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DO SZEVSPrRA. 

(. .. ) 

Kto rzekł, żeś ty przeminął? Inne stroje jeno! 

Dla twojego teatru caly świat clzi.~ sceną, 
Twojego glow żąda! 

I lwżdy z nas, nieporriny czym jego istnienie, 

Nagle teraz znów widzi swoje przeznac.zenie, 

Z1;owu w niebo poglącla. ( ... ) 
.Jan Lechoi1 



SONET CXLVIII 

O, jakież w głowę mą tDłO'.Żyła oczy 

Miłość, że widzą nie to, na co patrzą? 

Lub, je.§li widzą, gdzie się sąd mój stoczył, 

Że mu na opak obrazy tłumaczą? 

.Jeśli jest piękny obraz ich miłości, 

Co ma na myśli świat, że temu przeczy? 

.Jeśli się mylą, Miłość słusznie głosi, 

Że wzrok kochanków widzenie kaleczy. 

Lecz .1ak ma oko miłości być rącze, 

Gdy załzawione jest wciąż i bezsenne? 

Nic więc dziwr.ego, że wzrok mi się plącze: 

Zn chmurą ślepnie i slońce promienne. 

Chytra Miłości.! Oślepiasz mnie łzarni, 

Bym cię nie ujrzał z wszystkimi wadami. 

William Szekspir 



JAN KOTT 

Według najnowsze.i biografii Szekspira A. L. Rowse'a 
pierwsze przedstawienie Snu nocy letniej odbyło się w sta
rym londyńskim pałacu Southamptonó\v na rogu Chaucery 
Lanc i Holbornu. Był to wielki poźnogotycki dom z gale
riami i galery.jkami, które biegły jedne nad drugimi wokół 
otwartego prostokątneg·o podwórza z przyległym ogrodem, 
po którym można było spacerować. 

Sen wystawiony został jako okolicznościowa komedia, 
niemalże „prywatna", na uroczystościach weselnych. Naj
pewniej było to - argumentacja Rowse'a wydaje się całko
wicie przekonywująca - wesele świetnej matki Earla of 
Southampton. Jeśli tak, młody hrabia musiał brać udział 

w przygotowywanym spektaklu, a zapewne i sam w nim 
grał w towarzystwie swoich miłośników. Na wesele matki 
przybyli wszyscy jego kochankowie i kochanki, przyjaciele 
i przyjaciółki, cały ten wspaniały krąg towarzyski, w którym 
przed paru laty Szekspir znalazł się z Marlowe'em. 

Trudno wyobrazić sobie lepszą scenerię dla rzeczywistej 
akc.ii Snu nocy letniej. Już późna jest noc i kończy się za
bawa. Spełniono już wszystkie toasty i ustały tańce. Na 
podwórzu stoją jeszcze pachołkowie z latarniami. Ale w są

siednim ogrodzie jest ciemno. Przez bramę powoli przemy
ka.ją splecione pary. Wino hiszpańskie jest ciężkie, kochan
kowie zasnęli. Ktoś przeszedł, prysnął sok z jagód, chłopak 
się obudził. Nie widzi dziewczyny, która śpi przy nim: 
wszystko zapomniał, zapomniał nawet, że to z nią wyszedł 
z zabawy. Obok jest inna dziewczyna, wystarczy wyciągnąć 
ramię; już je wyciągnął, już za nią biegnie. Już nienawidzi 
z tą samą siłą, z jaką przed godziną pożądał: 

Ja mam się cieszyć z Hermii? O. żałuję 
Każdej minuty , jaką z nią spędziłem, 
Nie Hermię , lecz Helenę tylko kocham. 

U Szekspira zawsze jest wspaniala nagłość miłości. Fas
cynac.ia zjawia się od pierwszego spojrzenia, zaczadzenie od 
pierwszego zetknięcia się rąk. Miłość spada jak jastrząb, 

świat się zapadł, kochankowie widzą tylko siebie. Miłość 

u Szekspira wypełnia całą istotę, .iest zachwyceniem i pożą
daniem. W tym miłosnym kwartecie kochankowie są niemal 
nie zróżnicowani, są wymienialni. Może właśnie o to chodzi? 
Bo przecież cała akcja tej gorącej nocy polega na całkowi
t<'j wymienialności parntcrów. 

Puk chodzi nocą po ogrodzie i mija pary, które się krzy
żują i wymieniają. To Puk stwierdza: 

Panna ta sama, lecz inny mężczyzna. 

