


... Byłem i jesłem dotąd nałogowym palaczem, wa lczącym bohatersko od 

lat dwudziestu ośmiu ze straszl iwym przyzwyczajeniem. Do pewnego 

stopnia mozna by mnie uważać w pewnych okresach za nałogowego pi

jaka, o ile za takiego (róż ne s ą standardy -wzorce) uzna się kogoś, kto 

urzyna się prz eciętn i e raz na tydzień , potem nie pije miesiąc albo 1 wię

cej, i który miał jedną j edyną w życiu p i ęc i o dniówkę (a propos pewnej 

premiery scenicznej -okolicznofr wysoce łagodząca) 1 do dziesięciu trzy

dniówek, i który nigdy nie chl ał wódy rano przy goleniu się . Ale nigdy 

nie byłem kokaini stą - temu przeczę stanowczo, mimo, ze dla wielu per

wersyjn ych kretynów i to moje oświadczenie może być właśnie dowo

dem za a nie przeciw. 

„.Dwa razy w zyciu zażyłem kokainę na trzeźwo i zaraz postarałem się 

zap i ć to św1ńsłwo. Inne wypadki zazywania tego dragu (z czym się nig

dy nie kryłem, podpisując rysunki robione w tym słanie odpowiednią 

marką Co) połączone były zawsze z wielkimi "popojkami a la maniere 

russe" . Nigdy nie byłem morfinistą , mając i d iosyn krazję do tego specyfi

ku (raz w życiu mia łem zastrzyk minimalny i o mało nie umarłem ) , ani 

ełeromanem , z powodu jakiegoś braku zaufania do eteru, mimo, ze uzy

wałem go parę razy w życiu: z wódką i przez wdychani e. Rysunki, ow- . 

szem, były dość ciekawe i przy wdychaniu uczucie ginięcia świata i cia

ła, a potem ''metafizycznego osamotnienia w przestrzennej pustyni" 

zabawne, ale Jakoś to nie przemawiało nigdy do mego przekonania . 

... lak więc stanowczo odpieram zarzuty co do nałogowego używania 
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wyzeJ wymienionych preparatów, przyzna1ąc się do sporadycznego 

używania peyotlu i meskaliny. Równiez przeczę przy sposobności , jako

bym oddawał sie homoseksualizmowi, do którego czuję wstręt naj

wyższy; jakobym żył płciowo z moją syjamską kotką, Schyzią, 

Schizofrenią , lsoHą, Sabiną , którą bardzo lubię, ale nic poza tym i ja

koby nierasowe zresztą kocięta z niej zrodzone były do mnie podob

ne; jakobym miał stragan portretowy na Wystawie Poznańskiej i robił 

dzies i ęciominutowe portrety po dwa złote (czego te dranie nie wy

myślą ) ; jakobym był blagierem i rzucał się na kobiety przy lada 

sposobności , Jakobym uwodz i ł mężów żonom, chodził we fraku (nigdy 

nie miałem fraka w ogóle) na Giewont, pisał sztuki sceniczne dla 

kawaiu, nabierał i kpił, 1 nie umiał rysować. Wszystko to są plotki 

wymyślone przez jakieś obskurne baby, kretynów i idiotów, a nade 

wszystko przez draniów chcących mi zaszkodzić. Odpieram te znane 

mi plotki i z góry te wszystkie, które krążyć jeszcze o mnie w Za

kopanem i jego przysiółkach będą . Szlus. 

„.Opowiem tylko o moich osobistych doświadczeniach z peyotlem, który 

uważam za absolutnie nieszkodliwy przy sporadycznym uzywaniu, a da

jący poza niebywałymi wizjami wzrokowymi tak głębokie wejrzenie w uk

ryte pokłady psychiki i tak zniechęcający do wszelkich innych narko

tyków a przede wszystkim do alkoholu, ze na tle prawie absolutnej 

. niemożności przyzwyczajenia się doń powinien być używany we wszyst-

1 kich sanatoriach, gdzie leczą wszelkiego rodzaju nałogowców. Zaznaczę 
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tylko na dowód n iemożnośc i przyzwyczajenia się do peyot lu, że Indianie 

meksykańscy, ż ujący tę ro ś l inę, cz c zoną przez nich jako Bóstwo Św iatła , 
od tys ięcy lat nie za żywają jej inaczej, jak w czas ie religijnych uroczys

tości, które razem ze zbiorem kaktusa w pus tyni trwają n iecałe dwa 

m ies i ące, przy czym ni e mozna na jej czcicielach s twi erdz ić jakichkol

wiek skutków szkod li wych, jak to ma mi ejsce np. u pe ruwiańskich czci

cieli kok i, której żucie wywołuj e zupełn ie regularny kokairiizm i tak 

moralną , jak i fi zyczn ą degradację . 

