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DLACZEGO „GWAŁTU ... "? 

Aż dziw bierze, iż ta krotochwila nie ukazała się 
do dziś na gnieźnieńskiej scenie. Niełatwo dociekać 

przyczyn. Może nie chciano wzbudzać alarmu tytułem, 
może przejawy walczącego feminizmu nie były na tyle 
widoczne jak ostatnio ... 

A przecież „Gwaltu, co się dzieje?" należy do naj
zabawniejszych krotochwili Fredry. Pyszne role, wy
borne, niewymuszone sytuacje komediowe, a ileż praw
dy o ludzkiej naturze jej słabościach, przywarach! 

Sięgamy po utwór niesłusznie lekceważony•) nie 
tylko po to by podjąć wspólną zabawę, nie tylko dla 
spełnienia oczywistego obowiązku wobec patrona na
szej sceny, lecz także by (jeśli zechcemy) przez chwilę 
pomyśleć. Postulat może dziwaczny wobec sarmackiej 
bufonady, ale taka już jest nasza klasyka (a wielkie 
to szczęście) - pobudza do myślenia. 

Rzecz w tym co is tot n ego zawiera w sobie fa

buła krotochwili, co znaczy tu i ter a z. Odkrycie fe

minizmu tryumfującego, długich włosów uniformizują

cych obie płci nie wykroczy poza płaski obyczajowy 

frazes. I nie o tym realizujemy przedstawienie. 

W dobie egzekwowania zasady „właściwy człowiek 
na właściwym miejscu" niekompetentna władza (z za
rostem czy bez) - ograniczona jak mieszczki z Osieku 
wzbudzić musi śmiech - wyzwalający. 

Powtarzając za Gogolem pytanie: Z kogo się śmie
jecie? spójrzmy na si~bie i innych - zobaczymy to co 
wstydliwe, przemilczane - pomyślmy i wnioski prze
nieśmy na nasze życie ... 

wb 

•) choć niektórzy mieli mu 11:a złe filiacje :z „Uczonymi bia

łogłowami" Moliera czy „Nową kolonią" Marivaux. Inni 

zaś ostatnio sięgają po mocne uderzenie - może po to, 

by komedię „poprawić'', albo tet „uprzystępnić"! 

Stanisław Wasylewski 

PRZED TRYBUNAŁEM SWIATA 

Jedną z najdawniej szych wiadomości o Polsce w 
dziejach świata, jednym z najstarszych przekazów w 
historiografii jest relacja podróżnika arabskiego, który 
zwał się Al-Bekri i odbywał około roku 965, w celach 
handlowych, podróż po ziemiach polskich. Przejeżdża
jąc przez okolice dzisiejszego mniej więcej wojewódz
twa lubelskiego powiada on tak: „Na zachód od pań
stwa Rusów widziałem wieli gród kobiet, włar">.ją one 
ziemią i niewolnikami. Jeżdżą konno i stają dv walki 
osobiście. Jeśli która urodzi z niewolnikier,1 syna, za
bija go. Wiadomość o tym grodzie kobiet jest pewna, 
dodaje podróżnik. Albowiem zapewniał mnie o tym 
także Abraham, syn Jakuba, a jemu mówił o tym ce
sarz Otton". 

Być może, że to wszystko bajki, że cesarz Otton 
zakpił sobie po prostu z Abrahama, syna Jakuba, i 
opowiedział mu zwyczajną arabską historię, niemniej 
jednak sama możliwość istnienia takiej powiastki 
świadczy , że już za czasów Mieszka dziwić musiała lu
dzi niezwykła rola, jaką kobiety grały w jego państwie. 

W ośm wieków później nic się nie zmieniło. Inny 
podróżnik po ziemiach polskich, Napoleon Bonaparte, 
wysyłając ambasadora swego do Księstwa Warszaw
skiego, rozkazywał mu w instrukcji, co następuje: 

„P ójdziesz Pan do kraju, w którym mężczyźni mało 
znaczą, natomiast kobiety stanowią o wszystkim (sont 
toust). 

Kobieta polska musiała być chyba dla świata fe
nomenem, skoro obdarzył ją najwyższymi godnościa

mi, jakie miał w ogóle do dyspozycji dla reprezentan
tek płci słabej. Została królową Francji (Maria Lesz
czyńska), została impieratricą Wszech Rosji (Maryna 
Mniszchówna). I najpierwszą sułtanicą Solimana Wspa 
niałego (owa Roxolana, Laszka z Rohatyna, do 
której królowie polscy pisywali czasem listy z prośbą 
o protekcję) . Nawet legenda o słynnej papieżycy Joan
nie, która n . b. nigdy nie ·istniała, twierdzi, iż przybyła 
ona na Stolicę apostolską z niebardzo podłego miasta 
Krakowa. 