Helena kocha Demetriusza, Demetriusz kocha Hermłę, 
Hcrmia kocha Lizandra. Potem Lizander ściga Helenę, He
lena ściga. Demetriusza, Demetriusz ściga Hermłę. Wszystko 
staje si<: ambiwalentne. 

Noc już dogasa i zbliża się świt. Kochankowie już prze
. szli przez ciemną strefę zwierzęcej miłości. Ironiczną pio
scnkc; na zakończenie trzeciego aktu zaśpiewa Puk. Jest to 
Jednocześnie koda i song, które zamykają doświadczenia tej 
nocy 

W ciemnym borze 
Spij nieboże , 

Tu w zieleni 
Do twych źrenic 
Lekarstwo cudowne przyłożę. 
Gdy się zbudzisz 
I ocucisz, 
W oka mgnieniu 
W zachwyceniu 
Do miłości dawnej wrócisz. 

Tytania budzi się i widzi nad sobą gbura z głową osła. 
Spędziła z nim tę noc. Ale teraz jest dzień. Już nie pamięta, 
że go chciała. Już nic nie pamięta. Już nic nie chce pamię
tać. 

TYTANIA 
Mój Oberonie, ach, cóż za widziadła! 
Sniłam, że osioł by ł moim kochankiem. 

OBERON 
Oto twój luby , 

TYTANIA 
Ach . .iak to się stało , 

Że teraz moim oczom jest on wstrętny. 

Rano zawstydzeni są wszyscy: Demetriusz i Hermla, Li
zander i Helena. Nawet Spodek. On także nie chce przyznać 
się do swego snu. 

W gwałtownych kontrastach miłosnego szaleństwa, któ

re wyzwala noc, i cenzury dnia, która każe o wszystkim 

zapomnieć, Szekspir wydaje się najbardziej współczesny i 

prekursorski. Koncept „życie - snem" nie ma tutaj nic w 

sobie z barokowe.i mistyki. Noc jest kluczem do dnia. 



Szaleństwo trwało całą czerwcową noc. Kochankowie 
wstyd1.ą się tej nocy i nic chcą o niej mówić, „tak jak się 

przykrych snów nie wspomina". Ale ta noc wyzwoliła ich 
ocl nich samych. Byli w swoich snach prawdziwi. Wolni od 
kłamstwa i oporów. 

Snie. który czasem rozpacz koisz, 
Na chwilę w yzwól mnie ud siebie samej. 

Las jest zawsze u Szekspira wyobrażeniem Natury. 
Ucieczka do Ardeńskiego Lasu jest ucieczką od okrutnego 

- świata, w którym ojciec domaga się śmierci córki, jeśli wy
bierze męża wbrew jego woli. Ale naturą jest nic tylko la:s. 
Naturą są instynkty, które są w nas samych. Są one równie 
szalone jak świat. 

Miłość z obłędem m a wspólne podłoże . 

Temat miłości powróci raz jeszcze '"' starej tragedii o 
Pyramic i Tyzbe, odegranej na zakończenie Snu przez trupę 
pa.na Pigwy. Kochankowie rozdzieleni są murem, nie mogą 
się dotknąć, widzą się tylko przez szparę. Nigdy nic połączą 
się z sobą . Na miejsce spotkania przyjdzie głodny lew. 
T yzbe ucieknie w popłochu. Pyram odnajdzie jej skrwawio
ną chustkę i przebije się sztyletem. Tyzbe wróci, odnajdzie 
trupa Pryma i przebije się tym samym sztyletem. Swiat jest 
okrut.ny dla prawdziwych kochanków. 

Swiat jest szalony i szalona jest miłość. W tym wielkim 
szaleństwie Natury i Historii chwile szczęścia są krótkie: 

.Jak cień przelotne, kruche jak marzenie, 
Nikłe jak w czarnej n ocy błyskawica. 

(w:) J a n Kott , Szekspir współczesny, 

Kraków 1990 r . 
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NIEBO SZEKSPIRA 
~=,,,,_· ------------------------------------

( „.) 

A gdy materia bólu się wreszcie wyczerpie, 

Musimy ją ujarzmić - i wtedy zobaczyć 

Mądro.§ć tę najtrudniejszą, co kazała cierpieć, 

A teraz każe westchnąć z żalu - i przebaczyć, 

Na kształt świtu letniego, który oczy złoci 

Rumieńcem przebudz.enia, jak łaską dobroci. 