„.12.10. Pu ls siedemdz i es i ą t dwa. "Spuch n ięcie czasu" dochodzi do 

n iemoż liwych rozmi arów. Przeżywam całe tygodnie w ciągu kilku minut. 

Metalowe, złoci ste rzeźby indyjskie, z inkrustowanym i, drogi mi 

kamien iami cudownych kolorów ożywają i wykonują wspani ałe łańce 

pełne artystycznej logiki ruchów. Są to całe kompozycje taneczne, 

których cienia nawet nie wymyśliłbym w normalnym słani e . Piek ielne 

przemiany stylizowanych mord i pysków zwierzęcych, zakończone 

wężowisk i em na Wielką Ska l ę - całe kilometry przestrzeni roj ące się od 

węży w cudownych kolorach: zie lonych, zło tych, błękitnych i czer

wonych. Ni ek tóre węże łąc zyły się po kilka naraz w fan tasfyczne pot

wo ry . 

... 2.35. Olbrzymia świ ątyn ia z czerwonego kamienia. Kolumny po jak ie 

dwa tysiace mehów no tle szarego nieba. W dole czarny pyłek na stop

niach czerwonych schodów - to jest cała ludzkość. Góry dokoła zm i eniły 

s i ę w połwo rn e żywe bebechy z ró żowego, przezroczystego kamienia. 
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Mają po kilkaset metrów długości . Z nich wytryska mi prosto w twarz 

fioletowa ciecz. 

„.2.45 Wyglądam za firankę. Jest juz prawie jasno. Kamienica naprze

ciwka robi na mnie bardzo przykre wrażenie. Zdawało się, ze rzeczy

wistości nie ma. Ograniczała się przynajmniej do zamkniętego pokoju. 

Trzeba będz ie wrócić do realnego świata, którego wielko ść działa 

przygnębiająco . Mam w tej chwili szaloną , spotęgowaną pogardę dla 

realistycznego malarstwa, prawie wstręt fizyczny, jak równiez do całej 

tak zwanej nowej sztuk1. Tylko wielkie style starozytne są dla mnie sym

patyczne w łeJ chwili lub co najwyzej prymitywi - reszta sztuki wydaje 

mi się n iegodną egzydencji tandetą. 

„.3.30 Męczące wizje. Walka centaurów przemieniła się w walkę fan

tastycznych gen1talii. Koniec zność wyrzeczenia się narkotyków, nawet 

w formi e eksperymentów lub dla celów rysunkowych. Pewnego rodzaju 

"nawrócenie się " zyciowe. Bezwzględnie wyż szy poziom duchowy tego 

stanu w stosunku do całej przeszłości. Mimo potworności wizji , które 

pokazują m1 spotworniałe własne błędy, cz uję się w wyższym wymiarze 

ducha i mam wrażenie, ze to będzie trwałe . 

.. .4.43 Grube baby wiszące na linach na Hali Gąs ien icowej. Niezrozum ia

ły symbolizm nawet w peyotlu. 

„.4.55 C hcę zobac zyć marszałka P iłs udski ego . W i dzę go sied zącego przy 

stole pokrytym zielonym suknem. Obok stoi pułkown ik P. żywy. Mar

sz ałek jest tak im, jak no fo tografii - nie widziałem go od 1913 r. i nie 
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mogę ozywić je-go wizji. Ma -szary mund~-r i czerwoną wstęgę pr;~z I 
pierś . Lewe oko wychodzi delikatnie z orbity i widzę je w znacznym 

powiększeniu. Z tego oka wylatuje fioletowy meteor i przeszywa m1 

głowę bez bólu. Znajduję się nad Polską i widzę ziemię jak mapę. 

„.Ludzie cudowni , od koloru czerwonej czekolady do czarnego brązu . 