Z małą przesadą powiedzieć można, że co najmmeJ 
w połowie rozmaitych dziwnych i dziwacznych wyda
rzeń na świecie pojawia się albo jakiś romantye:zny 
hrabia na ski, albo tajemnicza nimfa jasnowłosa z Pol
ski rodem. 

I tylko wielki Dante Alighierii zapomniał o Pol
sce . W „Piekle" dantejskim, we wszystkich jego 9-ciu 
gorejących smołą księgach pokutują różne nacje 
świata, brak tylko niestety miejsca dla przedstawicie
la Sarmacji. 

Wobec tego pominięcia tym bardziej cieszyć musi 
d rugi, zaprawdę imponujący poczet nazwisk wielkich 
geniuszów, pisarzy i artystów, cały tłum mocarzy du
cha, k tórzy biegną spętani za triumfalnym rydwanem 
wdzięków nadwiślańskiej czarodziejki. 

Oto pobożny i genialny mistrz hiszpański Calde
ron dela Barca, który jak sam powiada, miał tylko po 
to kolana , b y je zginać przed Bogiem i niewiastą, p i
sze: 

Za Tobą stęsknione, gdy odejdziesz, jęczą z żalem 
ptaki- flety skrzydlate i flety-ptaki z metalu. 
A gdy przyjdziesz, radośnie Cię wita uśmiechnięty 
wszechświat caly. 
Bowiem jesteś w dniach tęsknoty, w dniach cierpienia 
i katuszy jako promień Jutrzni zloty . 

Oto najmilszy i czuły autor „,Pawła i Wirginii" 
płacze na dalekim wygnaniu za miecznikową z Wią

zown y, k tóra nie chciała pó j ść za głosem jego serca 
i tak wzdycha : 

O kobieto! Pod słodkim dźwiękiem Tego głosu 
miesza się zuchwały sofista, fanatyk czuje, że 
jest człowiekiem, ateusz, że istnieje Bóg! 
Ty jesteś kwiatem życia! I u rodzonym 
sędzią wszystkiego: co przystojne, co wdzięczne, 

co her oiczne. 

Oto dziec ięcy i dobry Chateaubrand załamuje bez
r adnie ręce: 

Polka, to jest Ewa, niewinna i uświadomiona 
zarazem, nie n ie wiedząca i w szystko, o Boże! 

To wie lka pani i dziecko. 

Fr. Liszt snuje się jak c1en za panią Iwanowską. 
Napoleon zapewnia już z wyspy św. Heleny, że ko

chał tylko szambelanową z Walewic. 
Wielki i sławny Goethe przedłuża o całych ośm 

dni pobyt w Karlsbadzie dla ks. marszałkowej Lubo
m ir skiej z Łańcuta. 

I H eine i Murger i Constant i Musset i Montalem
bert i długie szeregi innych nieszczęśników. 

Zais te miał racj ę Al-Bekri. 
Nad Wisłą is tnieje gród kobiet - one władają zie

mią i niewolnikami. 

z książki Stanisława Wasy lewskiego pt. 
„O s iedmiu duszach kobiety" . Imperty
ne ncje współczesne. Nakładem Wydawni
ctwa Pols kiego. Poznań - Lwów 1926. 



O SPOSOBIE ZA CHOW ANIA SIĘ W SALONIE 

W salonie na przykład dwie nieznajome sobie wza
jem osoby rozpoczynają rozmowę , wtedy pan lub pani 
domu zbliża się i przedstawia j edną drugie j. 

Kiedy chcemy zaprezentować sobie dwie osoby 
równego wieku, jednakiej płci, zajmujące r ównoznacz
ne stanowisko w świecie, a nie wiemy od kogo zacząć , 

ażeby ani jednej ani drugiej nie obrazić, wywinąć się 

można z tego kłopotu, zwracając się do tej, którą uwa
żamy za trochę młodszą, mówiąc pozwóL choć że cię 
przedstawię panu B., a później, odwróciwszy się do tegoż 
pana B„ mó"'.'i się krótko a węzłowato: pan C. Często, oso 
bliwie kiedy się pozostaje w wielkiej zażyłości z oby
dwoma osobami, załatwia się przedstawienie szybko, 
wymieniając tylko oba nazwiska B. - C; przeciwnie, 
kiedy mówimy do osoby wyraźnie starszej i wyższej 

stanowiskiem, zaczyna się od wyrazów: pozwói mi pan, 
że mu przedstawię pana B„ później zwracając się żwa
wo do drugiej, powiada się tylko nazwisko: pan C. 
Jeśli osoba jest bardzo wysoko położoną i znaną pow
szechnie, nie potrzeba wymieniać jej nazwiska. 