.Już świta. Noc opada ciężko - jak kurtyna, 

Zakrywając powoli sens tych wszystkich 

znaczeń, 

Które dajemy życiu wśród nocy majaczeń, 

Póki dzień się nie zacznie. Właśnie się zaczyna. 

( ... ) 
Stanisław Baliński 

Wiersze zebrane, Londyn 1947. 
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W SPEKTAKLU WYKORZYSTANO UTWORY MUZYCZNE 
FELIXA MENDELSSOHNA-BARTHOLDY'EGO, JEAN MI
CHEL JARRE'A, LARSA ERISA LARSSONA, JOHANNESA 
HULDRAMA. 

HENRYK TOMASZEWSKI - ur. w 1924 roku. 
Choreograf, reżyser, dyrektor i kierownik artys
tyczny Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Uczę · 

szczał do szkoły baletowej i przyteatralnego studium 
dramatycznego w Krakowie, prowadzonego przez 
Iwo Galla. Do 1954 r. występował jako tancerz w 
zespole baletowym Feliksa Parnella i w Operze 
Wrocławskiej. Jednocześnie współpracował z teatra
mi dramatycznymi, reżyserując układy ruchowe w 
spektaklach. 

Jako mim zaprezentował się w 1955 r. na Mię
dzynarodowym Festiwalu Młodzieży w Warszawie, 
gdzie otrzymał srebrny medal za wykonany przez 
siebie program. 

Na początku 1956 roku, korzystając z pomocy 
i opieki Wrocławskich Teatrów Dramatycznych, utwo
rzył Tomaszewski Studio Pantomimy. Pierwsza pre
miera tegoż Studia odbyła się 4 listopada 1956 r . w 
Teatrze Polskim we Wrocławiu. W 1958 roku zespól 
otrzymał uprawnienia samodzielnego teatru zawodo
wego i stalą dotację od władz miejskich, a w rok 
później - status przedsiębiorstwa państwowego pod 
dyrekcją i kierownictwem artystycznym Henryka 
Tomaszewskiego. 

Decyzja zajęcia się pantomimą wynikała z przeko
nania Tomaszewskiego o jałowości procy w balecie 
i dewaluacji słowa w teatrze. Pierwsze jego spektak
le były próbą połączenia treści literatury (Płaszcz 

Gogola, Woyzeck Biichnera, 1959) z ekspresją ruchu, 
następne - analiz<1 możliwości ruchu jako sposobu 
wypowiedzi. N aj bardziej znaczące przedsięwzięcia 

Tomaszewskiego w zakresie pantomimy to : Gilga
mesz (1963), Odejście Fausta (1970), Sen nocy listo
padowej (1971), Menażeria cesarzowej Filissy (1972), 
Przyjeżdżam jutro (197 4) , Sceny fantastyczne z le
gendy o Panu Twardowskim (1976), Hamlet, ironia 
i żałoba (1979), Rycerze króla Artura (1981), Syn 
marnotrawny (1984), Król Siedmiodniowy (1988), 



oraz spektakl Cardenio i Celinda, czyi.i nieszczęśliwie 
zakochani (1990), (na podstawie sztuki Andreasa 
Gryphiusa o tym samym tytule) , prezentowany pu
bliczności gnieźnieńskiej na scenie naszego Teatru v: 
dniu 18 maja 1991 roku. 

Po serii głośnych sukcesów Tomaszewski zain
teresował się t eatrem dramatycznym i zadebiutowa1 
jako reżyser Procesem Kafki w Oslo (1966). W nas
tępnym roku zrealizował Męczeństwo i śmierć Mara
ta Weissa w poznańskim Teatrze Polskim. Od 
tamtej pory utrzymuje systematyczny kontakt z 
teatrami dramatycznymi, inscenizując sztuki, któ-· 
re pozwalają mu na ruchowo-plastyczne ukształ

towanie całości widowiska. „Gdy przystępuję do 
pracy w teatrze dramtaycznym - powiedział To
maszewski - uprawiam to, co dziś jest nazywa
ne teatrem „totalnym" . A więc chyba teat rem 
najbogatszym, bo dążącym do pol'ączenia wszys
tkich elementów oddzialywuj 4cych zarówno na 
sferę intelektualną. uczuciową , jak i często zmysło

