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Jan Błoński1 

Powtórka z „TANGA" 
Wszyscy znają treść „Tanga", warto jednak przypomnieć 

przesłanki, które umożliwiły rozkręcenie tej piekielnej machiny (bo 
„Tango" jest naprawdę jak sprężyna rozwijająca się nieomylnie od 
pierwszej kwestii do ostatniej, zagarniająca w swym ruchu coraz to 
inne problemy i dziedziny). I najpierw to, że „Tango" jest sztuką 
rodzinną. Gdyby nie rodzinne właśnie więzy, które od początku 
łączą bohaterów, nie do pomyślenia byłaby osobliwość i fantas
tyczność akcji ( ... ). 

W rodzinie „Tanga" zobaczyć wolno artystyczne środowisko, 
społeczeństwo, Polskę, świat cały: ale właśnie dlatego, że naprzód 
j.est ona po prostu rodziną i że każde napomknienie, każda 
niespodzianka karmi się powagą pierwotnych relacji, które wiążą 
bohaterów. Spór Artura z ojcem jest(. .. ) dyskusją ojca z synem i to 
właśnie sprawia, że obaj godzą się, że muszą ze sobą rozmawiać. 
Myślowo nic już Artura nie łączy ze Stomilem i „Tango" roz
brzmiewa w społeczności całkowicie zatomizowanej, gdzie roz
płynęły się, jak stale słyszymy wszelkie konwencje, wszelkie 
lepiszcza: nie łączy nic prócz synostwa, które jest niepodważalne 
i przymusowe jak los. Tematowi rodziny zawdzięcza więc Mrożek 

bardzo wiele: to naprzód, że może - dyskusjami i aluzjami 
- rozszerzać znaczenie wydarzeń, nie tracąc oparcia pod - nogami; 
ale i to także, że zachowane zostało choćby mgliście, praw
dopodobieństwo scenicznego działania: istotnie, tak sterroryzo
wać można tylko rodzinę... po prostu dlatego, że nie sposób 
przestać być ojcem czy matką najbardziej wyrodnego syna. Jeśli 
Stomil godzi się oderwać od ukochanych eksperymentów, jeśli 
oburzona fanaberiami Artura Eleonora nie wychodzi trzaskając 
drzwiami - to publiczność, która również wychowuje dzieci, nie 
dziwi się, nie wzrusza ramionami, ponieważ dobrze wie, że więcej 
jeszcze trzeba, aby rozerwać pierwotny węzeł, co spaja bohaterów. 

Wtedy jednak, kiedy dobrze już wiemy, że nie tylko o rodzinę 
Stomila chodzi, ale o rodzinę ludzką ... węzeł pęka, Artur zupełnie 
przegrany, płacze i skarży się jak małe dziecko: tymczasem Eleono
ra traci cierpliwość: Odejdź ode mnie ty głupcze ... Rodzina 
przestaje istnieć. Z winy Artura, który paradoksalnie - okazał się 

nader pojętnym uczniem papy awangardzisty, co nie przestawał 
burzyć konwencji, łamać tradycji, wyzwalać i demaskować. To 
Artur bowiem zniszczył więź rodzinną, symbolizującą ostatni 
trwały porządek społeczny zastępując ją - w swoim ostatnim 
porywie - więzią terroru i strachu przed śmiercią ( ... ) 

„Tango" odsyła wprost do tematyki wolności i w tym, jak mi się 
zdaje, tkwi siła tej ponurej farsy, którą można oczywiście inter
pretować wielorako, ponieważ temat rodzinny i zagadnienie buntu 
jawią się jednocześnie na wielu płaszczyznach, wśród których 
obyczajowa, społeczna, polityczna i artystyczna nie będą obojętne. 



