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Slawomir M roi ek (fot. Bernanc1, 1985 r.) 

SŁAWOMIR MROŻEK (ur. 1930) w 1. .1.950-54 pracował w kra
kowskim Dzienniku Polskim, potem współpracował z Przekro
jem, Życiem Literackim i innymi pismami (cykle rysunkowe: 
Polska w obrazach, Przez okulary Sławomira Mrożka). W 1959 r. 
przeniósł się do Warszawy. Od 1963 r. mieszka za granicą - naj
pierw we Włoszech, a od 1968 r. we Francji. Jest autorem zbio
rów prozy: Opowiadania z Trzmielowej Góry, Półpancerze prak
tyczne, Słoń, Wesele w Atomicach, Deszcz i in. , powieści: Ma
leńkie lato, Ucieczka na południe. 
Utwory dramatyczne: Policja, Męczeństwo Piotra O'heya, Indyk, 
Na pełnym morzu, Strip-tease, Zabawa, Kynolog w rozterce, Cza
rowna noc, Smierć porucznika, Tango, Poczwórka, Drugie dani e, 
Szczęśliwe wydarzenie, Rzeźnia, Emigranci, Garbus, Polowanie 
na lisa, Serenada, Lis filozof, Vatzlav, Pieszo, Ambasador, Letni 
dzień, Alfa, Kontrakt, Krawiec . 
Autor szeroko znany publiczności teatralnej. We Wrocławiu, op
rócz przedstawień w miejscowych teatrach, grany często na F t: 
stiwalach Polskich Sztuk Współczesnych: Tango - 1966 i 1981, 
Indyk, Zabawa - 1968, Poczwórka - 1974, Rzeźnia - 1975, 
Garbus - 1976, Krawiec - 1979, Vatzlav - 1981, Letni dzień -
1984. Teatry prezentujące sztuki Mrożka otrzymały wiele festi
walowych nagród: za aktorstwo, reżyserię, scenografię, muzykę. 
Wśród laureatów były m.in. zespoły Teatrów Dramatycznego 
i Polskiego z Warszawy, Teatru Nowego z Łodzi, Starego Teatru 
z Krakowa. 



OSOBY: 

Vatzlav - zdrowy ekstrawetyk, raczej krępy. 
Blondyn bez zarostu, czterdziestoletni. 

ZDZISŁAW SOŚNIERZJ 

Nietoperz - wysoki, kadaweryczny, bez zarostu. 
Czterdziestoletni. ANDRZEJ WOJACZEK ~ 

Nietoperzowa - przystojna, dobrze utrzymana. 
Czterdziestoletnia. DANUT A BALICKA ~· 

Józio - prawidłowo rozwinięty. Bez zarostu. 
Czterdziestoletni. MIŁOGOST RECZEK I 

Geniusz - crunet, łysina i wielka broda. Nieco 
więcej niż czterdziestoletni. LUDOMIR OLSZEWSKI 

Justyna - bardzo piękna i bardzo młoda. 

Edypus 

Uroda popularna. Pełna żywości i wdzięku. 
MAŁGORZATA OSTROWSKA (PWST) 

niemłody, ale nie zgrzybiały. 
Włosy i broda kręcone. JAN ELECKI 

Barbar - bez zarostu, silny. Czterdziestoletni. 
TOMASZ LULEK 

Maciej 
Przepiórka 

zróżnicowani tuszą albo wzrostem .. 
stroje podobne, każdy po lat 
czterdzieści. ZBIGNIEW LESIE N f 

Lokaj i Przewodnik 

Asystent reżysera 

Asystent scenografa 

Inspicjent 

Sufler 

Swiatlo 

PAWEŁ OKOŃSKI " 

JERZY MULARCZYK 

ZBIGNIEW LESIEŃ 

BARBARA KOTYS 

BOGUMIŁA TWOREK 

WANDA JASIUKIEWICZ-ŁOZA 

EDWARD JAN CZYN 

ZAC'.ZYNAŁElVf JAKO RYSOWNIK ... 