wą odbiorcy. ( ... ) Na podstawie tych kilkunastu r ea
lizacji zrobionych w teatrze dramatycznym wiem, że 
są to zupełnie inne spektakle niż moja pantomima . 
Słowo nie zostaj e w jakiś sposób zniekształcone czy 
znieważone, nie bywa zepchnięte do jakiej ś tam in
formacji , belkotu, czy tylko dźwięku. Mój szacunek 
do słowa wynika zresztą z określonego stosunku do 
aktora. Wydaj e mi się, że są sztuki - nie wszystkie, 
oczywiście - przy inscenizacjach których mam pra
wo poszerzyć je o środki pantomimiczno-ruchowe (.„) 
W teatrze dramatycznym plastyka ci ała jest funkcj e:1 
slowa, stanowi jego pochodną, ale mimo wszystko 
jest elementem współbrzmiącym ze słowem". 

~· ELŻBIET A HANUSIAK 

INSCENIZACJE 
HENRYKA TOMASZEWSKIEGO W TEATRZE 

DRAMATYCZNYM DO 1978 ROKU 

I. Peler Weiss . Mi;czet'1stwo i śmierć Marata . Teatr Polsk i, 
Poznali. 1967 r. 

2. Stanisław Wyspiar'lski , Protesilas i Laodamia, Teatr Pol
ski. Wrocław Hl69 r . 

:J. St<misiaw Wyspiariski , Legenda . Teatr Dolnośl;1ski , Jele
nia Góra . 197:2 r. 

4. Eugene Ionesco. Gra w zabijanego. Teatr Polski, 
Wrocław 1973 r. 

5. Henryk Ibsen . Peer Gynt, Teatr Dolnośląski, Jelenia 
Góra . 1974 r . 

6. Carlo Gozzi. K~iężniczka Turandot , Teatr Polski, 
Wrocław 1974 r. 

7. Willi am Szekspir. Sen n oc~· · 1etniej. Teatr im . Cy prian;1 
No rwida. Jelenia Góra . 1975 r . 

8. Stanisław Wyspiański, Warszawianka , Teatr Stary, 
Kraków. 1976 r. 

!l . George Be rnard Shaw, Androkles i lew, Teatr im . Cy
priana Norwida, Jelenia Góra, 1977 r. 

10. Peter Shaffer. Equus. Teatr Polski, Wrocław 1978 r . 

opr. ELŻBIETA HANUSIAK 



Roman Ingarden 

CZł,OWIEK I PRZYRODA 

Przyroda istnieje przed wszelką działalnością 

czluwieka i zmienia się w sobie na ogól niezależnie 
nie tylko od dzialania czlowieka, lecz także od jego 
istnienia. Ona jest leż oslaleczną podstawą jego by
tu, jak też istnienia jego dziel. Widać to nie tyle 
w fakcie poznania ludzkiego, ile w zawartości i spo
sobie istnienia wytworów kultury ludzkiej. 

Człowiek nie może i nie chce uwierzyć, że sta
nowi człon pierwotnej Natury i że nie jest ani jako 
naturalna rzeczywistość, ani jako pewne indywi
duum pod żadnym względem czymś lepszym, ani 
też niczym radykalnie odmiennym od reszty Natury. 
Zmieni<1 Przyrodę ujarzmiając ją i nadaj e jej zara-· 
zem pewien sens, którego· ona snma w sobie nie 
posiada, tworzy dzieła różniące si<? w swej istocie 
całkowicie od t ego wszystkiego, co znajduje się w 
świecie jako twór samej Przyrody. Dzieła te są dos
tosowane do jego ducha i stanowią jego dopełnienie. 
Gdy są już raz wytworzone, natrafia na nie w świe
cie, jakby byly czymś rzeczywistym. Tworzy dzieła 
sztuki - literatury, muzyki itd. - stwarza n;mkę, 

filozofię, religię, a także historię samego siebie i lu
dzkości. Całe bogactwo różnych wartości rozpościera 
się wówczas przed jego oczami i zobowiązuj e go do 
różnych czynów wobec jego bliźnich, wobec przyja
ciół i wrogów. Życie jego zaczyna mieć jakieś za
danie i cel, nabywa pewnego sensu i znaczenia , 
którego by nie miało w samej pierwotnej Naturze. 
Życie to staje się odpowiedzialne. Człowiek zdobywa 
zasługi i obciąża się winami . Żyje w świecie odmien
nym od Natury i prawie całkiem zapomina, że u 
pod loża całej nowej rzeczywistości kryje się N atm a 
obojętna na wszelką wartość i nieczuła na szczęście 
i niedolę człowieka. Człowiek tak żyj ąc może być 