O PRZYZWOITYM UBIERANIU SIĘ 

Panny n ie noszą nigdy koronek, szali kaszmiro
wych, brylantów i strusich piór we włosach. Dozwolone 
są jednak na kapelusikach okrągłych, tak zwanych 
fantazyjnych . Kolor żółty i barwy mieniące się, oraz 
ciemno-fioletowy, dozwolone są tylko mężatkom, wte
dy, kiedy błękitny i jasno-różowy są szczególnie pa
nieńskimi kolorami. 

Ubrać się z rana u siebie w domu lub do podróży 
w toaletę, używaną na wizyty, byłoby oznaką braku 
taktu. 

Toalety damskie rozdzielają się na cztery wielkie 
kategorie, dla których poddziały tworzy smak osobisty. 
Główne grupy są następujące: 1) ubranie domowe, 
sziafroczki, kaftaniki itd.; 2) ubranie ranne ; 3) ubranie 
dzienne na wizyty, przechadzki, recepcje u siebie; na 
koniec 4) toalety obiadowe, koncertowe, teatralne, wie
czorowe i balowe. 

Prawdziwa elegancja zabrania również dobrze 
ubierającej się kobie~ie kopiować toalety innych osób, 
sprawiając sobie takie, jakie mają jej znajome i przy
jaciółki . Elegantka, w całym znaczeniu tego wyrazu, 
nie naśladuje niewolniczo mody panującej, umie się 

tylko do niej zastosować, zachowując pewną oryginal
ność, cechującą jej smak indywidualny. 

Nie właściwym jest nosić z rana jasne glansowane 
rękawiczki, a nieprzyzwoitym jest poprostu donaszać 
w dzień balowe. Tego rodzaju anachronizmy nie prze
mawiają na korzyść osoby, która je popełnia, świadczą 
bowiem albo o złym smaku, albo o niestarannym wy
chowaniu. Z rana nie należy być ufryzowanym ani 
zbyt wyszukanie ubranym, ~obieta nie powinna mieć 
loków ani włosów utrefionych jak na wieczór; a ko
ronki i bogate materie powinny być unikane w podró
ży, na wsi, na wycieczkach itp. 

Dla mężczyzn najstosowniejszym jest nie używać 
wcal~ ani złota, ani drogich kamieni. Dozwolone są : bo
gate szpilki do zimowych krawatów, pierścionek z her
bem lub z jednym kamieniem, guziczki do przodu ko
szuli i do mankietów, łańcuch złoty do zegarka, piękny 
zegarek, a jako breloki: pieczątka i medalion. 
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Aleksander Fredro 

GWAŁTU, cq SIĘ DZIE·JE 
Komedia w trzech aktach 

Osoby: 

URSZULA, burmistrz 
w Osieku 

TOBIASZ, jej mąż 

BARBARA, pisarz 

KASPER, jej mąż, brat 

- Maria Murawska 

- Zbigniew Graczyk 

- Aleksandra 
Grzędzianka-Chamiec 

Tobiasza - Stanisław Czaderski 

KASIA, ich synowica 

Strażniczki: 

- Halina Sobolewska 

Krystyna Kuziemska 
- Jolanta Sutowicz 

SCENOGRAFIA - JERZY MURA WSKI 

I 
KIEROWNIK MUZYCZNY 

AGATA, bakałarz 
i dowódca straży 

BŁAŻEJ, jej mąż 

FILIP G RZEGOTKA 

- Helena Drzewiecka 

- Władysław Blichewicz 

- Stefan Posselt 

JAN KANTY DORĘBA - Włodzimierz Matuszak 

DYZMA BEKIESZ 

MAKARY, 
szeregowiec 

Tatarzy: 