Piekielne wrazenie tropikalnego ogrodu. Drzewo o formach i kolorach 

nie do uwierzenia. Bambusy, liany, eukaliptusy, kwiaty wszystkich barw 

o kształtach z bajki. 
„.Piekielne widoki . Łąki wśród lasów zalane wodą . Dziwne tataraki oliw

kowozielone. No stawikach - nenufary purpurowofioletowe. [oraz wście 

klejsza ro ś li nność i ludzie coraz bardziej jaskrawo, ale cudownie ubrani 

(fiolet, zólć i purpura, czasem zieleń szmaragdowa) co przy ciałach 

czekoladowych i brąz owych, na tle roślin dziwnych robi efekt piekielny. 

„.Wra zen ie wprost straszne. Ten nadmiar życia, rozwydrzenie form i ko

lorów działa przygnębiająco. Jest w tym jakiś dziki bezsens, zbytek i roz

rzutnolć, niepokoj ąca siło i namiętność granicząca z szałem . Doznaje się 

poczucia własnej słabości i jakby niedołęstwa w jakiś dziwnie nieprzy

jemny sposób. Potęguje to wrazen ie obezwładniaj ący upał i wilgotna 

duszn ość. 

„. Żar od rozpalonej ziemi pali od dołu, jak od rozżarzonej blachy. Pędy 
mlodych bambusów, grube jak telegraficzne słupy, wydz i erają się z zie

mi z jak i mś złowrog im zapam iętan iem; pokryte przylegającymi l i śćmi 

jak łuską; każdy l iść zakończony kolcem i porysowany ma~m i włoskami 
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w dziwne desenie stanowi oddz i e l n ą dekora cyjną kompozycję w kolo

rach od fi oletu aż do żółtoz ielonej ochry. 

Każde źdźbło, trawka i listek inne niż u nos. 

„.Oprócz opisanych jodów zażywałem też ya-yoo w postaci harminy 

Mercko, eukodal i haszysz - zozywołem je i r ysowa łem pod ich działa

niem. Bezsprzec znie każdy jest inny pod względem wywoływanego nas

troj u i dzi ałan i a na rysunek. Haszysz w dużych ilości ach daje, szczegól

nie zmieszany z alkoholem, pewne wizje do ść dziwaczne, z powiela

niem s ię przedmiotów i osób aż gdz ieś w n i eskończoność; daje łez stany 

psychiczne interesuj ące: uto żsamiani e się z przedmiotami, zatratę po

czucia tozsamości na małych wycinkach czasu 1fp. ~le wi zje haszyszowe 

oni umywają s ię do peyotlowych. Sa to rzeczy zupełnie niewspółmierne. 

Hermino wywołuje pewną niesamowitość rzeczywistości i automatyzm 

przy rysowaniu. Jednak ze względu na jeJ działonie na ośrodek ekstrapi

ramidalny (siei) i odhamowanie odruchów nie miałem odwagi prze

k roczyć maksymalnej dawki terapeutycznej . Z głową ostatecznie niech 

się dzieje, co chce - ole utracić zupełn ie władzę nad inerwacją mięśni, 

to, jak dla mnie przynajmniej, zbyt grubo jest historio. 

Kończę łe rozważani a wołając wielk im ~asem : "Ocknijcie się palacze i pi

jacy i inni narkomani, póki czasl Precz z n ikotyną, al ko holem i wsze lk1-

m1 »bi ałymi obłędami« . Jeś li peyotl okaże się og ó lną odłrutk4 no 

łamłe wszystkie ;w i ństwa, ło w takim i tylko w takim razie: niech żyje 

peyotl!" 
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Chodzi ~lko o to, aby sens sztuki nie b0 koniecznie zawar~ w sen
sie samej życiowej lub fantasłycznej treści dla całości dzieła, 
łylko, aby sens życiowy mógł być dla celów czysto formalnych -
tzn. dla syntezy wszystkich czynników teałru: dźwięków, deko
racji, ruchów na scenie, wypowiadanych zdań, w ogólnym stawa
niu się w czasie, jako nierozerwalnej całości - zmieniany nawet 
w zupełny, z punktu widzenia życiowego, bezsens stawania się. 
Chodzi o możliwość zupełnie swobodnego deformowania życia 
lub świata fantazji dla celu stworzenia całości , której sens b0by 
określony łylko wewnętrzną, czysto sceniczną konstrukcją, a nie 
wymaganiem konsekwentnej psychologi i i okej i według jakichś 
życiowych założeń, które to kryteria mogą odnosić się do sztuk 
będących spotęgowaną reproduktją życia. 
Nie chodzi nam tu o to, aby sztuka łeałralna koniecznie b0a 
bezsensowna, łylko aby raz wreszcie przesłać się krępować dotąd 
istniejącym szablonem, oparłym jedynie na życiowym sensie 
lub fantasłycznych założeniach. 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 

