo ważne, jak 
pamięć o tym, że nie my piervvsi je sobie 
stawiamy. 

Co będzie więc dalej? Czy docho
wa pan wierności teatrowi, raz już zdra
dzonemu na rzecz filrnu? A jeżeli tak - to 
jakienm? 

Sam. nie bardzo wiem. Czasami 
zdaje mi się, że interesować mnie będzie 
i w przyszłości ten rodzaj teatru, jaki pró
bowałem uprawiać pisząc Rzecz listopado
wą. Podobny charakter ma następna sztu
ka, właściwie ukończona. Czasami ciągnie 
mnie w stronę teatru napięć psychologicz
nych, dramatu nie zbiorowości, lecz jed
nostki. 

Czasami wreszcie miałbym ochotę 
wroCic do - podejmowanych już kiedyś 
przeze mnie, w telewizji - wątków teatru 
plebejskiego, sowizdrzalskiego, komedii lu
dowej, w których byłoby miejsce i na wo
dewil, który wcale nie musi być tak bar
dzo głupi, jak się to niekiedy sądzi, a któ
ry i dziś potrafi przemówić w sposób bez
pośredni do widza, dać mu to, co z natury 
swojej dawać powinien teatr: dobrą radość, 
odpoczynek. Brzmi to może dziwnie. To, 
co sam piszę, tego odpoczynku raczej nie 
daje; ale chciałbym go dawać. Myślę, że 
w sztuce stawianiu pytań ostatecznych mu
si towarzyszyć błazeńskie intermedium. Nie 
można bezkarnie tylko się bawić, ale nie 
można także uderzać stale w wielki dzwon. 
To ogłupia: ogłupia i nieustanny śmiech, 
i nadmiar wszelkich problemów. Jest to 
niehigieniczne. I wielka sztuka nie na tym 

„ 

polega. Długo, żmudnie badałem na stole 
montażowym taj1emnice owego nieuchwyt
nego właściwie momentu, w którym w fil
mie Chap]ina śmiech huraganowy na sali 
przeradza się w chwilę tragicznego smutku. 
Ta tajemnica Chaplina jest jednocześnie je
go wielkością. 

Oczywiście, że sztuka musi uczyć. 
Uczyć powinna rzeczy dużych i rzeczy ~a
lych, nauczyć powinna przede wszystkim 
ludzi okrucieństwa wobec siebie samych. 
Wobec siebie samych, a więc wobec idea
łów, wyobrażeń, fetyszy, którymi lubimy 
się otaczać. Nie wolno nam dawać pardonu 
naszym własnym myślom. Jeżeli wiemy, że 
musimy się przygiąć - pochylmy się. Ale 
musimy wiedzieć, przed czym się pochyla
my. I czy mus im y się przygiąć. Okrut
ni wobec siebie, lepiej1 będziemy rozumieli 
życie. 

Czy móglby pan to powiedzieć 
wyraźniej? 

- Tylko w wierszu. I to napisa
nym nie przy okazji dzisiejszej rozmowy. 

1. 

2. 

3. 

Ach, żeby nie zaginąć pod byle gulgotem 
żeby nie spłynąć bezwolnie z bełkotem 
co się jak wodospady mieni - a mydlany 
stubarwny - a dlatego, że z balii wylany 
co wszystkim brudem naszym wykipiała„. 

Stąd, jeśli gruda błota nazbyt zastarzała 
w drewno szaflika bije - naśladując gromy 
wiedzieć, że to się tylko ścierają androny 
i że to nagłej niewinności tęcze 
te bańki retoryki pękające wdzięcznie 
te kontredanse bystre, boleściwe miny. 

To tylko świeże, ciepłe lśnienie szumowiny„. 

Notował Kn. 

(Przedruk z programu do przedstawienia 
Rzeczy listopadowej w Teatrze Polskim 
we Wrocławiu) 