szczęśliwy i dobry, i może uzyskać styczność z 



czymś , co mu się wydaje czymś wic;kszym i dosko
nalszym niż on sam i niż cala ludzkość i co prze
v,ryższa wszelkie idee i najszlachetniejsze ideały 

człowieka, a także wszelkie doskonałości bytu skoń
czonego w ogóle, to jest z Bogiem .. Jest przeto gotów 
poświęcić swe życie i nawet samo swe istnienie dla 
realizowania ideałów w poczuciu pełnej odpowie
dzialności wobec Boga. Zapomina, że jego byt i jego 
życic zależy od tego, co się dzieje w Przyrodzie, 
i myśli, że może przewyższyć i zwciężyć samą Na
turę. 

Czlowiek znajduje sic; na granicach dwu dzie
dzin bytu: Przyrody i specyficznie ludzkiego świat<:i. 
i nie może bez niego istnieć, lecz świat ten nie wy
starcza dla jego istnienia i nie jest zdolny mu go za
pewnić. Człowiek jest przeto zmuszony do życia na 
podłożu Przyrody i w jej obrc~bie, lecz dzięki swej 
szczególnej istocie musi przekraczać jej granice. ale 
nigdy nie może w pełni zaspokoić swej wewnętrznej 
potrzeby bycia człowiekiem. 

Tak tragiczny jest los człowieka. Lecz w tym 
właśnie przejawia się jego prawdziwa istota: jego 
genialność i skończoność jego bytu. Rozporządza on 
w zasadzie jedynie dwiema możliwościami zatryum
fowania nad Przyrodą. Z jednej strony może pozna~ 
sam siebie i otaczającą go Przyrodę w jej własnej 
istocie, prawdziwej i oryginalnej. Z drugiej zaś rea
lizuje swym wysiłkiem - prz0z swe zwycięstwa, a 
nawet przez swe klęski - wartości Dobra i Piękna. 
które posiadają dlań w gruncie rzeczy jakąś wyżsw 
rzeczywistość niż świat samej Przyrody. A człowiek 
pozostaje na służbie realizowania tych wartości. Je
żeli mu się to udaje, pewien jest w swym duchu, że 
nie żyje daremnie. 

(w:) Roman Ingarden .. Książeczka o człowieku'' 

Kraków 1987 r. 

• 



Platon 

W POSZUKl W ANIU NHŁOŚCI 

A jeśii kiccł y taki czy jak1koh\·iek inny człowiek 
1,rzypadkicm znajdzie swą drugą połowę, \vtedy na
gie dziwny na nich czar Jakis spada, dziwnie jedno 
t1rugiemu zaczyna być rniłe, bliskie, kochane, lak że 
nawet na krótki czas nic chq się rozdzielać ocl sie
bie. niektórzy życic całe pędz<.! iak przy sobie, a nie 
umieli by nawet powiedzieć, czego jedno chce od dru
giego. Ho chyba nikt nie przypuści, żeby to tylko 
rozkosze wspólue sprnwialy, że im i.ak dziwnie do
brze być, za wszystko w świecie, razem. Nic. Ich 
ol.iojg<' dusze, widocznie, czegoś innego pragnq, czego 
nie umiej<! w słowa ubrać, i dusza swe pragnieni>t 
przeczuwa ty ko i odgaduje. I nie wiedzieliby, co od
powiedzieć mają, gdyby tak nad ich łożem Hefajstos 
z narzędziami stunc1ł i za1>ytał: „Czego wy chcecie od 
siebie ludzie"! Nie wiedzieliby, czego. Więc gdyby 
znowu pytał: ,.Prawda, że chcecie tak się złączyć w 
jedno, możliwie najściślej , żebyście się ani w dzień, 

ani w nocy nie rozłc1cza1i? Jeżeli lego chcecie, ja was 
spoję i zlutuję w jedno, tak że dwojgiem będ<ic, jed
ną się staniecie istotą. I aż do skonu razem będziecie 
żyli, niby jeden człowiek a potem, po wspólnej 
śmierci, będziecie w Hadesie nie dwojgiem istot, leci; 
znowu jednym cieniem. Więc patrzcie, czy tego pra
gniecie i czy będziecie zadowoleni, jeżeli wam się to 
pragnienie spełni". Gdyby to usłyszeli, z pewności<! 
żadne b y się nie wzbraniało ani by nie mówiło, że, 

czego innego chce, ale by się każdemu po prostu zda
wało, że słyszy to, do czego oboje już od dawna dą