Cytowane fragmenty pochodzą z: Slan11iaw Ignacy Wifkiewic z, 
Przedmo wa 1 Peyofl w: SIW, Norkofyk1 · Niemyfe dusze; Wa rszawa 1979 
l podróży do fropików w: SIW, Bez kompromiw: Warmwa 1976 
lisi do ojca w Siani sław Wiłk1cw1cz, fofy do 1yna, Warszawa 1969 
Wsfęp do feoni uy1fe; formy w feofrze; O nowym lyp1e duk1 feofrolne; 
w: SIW, Nowe formy w molarsfwie Szkice eilefyczne. Teofr; Warszawa 1974 
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ZOflA DE INES - kostiumy 
MACIEJ PREYER - dekoracje 

rezyseria - KRYSTYNA JANDA 
muzyka - WOJCIECH BORKOWSKI 

obsada 

choreografia - ILIANA ALVARADO 
światło - EDWARD KŁOSIŃSKI , MARIAN PROKOP 

Panna Tutli-Putli - JUHYNA SIEŃCZYHO 
' 

Duenia - KRYSTYNA STAROSCIK (goic innie) 

Kawaler d'Esparges - PIOTR MACHALICA 
Milionerzy 

SŁAWOMIR PACEK, AN~RZEJ PISZCZATOWSKI 
ZYGMUNT SIERAKOWSKI, ALEKSANDER TR4BCZYŃSKI, KAZIMIERZ WYSOTA 

Król wyspy Tua-Tua - SYLWESTER MACIEJEWSKI. 
Królowa tejże wyspy - EWA DAŁKOWSKA 

Asysta królowej - KATARZYNA HERMAN, EDYTA OLSZÓWKA 
Książę Orzeł Morski - JACEK BRACIAK 

Przekupień z wyspy Tua-lua - JAROSŁAW GRUDA 
Działacz społeczny - TOMASZ SAPRYK , 

Wyznawcy - CEZARY MORAWSKI, MICHAŁ ZIHINSKI 

Dziewczynki, c łopcy, tubylcy 
KhlARZYNA DAŃSKA, SYLWIA LEWANDOWSKh, BEMA PAWLI K, BEMA U RBAŃSKh, SYLWIA WIŚNIEWSKh 

ANDRZEJ KUBICKI, PAWEŁ PNIEWSKI, ROBERl RADZIO, PIOTR SUZIN, PIOlR TO/!\hSZEWSKI 

Zespół muzyczny pod kierunkiem kompozytora w s kłndzie 

CZESłAW MMY BARTKOWSKI - perkusja fo rtepian, syntezator - WOJ,CIECH BORKOWSKI 
ADAM CEGI ELSKI - kontrabas instrumenty perkusyj ne - JOZH GAWRYCH 

ROMUA LD GOł~BIOWSK I - kla rnet, saksofon tenorowy saksofon sopranowy, altowy i flet - MI CHAł KULENTY 

Realizator dźwięku - fodeus z lrzciński 
Asystenci reżysera - Krystyna Kulesza, Michał Z i e l ińsk i 

linspiqent - fwa Kancle r-Zeleń ska 

Asystent choreografa - Hanna Pierzchlewska 
Asystent kostiumografa - Małgorzata Piotrowska 

Sufler -Aliqa Sapryk 

Premiera na duzej scenil? 26 stycznia 1997 roku 
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Dyrektor naczelny i artystyczny 
KRZYSZTOf RUDZINSKI 