( ... ) Zaczynałem jako rysownik w dziennikach i czasopismach 
krakowskich. Były to rysunki satyryczne typu cartoons na 
aktualne tematy społeczne i polityczne. Po trochu zaczynałem też 
pisać małe formy w rodzaju pisanego obrazka, zawsze - saty
ryczne. Dla mnie czarny humor, groteska są zarazem postawą, 
chv,rytaniem na gorąco życia i języka. Rysunek był dln mnie> 
szkołą pisania. Aby stworzyć rysunek trzeba umieć zrobić syn
tezę, skrót. J e~t to rodzaj znaku: wszystko trzeba p::)\viedzicć za 
pomocą paru kresek. Tak samo było z krótkimi opowiadaniami: 
w kilku linijkach trzeba przedstawić temat, scenkę. W latach 
1955-56 krytyka zadecydowała o mojej specjalności: aut.Jr krót
kich opowiadań saty rycznych. 

- Miał Pan jakieś wzory? 

Kiedy jest się młodym czyta się wszystko, nieważne co. W tym 
okresie nie było łatwo dostać w Polsce współczesną literaturę 

światową. Oczywiście przeczytałem prawie całego Czechowa. 
Potc:m, kiedy czytdem już po angielsku, chłonąłem bardZJ szyb
ko angielską i nmLrykańską klasykę, przede wszystkim mistrzów 
czarnego humoru. Szczególnie lubiłem krótkie opowiadania Marka 
Twaina. 

- Jak Pan przeszedł od małych form literackich do teatru? 

Kiedy napisc:łem, w 1958 roku, moją pierwszą sztukę, byłem już 
autorem trzech zbiorów opowiadań, za które zresztą otrzymałem 
w 1957 roku nagrodę literacką. To był okres odwilży po Paździer
niku 1956, okres otwarcia n:i literaturę i współczesną kulturę 

Zachodu. Moje wejście do teatru w tym okresie stanowiło zbie~~ 

okoliczności. Przed 1956 rokiem w polskim teatrze grano prz2c!e 
wszystkim klasykę i sztuki w stylu, obowiązu jącego wtedy, soc
realizmu. W 1956 teatr stanowił teren otwarty dla nowości. Czu
ł em, że mam coś do powiedzenia, byłem wystarczająco pewny --
zbliżałem się do trzydziestki, aby napisać sztukę teatralną. 



Były też chyba jakieś względy bardzej osobiste, które za
decydowały, że zaczął Pan pisać dla teatru ... 

- W Krakowie żyło się z teatrem zawsze. Nie tylko ze względów 
topograficznych było się blisko jednego, kilku teatrów. Miałem 
wielu przyjaciół wśród ludzi teatru: aktorów, reżyserów. Czułem 
się w teatrze u siebie. Nie wystarczyło mi jednak bycie widzem. 
Chciałem wejść w życie teatralne sam, jako jeden z tych, którzy 
pracują dla teatru. Wydawało mi się możliwe zdobycie szlifów 
teatralnych poprzez napisanie sztuki. I zrobiłem to. W nastroju 
wielkiego entuzjazmu w sześć dni napisałem moją pierwszą sztu
kę, Policję („.) 

(Fragment rozmowy ze Sławomirem Mroi:kiem, przeprowadzonej pr:::ez 
Irenę Sadowskq-Guillon clla jrancuskiego pisma Acteurs nr 34, mar: et' 
1986). Thlmaczenie M. D. 

SPOWIEDŹ ARTYSTY 
wstrząsające wyznania z ilustracjami 
(fragment) 
(Przedruk z: Walka iWloclych, 23.IV.1961) 

Nastał okres inztenk,i d niepolwju. 
Aż nagle, jak pi•o•rW1, poraziła mnie 
myśl: „Zostanę pi'sa;rzem!'' 

się w wy
za muzą, która 
zawsze po.zosta

wi.ała mi jednak Odrobinę nadziei. 
Stąd zadyszk·a, zwła:szcza w wieku 
późniejszym. 

Wobec tego przeszedłem do pozycji 
siedzącej i trawiłem noce cale na 
szlifowaniu formy i pc·szukiwaniu 
treści. 

\ 

Cza•s w daiszym ci<igu mijał. Obecnie 
sioozę i ro.zmyślam, jedn.a•k z coraz 
wic;'kszym wysiłkiem. Nielrudn.o za
uwa·żyć, że uległem także pew.nym 
zewnętrznym zmi a:n J•m, zwh:szc1..a 
w za·kresic uwłcs'.enia. Stan taki 
trwa. Co będzie dalej? Trudn:i prze
widzieć. 

