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Bogusław Schaeffer 
P rzeciętny kompozytor wio kt, nawet gdy jest nieprzeciętnym maj
str m, dosłownie choruje gdy usi słuchać muzyki innego komp -
zytora. Grają coś Aldo Clementiego we Floren ji, na sali jest nie e
le vięcej słuchaczy niż muzyków na estradzie. W ród luchaczJI są 
włoscy kompozytorzy p ru pokoleń; wszyscy marufestują swoją dez
aprobatę już w czasie prezentacji nieznanej im kompozycji . a po wy
konani utworu. w czasie przerwy. słychać tylko nachalnie wyraża

ne przejawy niezadowol nia. 
Kiedy ja sł cham jakiegoś utworu. ogromnie się cieszę, że ktoś rne 
ma alentu, komponuje . Vyobrażam go sobie w todze adwokac
kiej czy kitlu lekarskim; wówczas nachodzi mme my I, iż nie chciał

bym być broniony lub leczony przez typka tak podejrzanej kondu
ity. Ale nie jestem Włochem. „ 

Puszkin, Shaffer, Forman, a przed mmi k:dku mnych, zdawali sobi 
sprawę z odza1u temperam ntu włoskiego . Włoch w Wiedniu? Je
gomość, który pme ię po wszystldch adwerężonych szczeblach ka
riery - musiał. tak - musiał być zawisLny. Tymczasem. jak słyszymy 
z relacji współczesnych . którzy znah Salieriego, ów kompozytor wło

ski był nie tylk grzeczny, dobrze ułożony, ale wręcz kolezeńsk i 

1 przyjazny. Są dowody a to. że nawe sprzyja ł Mozartowi . 
A że rue chciał ustąpić miejsca młod mu i rnepowaznemu kompozy
torowi? óż . nie ustępujemy miejsca w l oży acerowi, który się spóź

n ił , ZJawil się w adidasach i w dodatku nie wykupił biletu. 

( ... )Mówi się powszechnie, że najlepszym sędzią jest czas. Ale, Jak 
wiemy. bo wkońcu coś tam WJemy - czas bywają różne. Nasz głów
ny błąd polega na tym. że my „teraz" wszystko wiemy Mozarl ge
nius , Sałieri - przeciętruak. 

( ... ) Istnieje sztuka. napisana przez jakiegoś wyjątkow go durnia . 
któ ra mówi o spotkaniu Haendla z Bachem. Ci dw j nigdy się nie 
spotkali (pracowali w różnych branżach) , a łączył ich tylko rok uro
dzenia: 1685. S ł• szałem. że na t J sztuce najgłoś j bawią się kom
pozytorzy. asze czasy ą akie, że publicznoś i można wszystko 
jak się pięknie mówi - wcisną ·. 
Autor nazwisku podobnym do mojego (czy odwrotnie) napisal rzecz 
niewinną. e ement rywalizacji przerysowa ł ponad miarę 1 - przyczynił 

się do niema łego renesansu rr uzyk1 zapomnianego kom pozytora. 
Dobrze mu tak i 

* 
Czasy Saheriego 1 Mozarta (taka kolej o ć, bo Salieri był starszy) rue 
mogą być mierzone naszym dzisiejszym odczuciem, top wn . Kom
pozytor był wtedy niczym, y s ługą Ueszcze Haydn chodził w libe
rii) . Byt kompozyto a zależał od kaprysów oznych i od akceptacj i 
nierozważnej publiczności . Odczuli o obaj na włas nej skórze. Sa
heri nie był durniem: opanowa język niemiecki. francuski. łacmę , 

odebrał staran ne wyksz · akenie, grał na skrzypcach . na instrumen
tach klawiszo\vych. uczył się nawet śpiewu. j o kompozytor by t 
wys tarczająco vykształcon - nic wiec dziwnego. że uchodz i za 
autoryte w wielu dziedzinach muzyki. 
Był na owe czasy znakomitym pedagogiem. Publiczności nic nie p -
wiedzą cytow ne nazwisk . ale zaręczam . że byly wśród nich zna
komitości: Hummel . Meyerbeer, Moscheles, Secht r - to nie były 
pionki. A jeśli do dJugiej lJsty uczniów - w ród których widnieje też 
nazwis ko Jana Stanisława Ilińs kiego dodamy Beethovena, Lis ta 
i Schuberta , to mamy zupełn ie miły ob raz kompozytora · pedago
ga. Był ceniony. Nie tylko przez władców. tórym musiał nadskaki
wać (robtli o wszyscy). aJe i przez kompozytorów. Dojrzaly Beetho
ven pośw i ca mu trzy sonaty na skrzypce i forte pian, Schub rt -
cykl pieśni i wariacji. Nie był egoistą. Przy prawykonaniu Stworze
nia vi ra Haydna grał basso continuo. kied Haydn mia ł 76 lat po
prowadził sam Jako dyrygent wykonanie tego dzieła; jako sub dyry
gent brał udz1al w wykonaniu utwo Wel1Ingtons Sieg Beethovena. 
Warto 1 na to zwrócić uwagę. 
Puszkin! To on zaczą ł paradę nieporozumień: w sztuce Mozart i Sa 
lien włoski kompozytor oska rża Boga. ż rue jego. lecz Mozarta ob
darzył talentem. W twarz Pu zkina Salieri truje Mozarta na sce-