Zastępco dyrektora 

Ryszard Jokubisiok 

Kierownik literacki 

A\ołgorzoło Semil 
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"Wydanie niniejsze gromadzi 21 sztuk pełnych, 4 fragmenty, 3 skecze 1 6 JU
weni liów. l3 więc dramatów Witkiewicza znamy wciąż tylko z tytułu , 
4 dalsze -z fragmentów. lo wszystko, co ocalało z dramaturgii Stanisława 
Ignacego Witkiewicza. Na razie wszystko - bo trudno przewidzieć, co i kie
dy odnajdzie się jeszcze.'' fymi słowy Konstanty Puzyna wieńczył opra
cowane przez siebie drugie dwutomowe wydanie dramatów Witkacego 
w 1972 roku. Juz w rok później Juliusz Zuławsk1 porządkując papiery po 
swoich rodzicach natknął się na zielony kajet gęsto wypełniony niedbale 
stawianymi literkami. Na Jego pierwszej stronie znaki łe układały się w takie 
dwa zdania: ''Libretto do operetki p. ł. Panna !uf/i-Pul/i w 3 aktach, w czys
ławej formie. Napisał Stanisław Ignacy Witkiewicz, 18/VI 1920". Odna
leziony rękopis został opublikowany w lutowym numerze » Dialogu« 
z 1974 roku. 
Znalezisko miało charakter nadzwyczajny. I to z kilku powodów. Po pier
wsze: odnaleziono utwór, którego istnienia nikt nie podejrzewał, nie 
wymieniał go nawet sam Witkacy w, wydawałoby się, pełnym spisie swoich 
dzieł, z którego to zestawienia znamy przynajmniej tytuły trzynastu niez
nanych do dziś dramatów. Po drugie: popularność dramatopisarstwa 
Witkacego w latach siedemdziesiątych ciągle rosła. Był wówczas najmod
niejszy. Dwa tomy jego dramatów wydane w 1962 i jego monograficzny 
numer »Pamiętnika Teatralnego« były najbielszymi krukam i. 
Nienotowany jeszcze niedawno w statystykach najczęściej grywanych 
autorów polskich, wszedł w sezt'nie 1972/73 do pierwszej trójki, lokując 
się zaraz za fredrą i Abramowem. Wykształcił się juz wtedy pewien kanon 
grania jego sztuk, zdołały się już ukształtować niedościgłe (po dziś chyba) 
wzorce: obie /rlallci i Szewcy Jarockiego w Starym i /rlafka Axera we Współ
czesnym, Szewcy Prusa z Kalisza i Ateneum, 1 oczywiście kantorowsko 
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Mąfwa i Kurka wodna. Zyli w legendzie SzewcyHubnera z Wybrzeża i Gyubal 
Wahazar Laskowskiej z Na rodowego - oba zdjęte przez cenzurę po gene
ralnych próbach z pub li czn ośc ią . Jeszcze tylko /rlaciej Korbowa i ~ie
podleglofć frójkąfów czekały na swoje prapremiery i już Józef. SzoJno 
zdąz0 dać w Studio swoją syntezę: Wifkacy. A ambicją każdego mnieJ am
bitnego teatru było mieć przynajmniej własny ... mały dworek Potem ... 
Potem gło śna b0o Jeszcze tylko Szalona lokomofi;wa w cyrkowym nami o
cie Teatru Stu, i ntrygujący Pragmałyki i Nadobnisie i koczkodany Lupy i na
si syntetyzujący Oni "po upadku" Zioły. No, i oczywiście połem b~ jeszcze 
najsłynniejszy ze wszystkich powtórny pochówek Witkacego w Zakopanem. 
Ale gdy na firmamencie pojawiło się Panna !ul/i-Puf/i Stanisław Ignacy 
od trzydziestu czterech lot spokojnie spoczywał w grobie. Jego zaś nie~
none dzieło niewiele ponad rok czekało na próbę sceny - 25 grudnia 
1975 roku odbyło się w Teatrze Meneum prapremiera w reżymii 
Janusza Warmińskiego z muzyką Stanisławo Radwana. Spektakl przyjęło , 
jak to sie zwykło mówić, kontrowersyjnie. Publiczność co prawdo sło 
razy z górą wypełniało salę zachwycając się , wespół z recenzentami, 
wspaniałymi "retro" (ten styl lot dwudziestych był wtedy naJmodnieJszy) 
dekoracjami i kostiumami Lidii i Jerzego Skarżyń ski ch oraz arcyzabaw
nymi kreacjami Anny Seniuk (królowo) i Mori ono Kocin iaka (kawaler), 
ale to nie wystarczyło do pełnego sukcesu. 
Najwięcej wątpliwości budził tekst. Zaczęło Pannę Tufli-P~fli porównywać 
z gombrowiczowską Operefką, której polską prapremierę dał ostem 
miesięcy wcześniej Dejmek w Łodzi. No i wyszło, ze "boski idiotyzm ope
retki" Gombrowicza jesł wyższej próby niż łenze u Witkiewicza, a zatem 
oczywiście Witold większym b0 operełkopisarzem ni źli Stanisław. Ignacy. 
A że w tzw. międzyczas ie autor Nowego wyzwolenia stał się JUZ klasy-
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kiem, to wychodziło na to, że w zasadzie lepiej by b0o gdyby ta Panna ... 
nadal spoczywała sobie w kufrze i nie pchała się na afisz. Bo to co ofe
rowała b0o " płytkie", "trywialne" i "grafomańskie", a więc niegodne przy· 
prawionej już Witkacemu etykiety. Mając w pomięci jego wyprawę z Bro
nisławem Malinowskim na Nową Gwineę i zaklinając się na "postępowość' 
autora usiłowano reputację tego krótkiego libretta operetkowego podre· 
perować, wtłaczając do tropikalne-kolonialnej szufladki. Ale lutli-Putli nie 
po drodze b0o z !rlisler Price'm, ... dwugłowym cielęciem i Tumorem lrlóz
gowiczem. Nie w głowie jej b0o walczyć z kolonializmem i społeczną 
niesprawiedliwością. Chciała być po prostu sobą , chciała znaleźć dla siebie 
i dla nas lekarstwo na nudę i marność. Pragnęła przy dźwiękach wspaniałej 
muzyki wkroczyć na zdobytą dla niej wyspę luo-lua i tam się "w tańcu 
miłości wypląsać ". Muzyki tej nie udało się usłyszeć Witkacemu przed 
siedemdziesięciu siedmiu laty; kompozytor, na którego licz0 · Marceli 
Po~awski ·nie wywiązał sie ze swego zadania. Za to w ostatnich dwudzie
stu dwu latach pannie lutli-Putli ofiarowali swe nuty Stanisław Radwan, 
Wojciech Głuch i Janusz Bogacki. Przy ich kompozycjach demoniczna blon
dynka ze swym kawalerem, rzeszą adoratorów i tubylcami z lua-lua 
przeszli triumfalnie przez sceny kilkunastu polskich miasł. Odwiedzili m.in . 
Kraków, Zakopane, Wrocław i Szczecin. 
Krystyna Janda, podążając za Witkacym, swoją lua-lua odnalazła gdzieś 
między wyspami Ameryki ~rodkowej , zaś Wojciecha Borkowskiego zain· 
spirowa~ hawajskie ryłmy. Nie pozosta~ nieczułe na wpływy tamtego 
folkloru również Zofia de lnes i lliana Alvarado. Stanowczo jednak musi
my zaprzeczyć, jakoby sponsorowa~ nas południowoamerykańskie kartele 
narkotykowe. 