- Maciej Ferlak 

- Leon Łabędzki 

Gabriel Abratowicz 
- Marek Pyś 

REŻYSERIA - KRYSTYNA SZNERR 

RYSZARD GARDO 

Asystent reżysera - Stanisław Czaderski 



Oto zr..aczenie każde!:O dro~ie~o ka::i'.en:a, tak jak 
je u nas w kraju ogólnie tłumaczą: granat oznacza 
trwałość, ametyst szczerość„ rubin odwagę i prawość, 
szafir żal, diament niewinność, szmaragd szczęśliwą mi
łość, agat zdrowie i długie życie, kornalina czyli krwa
wnik radość, opal zmienność, nieszczęście, a czasem na
dzieję, topaz powodzE:nie, turkus przyjaźń, przywiąza
nie, malachit przepowiada pomyślność lapi1 lazzu!i oz
nacza wiarę. Oto, jak po polsk·1 mówią kamienie. 

KOBIET A SAMA 

Kobieta nie powinna znajdować się sama jedna we 
wszystkich miejscach przeznaczonych na rozrywkę, al
bo w których zbiera się szersza publiczność. 

I tak np. we Francji kobieta, która nie skończyła 
lat sześćdziesięciu, czy zamężna, czy stara panna, nie 
wejdzie sama do restauracji, kawiarni, teatru, trybuny 
wyścigowej, do kasyna, - tylko w towarzystwie ko
biety o wiele od siebie starszej. U nas surowość pod 
tym względem jest trochę mniejną, ale w gruncie 
rzeczy jedyny wyjątek stanowią tak zwane cukiernie, 
w których znajdują się o:>obnc pokoje dla dam a przy
najmniej „dla niepalących''. 

Najlepszymi opiekunkami i towarzyszami kobiety 
dystyngowanej są zawsze jej własne dzieci. 

Kobieta zamężna, - lub która była zamężną 

może wychodzić sama tylko do kościoła, do sklepów 
po sprawunki, lub w celu oddania wizyt. Nie p.'Jjdzie 
ona na bal, do teatru, na proszony obiad, albo do re
stauracji,tylko w bardzo poważnym gronie, albo w to
warzystwie męża. Jeśli mąż nie lubi albo nie może wy
chodzić, powinna dzielić z nim samotność, chyba, że 

ma córkę na wydaniu. Wtedy musi jej towarzyszyć 

wszędzie. 

STOSUNKI TOWARZYSKIE 

Przysłowie polskie powiada, że „słówko wyleci 
wróblem a wróci wołem". Dlatego też należy się starać, 
aby plotki i obmowa raz na zawsze wykreślone zostały 
ze stosunków towarzyskich. Jeden wyraz, wypowie
dziany lekkomyślnie, sprowadzić może nieokreślone 

nieszczęścia, zdziałać nieraz tyle złego, że całe lata po
święceń takowego nie wynagrodzą. Nie ma nikczem
niejszego rzemiosła nad ohydne rzemiosło plotkarza 
i oszczercy. Wszędzie - tam nawet gdzie złośliw i lu
dzie bawią się plotką i obmową - opinia publiczna 
pogardza oszczercami i plotkarzami; zwłaszcza, że za
wsze, prędzej czy później, łapią się sami w zastawio
ne przez siebie sidła , a okoliczności składają się tak, 
że zdzierają im maskę z twarzy, odsłaniając ich moral
ną nicość i nikczemność. Nigdzie może większego na
cisku na potępienie plotkarstwa i oszczerstwa kłaść nie 
należy, jak w naszym kraju, gdzie ta wada przeszła w 
manię chorobliwą, chroniczną, w rodzaj hańbiącego 
szału. U nas, niestety, obmowa, niedyskrecja, plotka, 
cszczerstwo, posiłkują się nawet tak poniżającymi god
ność człowieka środkami jak listy anonimowe, które 
w innych społeczeństwach nie tylko wykluczają z 
przyzwoitego towarzystwa ludzi, pisaniem ich zhań
bionych, ale są ścigane i karane kryminalnie. Objaw 
to upadku moralnego, niezmiernie smutny. Przeciw
działać mu skutecznie jest obowiązkiem każdego ucz
ciwego i dobrze wychowanego człowieka. Wszyscy -
o ile to w ich mocy - wypleniać powinni ze stosunków 
toworzyskich ten chwast nikczemny. 