Czas mijał chyłkiem. Niekiedy, zroz
paczo0n y trudnościami, porzucałem 

zaciszny gabinet i oddawałem się 

orgiom w towarzystwie chóru cy
ga1l,;kiego, aby zagłuszyć wyrzuty 
sumien ia i w strumieniu sza•mpa:n:i 
utopić smutek bytu. 



Sławomir Mrożek. w Krak.owie (fot. W. Plewiński, 1957 r.J 
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Sławomir Mrożek 

LFW 

.Już Cezar dał znak. Podniosła się krata i jakby grzmot coraz to 
potężniejszy zaczął się wydobywać z czarnego lochu. Chrześci

janie zbili się w gromadkę na środku areny. Tłum powstał z 
miejsc, żeby lepiej widzieć. Chrapliwy pomruk, toczący się jak 
lawina głazów po osypisku górskim, gwar pełen podniecenia 
i krzyki lęku. Pierwsza lwica, prędko i miękko przebierając ła
pami, wybiegła z tunelu. Igrzyska rozpoczęły się. 

Dozorca lwów, Bondani Kajus, uzbrojony w długą żerdź, spra
wdził czy wszystkie zwierzęta wzięły udział w strasznej zabawie. 
.Już był odetchnął z ulgą, kiedy dostrzegł, że przy samej bramie 
zatrzymał się lew i nie kwapiąc się do wyjścia na arenę, spokojnie 
je marchewkę. Kajus zaklął, ponieważ do jego obowiązków na
l eżało pilnowanie, aby żaden drapieżnik nie kręcił się po cyrku 
bezużytecznie. Zbliżył się więc na cdległość przewidzianą prze
pisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, i ukłuł żerdzią lwa w 
pośladek, żeby go podrażnić. Ku jego zdziwieniu lew cdwrócił si·:~ 

tylko i machnął ogonem. Kajus ukłuł go po raz drugi, trochę 

silniej. 
- Odczep się - powiEdział lew. 
Kajus podrapał się w głowę. Lew dał niedwuznacznie do zro

zumienia, że nie chce agitacji. Kajus nie był złym człowiekiem, 
ale bał się, że nadzorca, widząc jego zaniedbyv./anie się w pracy, 
wrzuci go między skazanych. Z drugiej strony - nie miał ocho
ty kłócić się z lwem. Spróbował go więc namawiać. 

- Mógłbyś to zrobić dla mnie - powiedział do lwa. 
- Nie ma głupich - odrzekł lew nadal zajadając marchewkę. 
Bondani zniżył głos. 
- Nie mówię, żebyś od razu kogoś pożerał, ale żebyś chocia:~ 

trochę pokręcił się i poryczał, tak dla alibi. 
Lew machnął ogonem. 
- Człowieku, mówię ci: nie ma głupich. Zobaczą mnie tam 
zapamiętają, a potem i tak nikt ci nie uwierzy, że nikogo nie 

zjadłeś. 



Dozorca westchnął. Zapytał z odcieniem żalu: 

- Ale właściwie - dlaczego nie chcesz? 
Lew spojrzał na niego uważnie. 

- Użyłeś słowa „alibi". Czy nie przyszło ci do głowy, dlacze
go ci wszyscy patrycjusze sami nie biegają po arenie i nie poże
rają chrześcijan, zamiast posługiwać się nami, lwami? 

- Nie wiem. Zresztą to przeważnie ludzie starsi, astma, za
dyszka ... 

- Starsi .„ - mruknął z politowaniem lew. - Nic się nie znasz 
na polityce. Oni po prostu chcą mieć alibi. 

- Niby przed kim? 

- Przed pierwiastkami nowego, które kiełkuje. W histor~i 

zawsze trzeba się orientować według tego, co nowe, co kiełkuje. 
Czy nigdy nie myślałeś o tym, że chrześcijanie mogą dojść do 
władzy? 

- Oni - do władzy? 

- A tak. Trzeba tylko umieć czytać między wierszami. Coś 
mi się wydaje, że Konstantyn Wielki prędzej czy później dogacia 
się z nimi. I co wtedy? Rewizje, rehabilitacje. Wtedy tym w lo
żach łatwo będzie powiedzieć: „To nie my. To lwy." 

- Rzeczywiście nie pomyślałem o tym. 