Jeśli jednak patrzeć najbardziej ogólnie, przypomina się zaraz 
zdanie Sade'a wołającego, że wolność, która nie jest absolutna, 
przestaje być wolnością. A człowiek wolny został tu niejako ujęty 
i przedstawiony w trzech kolejnych wcieleniach, z których każde 
posuwa dalej - i zarazem wykoleja - piękne i słuszne żądanie 
swobody. Stomil, który szukał wolności wyobraźnią artysty, zrodził 
Artura; ten, który chociaż zaczął od kroku w tył, zrobił w końcu 
decydujących parę kroków naprzód, miast sztuki chcąc zbawić 
„ludzkość całą". I Artur zrodził Edka, który nie przypadkiem uważa 
się za spadkobiercę zwariowanego studenta: „on myślał dobrze, 
tylko był za nerwowy". Jeśli przełożyć bydlęcy (ale jak cudownie 
podpatrzony!) jazgot Edka na jazgot 1ludzki, jeśli więc odszukać 
motywację upadku Artura, okaże się, że przyczyną klęski była 

miłość do Ali, a więc jeszcze - pragnienie porozumienia się 
z drugim człowiekiem, marzenie (o szeroko rozumianej) rodzinie. 
Artur nie rozumiał - nie chciał rozumieć, i w tym był „nerwowy" 
czyli niekonsekwentny-że absolutna wolność skazuje na absolut
ną samodzielność: chcąc samemu stać się ź.ródłem władzy i spo
łecznego porządku liczył obłudnie na tradycję, która zapewni mu za 
pośrednictwem Ali przywiązanie i miłość, jakie skądinąd-radykal
nie zniszczył ... Był więc rzeczywiście głupi i dziecinny ... Edek, 
bydlę pierwotne i całkowicie nieprzenikalne, nie ma już podob
nych złudzeń. Albo raczej: nie ma podobnych potrzeb ma tylko 
instynkt. Bunt przeciwko konwencji - przeciwko wartościom, 
które ograniczają pragnienie jednostek - skończył się w pieczarze 
jaskiniov 1ca, który panować będzie nad społeczeństwem, kołysany 
melodią !..a Cumparsity. 

„Życie Literackie" 1967 /44 

Sławomir Mrożek 

MAŁE LISTY 

„Familijny spacer niedzielny" został już niejednokrotnie ośmie
szony w prozie, wierszu i1 piosence przez artystów, „cyganów". 
W przekonaniu, że powrót o świcie na czworakach jest więcej 
duchowo wart od takiego spaceru, symbolu mieszczańskiej mało
ści, ciasnoty horyzontów, i w ogóle wszelkiej bezbarwności. 

Być może nie ma w tych spacerach szałów ani fantazji. 
Niemniej, ile razy zdarzy mi się znaleźć wśród takich spacerowi
czów, doznaję uczucia, że jest raczej lepiej niż gorzej. Może akurat 
dla mnie w danej chwili nie jest to najbardziej zachwycająca 
okoliczność, o jakiej mógłbym marzyć, ale dla mnie w ogóle 
i w ogóle w ogóle (to znaczy nie tylko dla mnie) jest lepiej. 

Bo cóż to oznacza? Że pokój panuje i życie jest jako tako 
unormowane. Że jest to życie z pewną nadwyżką zamożności 
i wolnego czasu, a ludzie, przynajmniej wtedy, są spokojni i raczej 
uśmiechnięci. 

Mało? Jak dla kogo. Ja wiem, że może być inaczej. Znam czasy 
i miejsca tak „barwne", że lepszych kolorków nie wymyśliłby 
najbardziej pijany artysta z fantazj, ą. Tak „rozrywkowe", że cofnął
by się przed nimi nawet najbardziej awangardowy reżyser. I wiem, 
co wtedy ludzie robią i co się z nimi dzieje. 

Co więcej, wiem jak kruche jest to, co wydaje się nam 
zwyczajne. Jak niewiele trzeba, żeby ci „nudni" ludzie zaczęli biec 
przez pola pędzeni ogniem, żeby zaczęli tratować się o byle co 
i umierać z głodu. Żeby-teraz tak „nudnie" wypucowani -zaczęli 
„interesująco" cuchnąć z braku mydła, żeby ci sami, którzy teraz 
prowadzą „nieciekawe" rozmowy, zaczęli chrypieć i bełkotać jakże 
„ciekawie" w sprawach strachu i nienawiści. 

Co do mnie, wolę, ~:by się przechadzali tak, jak są. „Niecieka
wi", „nudnie wypucowani", przeciętnie zadowoleni. Jestem za
dowolony, kiedy inni są zadowoleni. Nawet jeżeli mi się to 
niespecjalnie podoba. Są rzeczy ważniejsze od mojego poczucia 
estetyki. 