Projekt scenografii Krystyny Zachwato
wicz-Oblońskiej 



Edward Csató 

„Rzecz listopadowa" 
Ernesta Brylla 

Dążąc do najlapidarniejszego okre
ślenia, powiedziałbym, że jest to sztuka 
o polskiej duszy, rozpatrywanej z punktu 
widzenia jej kompleksów. Jest to określe
nie niezbyt modne, ale oddaje chyba istotę 
rzeczy, a nawet coś jeszcze, bo także szcze
gólny nastrój tego utworu próbującego 
określić współczesność przez przywołanie 
tradycji. Można powiedzieć także inaczej -
że jest to sztuka o osobliwości Polaków we 
współczesnym świecie, o przedziwnym po
plątaniu porywów, dążeń, zawstydzeń, ura
zów, jakie tworzą duchowy widnokrąg na
szego społeczeństwa, a także o znamionach, 
jakie na społeczeństwie tym wycisnęła hi
storia, odróżniając je w ten sposób od 
innych. Może należałoby jeszcze to uści
ślić: rzecz rozgrywa się w Warszawie 
i w środowisku inteligenckim, i choć po
szczególne obrazy czy fragmenty mogłyby 
być uogólnione, to - przecież całość tylko 
w takiej lokalizacji uzyskuje pełnię sensu 
i wyrazu. Artystycznie rzecz biorąc, jest to 
zaleta, ponieważ świadczy o tym, że po
szczególne wizje są konkretne, zmysłowo 
plastyczne, mają mięsistą konsystencję 
symbolu , a nie zatracają swej scenicznej 
żywotności w alegorycznych abstrakcjach. 
Większość obrazów to małe scenki, w któ
rych zawiera się bystra, nieraz drapieżnie
-ironiczna obserwacja, a które jednocześ
nie wskutek pewnych zabiegów upraszcza
jąco-deformacyjnych uzyskują „inny wy
miar", „drugie dno'', „głębszy sens". N aj
częściej posługuje się przy tym autor zesta
wianiem motywów i zjawisk kontrasto
wych, jak życie i śmierć, prężność i mar
twota, chęć zapomnienia o przeszłości i na
trętnie powracająca pamięć o niej, anachro
niczność i gonienie za modą, praktycyzm 
życiowy i idealizm. 

Na tych przeciwstawieniach opie
ra się dramatyczność utworu Brylla, nie 
ma w nim bowiem dramatyczności tra
dycyjnej, konwencjonalnej, opartej na 
„akcji" i intrydze. Treść sztuki można 
przedstawić w kilku słowach: dziennikarz 
zagraniczny - Anglik „z Kołomyi" -
pragnie napisać reportaż z dzisiejszej War
szawy i wybrał sobie do tego celu Dzień 
Zaduszny. Idzie na cmentarz, prowadzi roz
mowy z ludźmi, wspominającymi swych 
zmarłych i pokrzepiającymi się przy tym 
w pobliskich kioskach kiełbasą i wódką. Po
tem zawędruje na wesele, które Pan Mło
dy, nowoczesny malarz, urządza w ten 
właśnie dzień dla „happeningowego" efek
tu. Przyjęcie kończy się, zebrani wychodzą, 
na ulicy toczą się ostatnie rozmowy, pod
czas gdy o świcie ludzie już zdążają do pra
cy. Dziennikarz, człowiek inteligentny 
i obyty, znający dobrze język polski, ale 
wyobcowany z narodu i prezentujący kos
mopolityczną „europejskość", stara się 
uporządkować jakoś swoje wrażenia i zro
zumieć wszystko, ale nie potrafi. „Polska 
dusza" pozostaje dla niego zagadką, czymś 
egzotycznym - choć sami Polacy, zdający 
się nie rozumieć siebie wzajem, praktycz
nie się w niej orientują i potrafią z nią żyć. 
Obcy konkluduje: 

... Ach, te polskie dzieje 
gdzie wszystko poskręcane w agonii. Gdzie zawsze 
obok najpodlejszego tętni najczyściejsze 
obok najtchórzliwszego pulsuje najkrwawsze ... 

na co odpowiada mu Kanalarz: 

... Trzeba pod tym niebem 
pomieszkać trochę, przełamać się chlebem. 

jeden zaś z komentatorów, jak Chór grec
ki towarzyszący wydarzeniom, powiada 
mu: 

Miasto 
w którym zajadasz obiad jest grobowcem. 

Dla Obcego wszystko to układa się 
w nie bardzo zrozumiały tok epizodów, dla 



ludzi mieszkających tu i żyjących usw1a
domienie sobie owej „zaduszkowości", owe
go nacisku historii dawnej i nowszej może 
być początkiem uwolnienia się od niego. 
Historia raz przebyta i przecierpiana, zmie
nia się w sny, w koszmary, które straszą 
w nocy i we dnie. Niełatwo wyzwolić się 
spod ich wpływu. Ale trzeba. 