- Widzisz Ale mniejsza z nimi. Mnie chodzi o moją skór(i. 
Jak przyjdzie co do czego, to wszyscy widzieli, że jadłem mar
chewkę. Chociaż, między nami, marchewka to wielkie świństwo. 

- A jednak twoi koledzy jedzą tych chrześcijan aż miło -
powiedział złośliwie Kajus. Lew skrzywił się : 

- Prymityw. Krótkowzroczni koniunkturaliści . Idą na byle co. 
Element bez zmysłu taktycznego . Ciemnota kolonialna. 

Słuchaj - zająknął się Kajus. 
No? 
Jakby ci chrześcijanie, wiesz ... 
Co chrześcijanie? 
No, doszli do władzy ... 
No? 
To mógłbyś wtedy zaświadczyć, że ja cię do niczego nie 

zmuszałem? 

- Salus rei publicae summa lex tibi estl) - powiedział sen
tencjonalnie lew i zabrał się z powrotem do swojej marchewki. 

Ze zbioru opowiadań „Słoń" (wyd. WL 1957). Przedruk za: Wybór dra
matów i opowiadań, WL. 1975. 

1) Dobro rzeczypospolitej winno być dla ciebie największym prawem . (p> zy p . red) 

...... 
ASYMILOWANI~ ~uall12Y ŚWIA.TOWfJ: 
C~A L.AokOON~ Po l\~Ak:OW.!ktl 

Sławomir Mrożek 

TWAl{Z 

W wielkiej sali, tak wielkiej, że nawet ogromne biurko pośrodku 
wydawało się tutaj zabawką, siedzieli przy tym właśnie biurku 
dwaj mężczyźni. Twarz mężczyzny za biurkiem była nieruchomH, 
hieratyczna, posągowa. Natomiast twarz mężczyzny po tej stronie 
biurka tak ruchliwa, aż - zdawało się - lada chwila opuści go 



zacznie biegać po wszystkich kątach, pr zyczepi « i ę do sufitu 
lub wyleci przez okno,gdyby okno było otwarte. S tr L,;h różn 2 

miny i grymasy i w ogóle zachowyv1ała si ę tak, j::ik by miała 

żywot osobny, niezależny nie tylko cd woli je j nominalnego po
siadacza, ale nawet od jego ciała. 

ów właśnie skończył był mówić i posąg za bit:rkiem odchrząk
nął, a następnie udzielił odpowiedzi. 

Tak, cieszymy się, cieszymy, nle ... 
- Ale? 
- Ale to nie jest takie proste, jck pan sądzi. 
Twarz zeskoczyła z palmy , jednej z t ych, które dekorowały 

audiencyjną salę, pośliznęła się na marmurowe j posadzce i usiadła 

n:i ramieniu swego nominaln E'go właściciela. 
- Dlaczego? Czy moja deklare.cja jest n ie jasna? 
- Pańska deklaracja jest zupełnie jasna i m y, jak JUZ powie-

działem, bardzo si ę cieszymy. P an jest dawny, a my j esteśrn/ 

silni. Siła zawsze się cieszy, kiedy sła•va popiera siłę i odwdzięcza 
się jej tym samym. 

- A więc o co chodzi? 
- O pewne sprzeczności . Z jednej strony - pan jest niezmier-

nie popularną osobistością i pańskie przystąpienie do naszego 
ruchu, do naszej idei, do naszej organizacji miałoby dla nas po
zytywne, propagandowe znaczenie, lecz z drugiej strony .. . 

- Ale ja właśnie pragnę wstąpić w wasz:: szeregi. 
- ... z drugiej strony w te j pańskiej popularności właśnie jest 

przeszkoda. Bo musimy wziąć pod uwagę , na czym ta popular
ność polega. Otóż jest pan największym komikiem naszych cza
sów, wystarczy, żeby pan pokazał się na estradzie, a już wszyscy 
pokładają się ze śmiechu, zanim cokolwiek pan powie. Sam widok 
pańskiej twarzy działa na publiczność rozśmieszająco. Pan jest ... 

- Clownem. 
- Nie chciałbym użyć tego słowa, ponieważ pańska sztuka 

wznosi się ponad takie zwyczajne okreś]enie .. . 
- Ależ dlaczego, jestem przecież clownem i wcal·~ się tego ni~ 

wstydzę. To przecież mój zawód, moje powołanie i właśnie moja 
sława . Nie wstydzę się nawet słowa „pajac". Jestem pajacem 
i występuję w cyrku. Ale przecież moja sztuka, cyrk ... wy to 
popieracie. 