Co się zaś tyczy owych „dusz artystycznych", które czują się 
pozbawione skrzydeł w normalnym, przeciętnym zadowolonym 
świecie, uważam, że nic by im nie wyrosło, nawet gdyby ich 
posadzono na Wezu•.•1iuszu. Oczywiście, kiedy jest czynny. 

„Dialog" 1976/5 



O TANGU ·PISALI„. 

Bolesław Taborski 

Analizując sztuki Mroi.l<a nie należy chyba dopatrywać się za 
wszelką cenę aluzji do konkretnych wydarzeń niedawnej historii 
(faszyzm, dojście Hitlera do władzy) czy też bolączek naszego 
codziennego życia (bałagan i braki zaopatrzeniowe w domu 
p.p. Stomilów jako obraz niedomóg gospodarczych). „ Tango" nie 
jest publicystyką, ale kontynuacją klasyki narodowej (. .. ). Mrożek 
rozgrywa narodowe misterium na płaszczyźnie groteski, jaka jest 
przecież udziałem w naszym życiu codziennym. Artur zmaga się 
o fosy świata tak. jak ongiś zmagał się o losy świata pewien 
zamknięty w więzieniu poeta imieniem Konrad. Tylko, że w świecie 
rządzonym przez carskich satrapów trzeba się było zmagać z Bogiem 
i szatanem, a dziś o duchy trudniej. Artur więc zmaga się z rodziną, 
a pada z ręki gangstera. 

Martin Esslin 

.. Tango" w dwóch tonacjach" 
„życie Literackie" 1985/31 

Sztuka jest satyrą społeczną w pełni uniwersalną, odnoszącą się 
do rysów naszej współczesności - zarówno za Zachodzie jak i na 
Wschodzie. Krytyka Mrożka godzi w starszą generację naszych 
czasów, która już w latach dwudziestych i trzydziestych wywróciła 
do góry nogami porządek świata ... Utwór jest wielowarstwowy, 
a nawet wieloznaczny, w tym sensie, że stawia widzom, zarówno 
w Polsce, jak i na Zachodzie pytania na które każdy sam musi dać 
odpowiedź. 

„Teatr" 196/9 

Henryk Vogler 

W „ Tangu" .. . na początku panuje absolutny i absurdalny 
bezwład, aby pod koniec doszło do straszliwego - choć jakże 
absurdalnego - porządku. 

Marta Fik 

„Maski teatru magicznego" 
„Życie literackie" 1973152 

O „ Tangu" napisano już tak wiele, interpretując je tak rozmaicie, 
że trudno dorzucić cokolwiek. A przecież w powodzi owych ar
tykułów i recenzji mniej lub bardziej odkrywczych - zagubiono 
gdzieś samego autora. Właściwie tylko Marta Piwińska dostnegla tu, 
poza „parabolą społeczną, obyczajową, polityczną': także ową 

biografię wewnętnną, do której spisania namawiał Mroil<a Kijowski. 
„I dlatego jest „ Tango" pierwszym dramatem, w którym pojawia się 
bohater dramatyczny. Nie ucieleśniona ranga i pozycja, nie postać 
pompowana przez autora absurdalno-paradystyczną mitologią, ale 

bohater, który chce zrobić coś z własnej woli. nie zdeterminowany 
przez sytuację. Jeśli można wyobrazić sobie Mrożka nie jako 
szydercę, to byłby Artur właśnie". Także Jan Błoński zwrócił uwagę 
na ostatni aspekt sprawy. Artur szuka naprawdę. Szukając sięga 
prawie tragiczności ... 

„Mrożek zmieniony" 
„Twórczość" 1976/7 

Tadeusz Kwiatkowski 
Wybitna ta sztuka, dzięki swej współczesnej problematyce, lecz 

tyczącej tego, co „ wiecznie polskie" i ukazana w niej gra polskich 
charakterów jest nie tylko znamiennym zjawiskiem literackim, ale 
fragmentem polskiej psychologii narodowej. Mrożek z właściwym 
sobie poczuciem tragicznego dowcipu i umiejętnością stwarzania 
paradoksalnych sytuacji obnażyl podobnie jak Wyspiański w „ We
selu': swój czas i zamknięty krąg postaci, zaczerpniętych z życia 
toczącego się w nas i wokół nas. Sztuka kończy się tangiem, 
znaczącym tyle, co zaklęta melodia chochola. To nawiązanie do 
„ Wesela" ma jednak inną wymowv, bo też inne pryncypia narodowe 
i inne sprawy, postawy i wydarzenia narosły przez lata, inne 
historyczne, polityczne i moralne przemiany zaszły w polskim społe
czeństwie. Mrożek pokusił się o zdarcie wszelkich osłon, pokazując 
rodzinne powikłania, zamroczenia, i urzeczenia w krzywym zwier
ciadle satyry, co prawda gorzkiej, lecz dociekliwej i niedwuznacznej. 