JESZCZE O STOSUNKACH TOWARZYSKICH 

Pomiędzy żoną i mężem, siostrą i bratem, stry
jem i synowicą, krewną i krewnym, powinowatą i po
winowatym , powinien istnieć zawsze przedział, jaki 
tworzy różnica pici. Skromność i pewna tajemniczość 
z jednej strony, szacunek i galanteria z drugiej. Męż
czyzna staje s ię dzikim brutalem, kiedy przestaje być 
wykwintnie grzecznym dla kobiety. Kobieta, która zby
tecznie spoufali do siebie mężczyznę, traci na uroku, 
jaki mieć do niego musi, jeśli chce być pierwszą spoś
r ód całego stworzenia. Dlatego też poufałość bezwzglę
dna, panująca dość często między mężczyznami, nie 
może - w ścisłym znaczeniu tego wyrazu - istnieć 
między mężczyzną a kobietą. Dodać tu jednak należy, 
że więzy dobrego wychowania, krępujące zupełną swo
bodę ich wzajemnych relacji, stanowią jeden z naj
większych czarów i uroków tych stosunków. Polacy :_ 
naród niegdyś do gruntu rycerski - umieli utrzymać 
przedziwną miarę w etykiecie względem kobiet. Darzyli 
je oni czcią i szacunkiem, moralnie stokroć wyższym 
może, niż dzisiejsi Amerykanie nawet, którzy prawem 
i zwyczajami dali jej pierwsze stanowisko w społe
czeństwie. Radzimy pod tym względem naśladować 
piękny przykład naszych przodków. 

WIZYTY, RECEPCJE, OBIADY PROSZONE I BALE 

Trzymanie przez kobiety chusteczki do nosa w rę
ku wyszło już zupełnie z mody. Mężczyźni noszą je na 
piersi, w bocznej kieszeni od tużurka albo surduta tak 
że koniuszek wystaje, byle niezbyt duży i niezb;t ja~ 
skrawy. Nie należy kłaść chusteczki do nosa za kami
zelkę, kiedy się jest ubranym we fraku, jak to czyni(\ 
niektórzy; moda to bowiem nieprzyzwoita i niedystyn
gowana. Od pewnego czasu kładą czasem mężczyźni rę
kawiczki zdjęte z ręki w zanadrzu, porniedz1 jednym 
a drugim guzikiem zapiętego surduta, a naśladują ich 
w tym także pewne ekscentryczne damy, noszące eks
centryczne toalety, zbliżone krojem do męskiego ubra
nia. Nie potrzebujemy zwracać uwagi naszych czytelni
ków, że to moda w złym tonie, nie zasługująca na roz
powszechnienie. 

j 

KOMPLEMENT A 

Komplement w ścisłym znaczeniu wyrazu - we
dług nas i innych badaczy zwyczajów światowych -
jest albo uprzejmym powitaniem albo powinszowa
niem, praktykowanym przez równych międZiY równy
mi. J est to coś pośredniego pomiędzy względami a u
szanowaniem, pomiędzy protekcją a przychylnością. W 
gruncie rzeczy jest on prawie zawsze oznaką sympatii 
i serdeczności. Bez niego nie ma miłych stosunków to
warzyskich; bez niego rozmowa salonowa, w której od
grywa on rolę zdawkowej monety staje się suchą. Nie 
jest to wprawdzie pieniądz złoty, ale i nie miedziany 
także. Nazwalibyśmy go raczej monetą srebrną, bez 
której nieledwie niepodobna być uprzejmym w kon
wersacji. 

ROZMOWA W SALONIE 

W rozmowie salonowej, jak w każdej innej, nie 
wypada nigdy mówić źle o drugich. Należy wybierać 
tematy sympatyczn e dla słuchaczy, a przede wszyst
kim starać się bawić i zajmować wzajemnie. Nadto 
mało i nie często zapytywać, opowiadać krótko, a słu
chać uważnie . Ironia i wyśmiewanie osób znajdujących 
się w salonie, wykluczone być powinno z przyzwoitej 
i dystyngowanej rozmowy. Szyderstwo, choćby najdo
wcipniejsze, jest zawsze bolesne i pozostawia po sobie 
gorycz rozprzęgającą i rozkładającą stosunki towarzys
kie. żart złośliwy, chociaż wprost do kogoś nie wymie
rzony, jak strzała na oślep wypuszczona z łuku, spa
dając tam, gdzie jej niezręczny strzelec nie dowidzi -
zwykle rani i to po największej części tę osobę, której 
żartujący dotknąć nie myśli. 