Cezary Niedziółka 
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patronat telewizyjny 

patronat prasowy 
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~· WtOREK 

REKLAMA WIZOALłiA 

05-825 Grodzisk Mazowiecki , ul. Myśliwska 11 
Tel./fax: (48) (022) 755-58-32, 755-29-26, 755-62-21 

Biuro Handlowe: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25 pokój 301 
Tel. centrala (48) (022) 13-20-11, 13-20-21, 13-30-31 wew. 141 2, 1460, fax 1665 

' I 

I 

Karty Banku Pekao A 
to prestiż, wygoda i bezpi czeń , to 

Prosty i wygodny sposób płacenia za towary i usługi 

w kraju i za granicą 



i 

Atmosfera domu łączy rodzinę 

ul. Jana Pawła li 

CMC 

ul. Marszałkowska ul. Andersa 

godziny otwarcia 
pn-pt 11.00 - 19.00 
so-nd 1 O.OO - 15.00 

Warszawa 
ul. Dzika 4/Stawki 
tel. (0-22) 31 73 50 

TEATROWI POWSZECHNEMU 
im. Zygmunta HC1bnera 

z życzeniami dalszych sukcesów 

FUNDACJA 
FELIKSA LASKIEGO 

z Londynu 

na działalność artystyczną 
w sezonie 96/97 

40 000,00 zł 



Przedstawienie powstało dzięki finansowemu udziałowi 

Urzędu Gminy 
WARSZAWA CENTRUM 

pana Pawła Rakowskiego 
SKORPION AR! fll.M Sp. z o.o. 

panów 
locka Krawczykow1kiego 

Andrzeja Okrzy lapick1ega 
DISCO !ECH 

pana Ramona Slrusa 
SIRUS SIIODRUK 

pani Danieli KopydlowskieJ 

OZl~KUJEMY 
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