Georgres Werler 

Przedruk z programu „Tanga", 
Teatrim.Osterwy.GorzówWlkp. 
sezon 1981182 

Jest to wielka sztuka polityczna właśnie dlatego. że o polityce nie 
mówi. Gdy widzi się życie tej rodziny, można sobie wyobrazić życie 
kraju, czy to Polski, czy jakiegoś innego. Zauważmy też, i to mnie 
najbardziej poruszyło. jak krucha jest demokracja i jak może się z niej 
wyłonić dyktatura. Dokladnie coś takiego dzieje się w tej rodzinie, 
w którą wszczepił się pasożyt. rodzaj alfonsa; pochodzącego ze 
środowiska proletariackiego. Przemocą, która na początku potrafi 
nawet oczarować, zabija w końcu demokrację i narzuca dyktaturę. 
W ostatnich latach widzieliśmy dyktatury w ten właśnie sposób 
ustawiane. Przypomina się także zjawisko odradzającego siv faszy
zmu, które tu i ówdzie możemy dziś obserwować. Według mnie 
fundamentalne przesianie „ Tanga" można by tak ująć: demokracja 
nigdy nie jest wygrana na zawsze, wygrywa siv ją co dzień. 

Jan Jabłoński 

•• Mrożek nie pozwala nam zasnąć", 
„Teatr" 1989/3 

Czym jest „ Tango" dzisiaj? W pewnej mierze tym samym czym 
było podczas warszawskiej prapremiery w lipcu 1965 roku: drama
tem o nieudanej próbie wprowadzenia ładu w świat bez norm 
i o triumfie chamstwa i tandety we wszystkich ich wymiarach. 

„Romans z tekstem". Kraków 1981 r. 
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Osoby 
w kolsjno,ci pojawiania się na scenie 

EUGENIA, babcia .............. Kazimiera 
Starzycka-Kubalska 

EDEK ....................... Mariusz Michalski 

EUGENIUSZ, wuj .............. Warszosław Kmita 

ARTUR ...................... Jakub Ulewicz 

ELEONORA, jego matka . ........ Bożena Remelska 

STOMIL, jego ojciec ............ Janusz Grenda 

ALA, jego kuzynka i narzeczona ... Monika Szalaty 

Asystent reżysera: Monika Szalaty 

Inspicjent Marek Świątek 

Sufler: Elżbieta Kaczmarek 



Sławomir Mrożek 

urodzony 26.IV.1930 r. w Borzęcinie (krakoW5kie) 

1950 - debiutuje reportażem Młode miasto w Przekroju 

1950-54 - pracuje w redakcji Dziennika Polskiego 

1956-59 - prowadzi rubrykę Postvpowiec, najpierw w piśmie 

Od A do Z (1956), później w Dzienniku Polskim 
(1956-57), Życiu Literackim (1957-59) 

1960 - wydaje artykuły z Post'lpowca 

1968-87 - redaguje m. in. Zeszyty Literackie, teksty w Zeszytach 
Literackich, Kurierze, Kontakcie 

1963-68 - przebywa we Włoszech 

1968-89 - mieszka w Paryżu (z krótką przerwą w 1968, kiedy był 
w Berlinie Zachodnim) 

1989-96 - osiedla się na ranchu „Epifania" w Meksyku 

1996 - powraca do kraju 

Tworzy rysunki. zbiory opowiadań. scenariusze filmowe 
oraz DRAMATY: 