- OczywEeie popieramy, jak wszystko co jest zdrowe i lu

dowe. Ale n iech pan się sam zastanow i: czy ktoś z taką twarz<{, 
której sam widok rozśmiesza ludzi do r ozpuku powinien się zna
leźć w szen.gach naszego ruchu, którego zasada i cele są p ::>
wazne, śmiertelnie poważne? 

Twarz zeskoczyła na dywan i przyległa do ni ego płasko. Nie 
mogąc jednak, z powodu swej natury, po zostać całkowicie nie
ruchomą, wierciła się bezgłośnie. 

- Ależ ja mam poważne intencje! 

- P <1. n może i ma, ale nie pańska twarz. Ona zawsze kojarzy 
s i ę z dowcipem, anegdotą, krótko mówiąc - z dwuznacznością . 

A nasze idee są jednoznaczne. Absolutnie jednoznaczne. Ona, ta 
pańska twarz, jest pańskim gEniuszem, a pański geniusz polega 
właśnie na niepoważnych intencjach. Wszyscy oczekują od pana 
wyłącznie niepoważnych intencji i żadna siła ich nie przekona, 
że ma pan inne. 

- Ja jednak myślę poważni e. 

- Pan nie pol ga na t y m, co pan myśli , tylko na tym jak 
p an wygląd a. A wygląda pan tak, że widok pana \V naszych sze
regach mógłby ty lko t e szer egi ośmieszyć, a wiqc skompromito
wać. I to wbrew pana najpoważnie j szym intencjom. Widząc pana 
wśród nas, pod na:ozymi sztandarami, słuchając naszych haseł 

wygłaszanych przez pana , ludzie przestaliby wierzyć w powagę 
naszych haseł, naszych sz tandarów, naszych zasad i celów i w 

ogóle caiego naszego ruchu . I zaczęliby się z nas śmiać. 

To byłoby okropne. 
- Pan to powiedział serio? 
- Oczywiście . 

- Widzi pan? Ja sam się łapię na tym, że podejrzewam pana 
o ironię. Wiem, wiem, pan mówi powa~;nie, a jednak ... Proszę si 1~ 

nie niEpokoić, to n ie jest przeci eż pańska wina, tylko pańskiej 
twarzy . Ale gdzież ona? Przed chwilą jeszcze była tu, na dy 
w anie ... 

- Teraz siedzi na żyrandolu, zdaj e się ... 
Obydwaj spojrzeli w górę , żeby sprawdzić, a potem na siebie 

n awzajem . 



- Właśnie. Sam pan widzi. Pan siedzi tutaj, przede mną, a ona 
zupełnie gdzie indziej . Czy takiej twarzy można ufać? Czy mo·~e 
pan przyjąć odpowiedzialność za pańską twarz? 

- Nie - odparł clown zgębiony i zgarbił się . - Nie mogę. 
- A więc - rzekł hieratyczny i powstał. - Niech pan wraca do 

domu. My doceniamy pańską gotowość i entuzjazm dla naszej 
sprawy, ale na tym musimy poprzestać. Pan pozostanie gotowy 
i pełen entuzjazmu, my to będziemy doceniali, ale przyjęcie 
pana w nasze szeregi jest niemożliwe. Po prostu niemożliwe. 
Zgnębiony clown ukłonił się i ruszył ku drzwiom. 
- I jeszcze jedno. 
Clown zatrzymał się przy drzwiach . 
- Niech pan nikomu nie wspomina o swoim entuzjazmie dla 

naszych ideałów. Tym samym niech pan nikomu nie mówi, że pan 
nam złożył wizytę i prosił o przyjęcie do naszej organizacji . .Ja 
sam, gdybym panu nie wierzył, mógłbym pomyśleć, że z pańskiej 
strony to była, to jest ... prowokacja ... 

Clown wtulił głowę w ramiona. 
- No, no, ja tak nie myślę. Ale inni, pan JUZ wie, co inni by 

sobie pomyśleli . A więc dyskrecja i jeszcze raz dyskrecja. W na
szym i pańskim interesie. Jeżeli pański entuzjazm jest szczery, 
to niech pan o nim milczy. Tylko w ten sposób może pan się przy
służyć sprawie, której pan jest entuzjastą. 