żyli, do stopienia się w jedno w uściskach i ciał 

zespoleniu. A st<1d to wszystko pochodzi, że dawna 
natura nasza była właśnie taka, że były z nas kiedyś 
skończon e całości. Miłość jest na imię temu popędo 

w i i <h!żeniu cło uzupełnienia s ie bie, do całości. Mu
simy być w przyjaź11i, w dohrych stosunkach z Ero
sem, jeśli ma każdy z nas szczęśliwie znaleźć ulu-

bielica naprawdę od pary, co się dziś przec1ez nic 
ka:.i:dcmu udaje. Ja mówię i o mężczyznach i o kobie
tach, że w tym by było zawarte szczęście człowieka, 
w doskonałej miłości, gdyby tylko każde z nas swego 
właściwego oblubiei1ca potrafiło znaleźć. A jeśii to 
szczyt szczęścia, to na dziś dobrze się choć do nieg·o 
zbliżyć i znaleźć jakiego oblubieńca do rzeczy. 

Gdybyśmy chcieli wielk<1 pieśnią uczcić boga, 
dawcę tego szczęścia, Erosowi powinniśmy hymny 
śpiewać; my już dziś tyle jemu zawdzięczamy; on 
nas dzisiaj do tego ideału zbliża, on nam gor<1co wie
rzyć, każe, że uleczy nas i obdaruje szczęściem. 

(w:) Platon ,.Uczta" w przekładzi e i opracowaniu 
Władysława Witwickiego. 



Kierownik Techniczno-Gospodarczy 
HENRYK SKAlVIIRA 

Główny Brygadier Sceny 
JÓZEF MLYŃCZAK 

elektryczno
akustyczna 
fryzjerska 
krawiecka damska 
k ra wiecka męska 
plas tyczna 

ślusarsko 

stolarska 

Garderobiane 

Montażysta 

de koracji 

Pracownie: 

- Bogda n STACHOWIAK 
- Jerzy LIBERSKI 
- Maria MICHALSKA 
- Ma ria SZALATA 
- Stanisław PARULSKI 
- Elżbieta 

BINKOWSKA-BŁASZCZYK 

-- Mieczysław FRĄCKOWIAK 

-- Stefan SOLTYSEK 

- Da nuta FILIPEK 
- Teresa WOLIŃSKA 

- c;;' zeslaw BUDNIK 

Dział Organizacji Widowni przyjmuje zamówienia 
zbiorowe i indywidualne na bilety wstępu 

codziennie w godz. 8.00-14.00 
tel. 16-15 

Kasa Teatru czynna codziennie 
od godziny 16 .OO do 17 .OO 

Członkowie Towarzystwa Miłośników Teatru korzystają 
ze zniżki indywidualnej 

Redakcja programu - Małgorzata Urbaniak 

Opracowanie graficzne - Lucjan Zachmoc 

Projekt okładki i afisza - Piotr ŻERDZICKI 

Druk - Gnieźniel'lskie Zakłady Graficzne - 1000 z. 1193 92 

Skrótv w tekstach pochodzą od redakcji. 

Kierownik Działu Organizacji WidoWn.i 

KRYSTYNA ROLOFF 

Realizator imprez 

BOŻENA WOJCIESZAK 



Cena 3000,- zł 

W BIEŻĄCYM REPERTUARZE: 

Aleksander Fredro 

ZEMSTA 

LIS WITALIS 

wg Jana Brzechwy 

RAPSOD O ŚWIĘTYM WOJCIECHU 

scenariusz - Tomasz Szymański 

Sławomir Mrożek 

Jednoaktówki: 

KAROL 

NA PEŁNYM MORZU 

PIOSENKI Z ZAPOMNIANEGO ALBUMU 
scenariusz - Tomasz Szymański 

• 
W PRZYGOTOWANIU: 

Jerzy Bekker 

CZARODZIEJSKA KOBZA 
(bajka sceniczna) 

Molier 

ŚWIĘTOSZEK 