1 958 - Policja 

1959 - Męczeństwo Piotra Ohey'a 

1960 - Indyk 

1961 - Na pełnym morzu 

1961 - Karol 

1961 - Striptease 

1962 - Zabawa 

1962 - Kynolog w rozterce 

1963 - Czarowna noc 

1963 - Smierć porucznika 

1964 - Tango 

1964 - Krawiec 

1967 - Poczwórka 

1 967 - Dom na granicy 

1967 - Woda 

1967 - Testarium 

1 968 - Drugie danie 

1 973 - Szczęśliwe wydarzenie 

1 973 - Rzeinia 

1974 - Emigranci 

1975 - Garbus 

1 975 - Wyspa róż 

1 977 - Serenada 

1977 - Polowanie na lisa 

1 977 - Krawiec 

1977 - Lis filozof 

1978 - Amor 

1978 - Lis aspirant 

1979 - Vatzlav 

1 980 - Pieszo 

1980 - Ambasador 

1 983 - Letni dzień 

1986 - Kontrakt 

1987 - Portret 

1992 - Wdowy 

1 993 - Miłość na Krymie 



Podanie 

Proszę uprzejmie o oddanie mi władzy nad światem. 
Prośbę moją uzasadniam tym, że jestem lepszy, mądrzejszy 

i bardziej osobisty od wszystkich ludzi. 
Oświadczam, że nasz powiat jest ubogi, same piaski, a jarmarki 

zostały zlikwidowane, bo będzie industrializacja. Także u mnie 
w domu się nie przelewa, bo zięć ma na utrzymaniu poza mną, 
jeszcze osiem osób, w tym dwoje z inteligencji. Nie mam więc 
ani pieniędzy, ani wojska, żeby moją prośbę poprzeć. Dlatego 
zwracam się o zwolnienie mnie od obowiązku posiadania broni 
atomowej. Jeśli będzie potrzeba, odpowiednie zaświadczenie 
z parafii przedłożę. 

Ja rozumiem, że w tej sytuacji będzie ciężko dać mi panowanie 
do ręki. Nie tracę jednak nadziei, że zarówno entuzjazm narodów jak 
i rozwój historii wesprą moją prośbę. Poza tym liczę także 
na Opatrzność. 

Po pierwsze, jak już powiedziałem, jestem lepszy od wszystkich 
ludzi. Bardzo możliwe, że znajdą się tacy, co temu zaprzeczą, 
bo powiedzą, że to oni są lepsi. Ale ich argumenty nie mają żadnego 
znaczenia, bo oni nie są mną, to skąd mogę wiedzieć jaki ja jestem 
dobry? 

Ja myślę, że dla wszystkich byłoby lepiej„ żebym ja był wladcą 
świata. Jestem ofiarny, to mogę się tego podjąć. Za miodu różnie 
ze mną bywało, ale teraz przyszedłem na swoje i mogę po
prowadzić. 

Nie ma u nas w domu ani jednego pancernika. Nawet o durszlak 
jest ciężko i córka cedzi kluski, jak umie, biedactwo. Ale, co z tego? 
Przecież panuje się nad światem dlatego, że jest się najlepszym, 
a nie dlatego, że ma się wojsko. Każdy, kto ma wojsko, mówi, że to 
zbieg okoliczności. Nikt nie chce panować nad światem dlatego, że 
ma wojsko, tylko dlatego, że jest najlepszy. Moje szanse są więc 
równe, a nawet większe, bo nie mam wojska, a jestem najlepszy. Na 
co mnie okręt wojenny? Tylko koszt niepotrzebny i zawadza to 
w domu, szczególnie, że córka znowu rodzić będzie. 

Zresztą mnie nie o siebie chodzi, tylko o ludzkość . Nieraz. jak 
chowam się w ogródku za domem, bo ogródek jeszcze mamy swój: 
chwała Bogu, a to porzeczkę skubnę, a to całą garść oberwę i nagle 
coś mnie kolnie, jakby palcem. Ty tu porzeczkę, a tam ludzkość! 
Wtedy by człowiek wszystko rzucił i leciał żeby panować. 

Wczoraj zięć mnie zamknął. bo mówił, że za dużo jem. Mam 
więc trochę czasu, to piszę, choć dawno już się do tego zabiera/em, 
tylko muchy się topiły w kałamarzu, aż nieprzyjemnie było pióra 
umaczać. Teraz dopiero pod jesień, jest ich jakby mniej. 