Clown zapewnił o swojej dyskrecji i zamknęły się za nim cięż
kie drzwi. Posągowy usiadł i zagłębił się w ważnych dokumen
tach. Lecz po chwili coś zwróciło jego uwagę. Podniósł głowę znad 
biurka i ujrzał, że coś się rusza i krząta na podłodze u potężnych, 
dębowych, polerowanych drzwi. To twarz usiłowała się przecis
nąć przez szparę między drzwiami a podłogą, aby wydostać się 

na zewnątrz. Daremnie. 
Posąg odłożył pióro, zatarł ręce, następnie wziął z biurka ciężki, 

mosiężny przycisk i zaczął skradać sę ku niej na tyle po cichu, 
na ile pozwalały mu równie ciężkie, bo wysokie, z cholewami, 
wyczyszczone do najwyższego połysku buty. 

(Przeclru.k z: Tygodnik Powszechny, nr 6, 6.II.198.1) 

Rysunek, k tóry Sławomir l\!lrożek przesłał w sierpniu tego roku 
n a prośb ę redak cji programu. Dziękujemy . 



SZTUKI SŁAWOMIRA MROŻKA 
W TEATRZE POLSKIM WE WROCŁAWIU 

POLICJANCI 

reżyseria: Artur Młodnicki, scenografia: Marcin Wenzel 
premiera: 25.III.1959 

INDYK 

reżyseria: Andrzej Witkowski, scenografia: Marcin Wenzel 
premiera: 29.X.1959 

ZABAW A, KYNOLOG W ROZTERCE, CZAROWNA NOC 
reżyseria: Zdzisław Maklakiewicz, Igor Przegrodzki, Bogusław 
Danielewski, scenografia: Marcin Wenzel 
premiera: 30.III.1963 

TANGO 

reżyseria: Maria Straszewska, scenografia: Franciszek Staro
wieyski 
premiera: 12.II.1966 

KAROL, NA PEŁNYM MORZU, ZABAWA 
reżyseria: Jerzy Wróblewski, scenografia: Marcin Wenzel 
premiera: 4.I.1974 

RZEŹNIA 

reżyseria: Wiesław Górski, scenografia: Danuta Schejbal 
premiera: 24.IV.1975 

EMIGRANCI 
reżyseria: Ewa Bułhak, scenografia: Jerzy Grzegorzewski 
premiera: 3.VI.1979 

GARBUS 

reżyseria: Wiesław Górski, scenografia: Jan Polewka, kostiumy: 
Irena Biegańska 
premiera: 27.II.1981 

PIESZO 
reżyseria: Dariusz Miłkowski, scenografia: Jacek Zagajewski, 
kostiumy: Zofia de Ines-Lewczuk 
premiera: 12.XII.1981 

Kierownik techniczny: ADAM SADURA 
Brygadier sceny Teatru Polskiego: ZBIGNIEW MACKOWIAK 
Brygad.er sceny Teatru Kameralnego: KAZIMIERZ TARSA 

Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej: WŁADYSŁAWA MASZTALERZ 
krawieckiej męskiej: JERZY HELAK 
perukarskiej: ZOFIA HEJNE-BREGULLA 
szewskiej: JERZY PORZYCZEK 
modelarskiej: ANDRZEJ GEMBORYS 
stolarskiej: JERZY DOMŻALSKI 
malarskiej: TADEUSZ CHĄDZYŃSKI 
tapicerskie j! : WŁODZIMIERZ POMORSKI 
ślusarskiej: LESZEK NOWAK 
elektroakustycznej: HUBERT BREGULLA 
elektrotechnicznej: KAZIMIERZ PIĄTEK 

Kierownik Biura Obsługi Widzów: 
JANINA KAISER 

Zamówienia na bilety przyjmuje codziennie w godz. 9-16 Orga
nizacja Widowni, ul.Zapolskiej 3, tel. 387-89 oraz 386-53, w. 91. 

Redakcja programu: Maria Dębicz 
Opracowanie graficzne: Edward Kostka 

Teatr Polski 
ut Zapolskiej 3 
50-032 Wrocław 

Teatr Kameralny 
ul. Swidnicka 28 
tel. 44-62-01 
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