Rozmowa salonowa, nie będąc ani mową ani ka
zaniem, ani artykułem dziennikarskim, ani prelekcją, 
nie powinna na sobie nosić cechy wykładu albo pero
ry. Długie dyskusje nużą i nudzą niepowołanych i nie
fachowych, z których przeważnie składają się z:groma
dzenia salonowe. Przemawiający z kazalnicy, katedry 
i mównicy parlamentarnej, ma prawo domagać się 

uwagi słuchaczy, bo tym, którzy nie chcą słuchać, wol
no nie przyjść, albo nawet przyszedłszy, oddalić się; 



ale w sa lonie wszyscy mają równe prawa; lu dzie zna
komici i pospolici śmiertelnicy przychodzą rozerwać 

s ię , zabawić; narzucać im zatym długie wywody i roz
wlekłe perory jest rzeczą niegrzeczną i niewłaściwą . 

Przyznać należy, że pod tym względem kobiety w ogól
ncś ::i są szczęśl iwiej udarowane od natury, umieją bo
wiem lepiej rozmawiać od mężczyzn. Wprawdzie bar
dzo często muskają zaledwie po~ieżnie sprawy lub 
przedmioty poruszone, nie zagłębiając ich wcale, ale 
dowcipnie dają sobie radę z na jzawilszymi kwestiami, 
zręcznie omawiają, to, czego nie znają lub nie rozumie
ją , ślizgając się po powierzchni najrozmaitszych tema
tów z wprawą i biegłością wytrawnych łyżwiarek. A 
j u ż w szermierce polegającej na grze wyrazów nikt 
im nie dorówna, nawet utalentowani powieściopisarze 
i dramaturgowie, którzy z obowiązku odtwarzać muszą 
w swoich dziełach ich błyskotliwe i pełne żyda roz
mowy. 

NIE MA NIC BARDZIEJ IRYTUJĄCEGO 

I BZDURNEGO NIŻ TE WSZYSTKIE 

DYSKUSJE O KOBIECIE JAKO TAKIEJ. 

A NIE O JAKIEJŚ POLI, MARIOLI CZY 

BARBARZE, ZWŁASZCZA ŻE PRZE

CIEŻ O TEJ POLI, MARIOLI, CZY BAR

BARZE, TEŻ NICZEGO KONKRETNEGO 

POWIEDZIEĆ NIE MOŻNA. 

HAMILTON 



Inspicjent 

MAREK PYŚ 

Sufler 

LEOKADIA SZAJDA 

Kierownik muzyczny 

RYSZARD GARDO 

Kierownik techniczny 

JÓZEF POLEROWICZ 

Pracownie techniczne 

stolarnia - Witalis Strzelecki , malarnia - Tadeusz 
Białkiewicz, pracownie krawieckie: męska - Stani
sław Parulski, dams ka - Melania Plucińska, fryzjer
sko-perukarska - Maria Michalska, tapicerska - J ó
zef Białczyk , ślusarska - Fronciszek Osiński, mode
latornia i rekwizyty - Leon Wolny„ Główny elektryk 

Edward Zalewski, Oświetlenie - Stanisław Bu
dzyński, Brygadier sceny - Teofil Nowak,. 

Kier. działu organizacji widowni 
MARIA CHMURZANKA 

Dział Organizacji Widowni przyjmuje zamówienia 
zbiorowe na bilety wstępu w godzinach od 8-14 

Kasa Teatru czynna w czwartki, piątki i soboty 
od 10-13 i od 16- 10 w niedzielę od 16- 19 

Informacje telef. 22-91 i 22-92 

Członkowie T owarzystwa Miłośników Teatru 
korzystają ze zniżki indywidualnej 

Pat'lstwowy Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie 

prowadzi 

wypożyczalnię i sprzedaż tekstów scenicznych 

oraz kostiumów 

GZG Gniezno - 2000 zam. 1402 8 73 Dp-47/413 



REPERTUAR 

sezonu 1972/1973 

Aleksander Ostrowski 

LAS 

Jerzy Makarius 

TRZY BIAŁE STRZAŁY 

Aleksander Fredro 

ZEMSTA 

Molier 

ŚWIĘTOSZEK 

Agnieszka Osiecka 

NIECH NO TYLKO ZAKWITNĄ JABŁONIE 

Osvald Zahradnik 

SOLO NA KURANTY 

Polska prepremiera 

Aleksander Fredro 

GWAŁTU, CO SIĘ DZIEJE 

• 



WYDAWCA 
TEATR im AL. FREDRY 

W GNIEŻNIE 

Redukcja programu 

l\CLAN I~\·:rATI:ov.;s::r 

Zdjęcia ze sztuk 

Cena 3.- zł 
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