Sugestywność niektórych obrazów 
i efektowność scen jest duża, zwłaszcza, że 
autor potrafił osiągnąć te walory stosunko
wo prostymi środkami. Efekty te zawiera
ją się przede wszystkim w dialogu, w obra
zach poetyckich. Całość napisana jest wier
szem, według mego rozumienia i odczucia 
bardzo pięknym i o wysokich wartościach 
scenicznych; z tym, że na scenie „zagra" to 
tylko o tyle, o ile zagra sam wiersz. Autor 
świadomie posługuje się tzw. aluzją lite
racką: podobieństwa łatwo wymieniać, są 
one niewątpliwie zamierzone, ale nie w tym 
rzecz najważniejsza. W toku wiersza Brylla 
dźwięczą poetyckie „archetypy'', które 
przywodzą na myśl Mickiewicza, Słowac
kiego, Norwida, Wyspiańskiego. A jedno
cześnie jest to wiersz nowoczesny, prosty, 
celny. Ten wiersz sprawia, że dramat pomi
mo skomplikowanego nawarstwienia we
wnętrznych treści i barokowych przeciw
s.tawie11., charakteryzujących umysłowość 
inteligenta polskiego naszych czasów -
wcale nie wydaje mi się trudny w odbiorze. 
Może przemówić do wielu - i różnych -
odbiorców. 

W każdym razie sztuka BryMa 
wydaje mi się jedną z najlepszych, naj- · 
kuituralniejszych i jednocześnie najżywiej 
wzruszających sztuk ostatnich lat. 
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TDRYSTYKA 

... W każdej naszej rodzinie paru 
rozstrzelanych 

/ztoś przy pniu szubienicy, htof; tego 
domacał 

co się nie mieści w rozdział 
bedec/zera ... 

- Niewdzięczna turysty/za. Zamiast 
Koloseum 

odłamek miski, nadpalona dec/za 
plama na ścianie. 

Trzeba by pieniędzy 
okładki kolorowej, dowcipnego kina 
żeby poruszyć to, co ledwo pełza 
przez susze protokołów. Fachowca 

z Florencji 
- niechaj doprawia· to surowe 

mięcho 

wymyśli zupkę, gdzie by i smród 
brukwi 

i popiół można dodać. 
Bo czego się wstydzić 

- jeMi zrobione smaczno, jeśli 
podrażniło 

wszystkic/1, co zjadą tutaj nagle się 
użalić 

potem przyłatać nasz kawałek pola 
do brzucha Europy ... 

Ciągle zostajemy 
po przedpohojac/z suplementów, 

w śmieciach 
gdzie się walają czaszki tak już 

rozstrzelane 
- niezdatne medytacjom duńs/:zich 

/zrólewiczów ..• 

(z tomu Mazowsze) 



USPOKOJENIE 
Co nam zdrady - jest u na.4J 

Jwlumna w Warszawie 
na której jeszcze nigdy żuraw nie 

posiedział. 

Zbyt tu gorąco, żeby hto powiedział 
- oprócz poetów - wytchnij, 

żurawiu. 

Zbyt parno 
na Starym Mieście. Wciąż przez 

gardziel czarną 
u Świętojańskiej cuchnie. 

Przyłożone tynki 
jak plaster na spalone do kości 

budynki 
kryją tylko kalectwo. Czasami 

wycieka 
jak grzyb po ścianie spływa materią 

przez rury 
zamiast spokoju wody - nadżarty 

przez szczury 
oddech tamtego sierpnia. W smaku 

tak plugawy 
jakby przecedził wszystkie pożary 

Warszawy 
i wszystką zdradę. 

Co nam. Zwyczajniśmy tego 
klangoru żurawiego, co tak pięknie 

krąży 

przez wszystkie parlamenta, że nigdg 
nie zdąży 

zgasić naszą pogorzel. 
U Miasta Starego 

stawiliśmy kolumnę. W poezji 
niepusta 

jej liściana głowica. W prozie 
- biorąc w usta 

najświeższą choćby wodę smakujemy· 
ogień. 

Popiół jeszcze w tym źródle. Sadza 
z trupów tłusta. 

Stąd mamy swoją drogę. Żuraw_swoją 
drogę. 

(z tomu Mazow.ue). 



WYPIS 
Z ENCYKLOPEDII 

... więc była to kraina na 
Peloponezie, 

pełna gorzkiego zioła. Jeziora 
i bagna 

zarastały jej skórę, mało kto stąd 
chodził 

do Aten. Raz - daleko, po drugie 
i Sparta, 

sojuszniczka Arkadii, spoglądała 
koso 

na te nowinki, mody i dialogi 
spod Odeonu. - Lepiej, stokroć 

lepiej 
- doradzali Spartanie - pasajcie 

w milczeniu 
wasze wesołe stada . .. 

Zatem hoaou·:mo 
konie i osły słynne w ciszy tak · 

pokornej, 
że ją :::a szczęście biorą do dzisiaj ... 

(z tomu Muszla) 



Rzecz listopadowa w Teatrze Polskim we 
Wrocławiu. 

Na zdjęciu: Józef Skwark (Pierwszy), 
Erwin Nowiaszak (Obcy), Paweł Galia (Dru
gi). 

Fot. Grażyna Wyszomirska 
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