Cale szczęście, że ja jestem w sobie i wier'h, że nikt nie jest mną. 
Strach pomyśleć, że mógłbym być kim innym i wtedy bym patrzył na 
siebie i nie wiedział, jaki to ja jestem. 

Zięć idzie. Ja rozumiem, że wszystko kosztuje, ale po co zaraz bić? 
Oczekuję przychylnego załatwienia mej prośby. 
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62-800 Kalisz, al. Wolności 8 
tel. 65 81 OO fax 65 83 OO 

8iuroserwis s.c . . 
62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 56, tel./fax (062) 66-10-85 
HANDEL SERWIS 

• Kserokopiarki • Kalkulatory 

• Maszyny do pisania • Telefaxy 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ~·?f spółka z o.o. 
Al. Wojska Polskiego 23-27, http1/www.idea.com. PL/wega 

FIRMA JUBILERSKA 
SŁAWOMIR BESTRY 

62-800 Kalisz, 
ul. Grodzka 16 

tel. (062) 57-65-70 



SPÓŁKA AKCYJNA 

KALISZ. UL. CHOPINA 25. TEL. 59-107, FAX 732-49 

Największy producent tkanin 
dekoracyjnych do mieszkań, 

stylowych wnętrz, galerii, salonów, 
teatrów, sal koncertowych. 
Poleca : aksamity jednobarwne i 
drukowane, plusze dekoracyjne, 
żakardowe narzuty, makaty, zasłony . 

ELEKTRIN 
Kalisz, ul. Kanonicka 1, tel. /0-62/ 573 460 

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE: 
lampy, przewody, żarówki , 

baterie, oświetlenie halogenowe, 
przepływowe podgrzewacze wody, 
energooszczędne źródła światła. 

~eStAUrACjA ~lub ener9et!fkA 
Piotr Matuszczak 

Kalisz, Aleja Wolności 8 
(biurowiec Energetyki Kaliskiej S.A.) 

Rezerwacja: 658-330, 658-44 7. 

Kierownik Impresariatu 
MIROSŁAWA KUDA$ 

Organizacja pracy artystycznej 
KARINA GUZIELAK 

ANETA JOACHIMKOWSKA 

Dział literacki 
MAGDALENA KOWALSKA 

NATALIA GABRY$ 

Kierownik techniczny 
JACEK WANAT 

Kierownik sceny 
JÓZEF KRÓTKIEWICZ 

Brydada obsługi sceny 
ROMAN KALINOWSKI 

DARIUSZ KOPEC 
TADEUSZ LICHOCKI 

GRZEGORZ SZARY 

Kierownicy pracowni: 
- krawieckiej damskiej 
JADWIGA KURZAWA 

- krawieckiej męskiej 
HENRYK PIĄTKOWSKI 

- stolarskiej 
JACEK WELKE 

- fryzjerskiej 
WIESŁAWA ANTCZAK 

Rekwizytorzy 
MACIEJ GÓRNICKI 

EDWARD WARDĘGA 

Elektrycy 
JANUSZ SZYCHTA 
MARIUSZ GUGLAS 

Akustycy 
ANDRZEJ DRUŻBIAK 
SEBASTIAN JOCHAN 

Ma Is rz-dekorator 
JOLANTA PAWŁOWSKA 

Modelator 
PAWEŁ DZIECHCIAROW 

Modystka 
GENOWEFA PLEWA 

Tapicer 
JAN NOWAK 

Kwiaty na pramiart doatarcza Gospodarstwo Ogrodnicza 
Czesława Klimczaka z kwiaciarni „LOTOS" 

ul. Śródmiejska 10. tal. 577236 i śródmiejska 32. tal. 570528 
Fotosy z premiery - Arkadiusz Szymański 

Przedsprzedaż biletów w kasie Teatru. Kasa czynna codziennie 
oprócz poniedziałków i niedziel od godz. 9.00 do 13.00 oraz 
od 18.00 do 19.00 I na jedną godzinę przed rozpoczęciem każdego 
przedstawienia. Zamówienia na bilety zbiorowa prosimy kierować 
do Impresariatu - teł. 572514, 673047, 8, 9 w . 29 

Rysunki : Wojciech Stefaniak 
Wydawca: Teatr im. Wojciecha Boguslawskiego w Kaliszu 

Druk: REMA - Kalisz, ul . Staszica 43 



... 

Cena 2 zł 