ie . publiczme. tak po prostu. Wsypuje mu do szklanki rucizn . 
„w kazdej pogłosce - powiadają - tkwi meco prawdy". Puszkinowi 
to wystarczyło. Sbaffer nie nawiązywa l do legendy, lecz do Puszki
na. tlos Forman przekaza ł w swoim głośnym filmie atmosferę sztu
ki. wyjaskrawił to · owo; miejsca, osoby, fizjonomie został pr pa-
owane. Sztuki Puszkina nikt nie czytał {poza filologami). film 

Formana obejrzało w król.kim czasie trz.ydzieści m1Jionów osób (któ
re w końcu czegoś się o muzyce dowiedzJały). FabuJa i wymysły zwy
ciężyły prawdę . 

BOGUSLA SCHAEFFER - w bitny kompozy or. dum tu 'mai kolo 



Antonio Salieri (1750-1825), rodem z Legnano, 
kompozytor włoski, stale osiadły w Wiedniu; od 1774 nadworny 
muzyk w Wiedniu, kap lmistrz opery włoskiej i dyrektor sław

nego chóru c ł opięcego , w którym później jego uczniem był 
Franciszek Schubert; ze wskazówek jego na polu muzyki drama· 
tycznej korzys tał także Beethoven w początkach sta ł ego pobytu 
w Wiedniu. Pierwszym wielkim sukcesem Salieriego była opera 
Les Danaides . którą za poparciem Glucka wystav-.riono w Paryżu 
(1784); ensacyjne powodzenie miała zaś opera Tarare, najbar
dziej znana z 40 jego oper; wystawiono ją również w Warszawie, 
w przekładzie Wojciecha Bogusławskiego ( 1793) pt. Axur król Or
mus. Utrzymuje się przekonanie, że w zaślepieniu zawiści , w oba
wie o swą s ławę twórcy operowego, Salieri otru ł Mozarta : po 
dobno na łożu śm i erci miał się przyznać do tego morderstwa 
(mówi o tym biograf Bee · hovena, Alexander Wheelock). Prócz 
oper komponował Salieri msze, hymny, offertoria , motety, chóry, 
kantaty i muzykę instrumentalną, zwłaszcza koncety organowe 
i fortepianowe, serenady i symfonie . 
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den z największych twórców muzycznych. Staranne wykształcenie 
muzyczne otrzymane od ojca. Leopolda, szy ko rozwinęło niezwy
kty talent Mozarta: z 1761 ·62 pochodzi pierwsza jego zn na kompo-
ycja. 176 wydrukowano pierwsze jeg sonaty fort płanowe, 1765 
napisał pierwsze symfonie , 1767 - pierwszy utwór sceniczny; na· 
zwis ko „cudo„vnego dziec a '" sta o ię głośne w Europie, zwłaszcza 

dzi ki podróżom (podczas których występował akie z Słostrą. ut -
lentowaną pianistką. Marią Anną, waną annerl). W 1769-71 odbyt 
podróż do Włoch. r czasie której otrzymał \ Rzymie order od pa
pieża. w Bolonu - członkostwo Accademia dei Filarmonici, w ~edio

lanie wystawiono jego oper seria Mitndace. re di Pon to, którą dyry· 
gowa l. Ponieważ dal ze podróże artystyczne nie przyniosły 

trwalszych sukcesów w karierze muzycznej. a słuzba na książęcym 
dworze arcybiskupa salzburskiego (od 1770 - koncertmistrz, pózniej 
także organista) stała się meznośna - czart opu cił Salzburg i osiadł 
w Wiedniu jako ni za leżny artysta: tu w 1782 poślubił Constanze 
Weber (stryieczna siostra ompozytora C. M. W era). zyska1 przy· 
Jaźń m. rn. Józefa Haydna. W 1787 o rzyrnał tanowisko cesar kiego 
kompozytora nadwornego. Mimo stworzenia w W1 druu wielu swych 
najwybitniejszych dziel i niejednego sukcesu anystycznego - troski 
matenalne oraz ni ustanny wysiłek twóczy wyczerpały organizm 
kompozytora . Zmarł w 35 roku życia . pochowany został w zbioro
wej mogile dla ubogie . której nigdy nie odna eziono. 
W wsz chstronnej twórczo ści Mozarta reprezentowane s wszys ·
kie ówczesne gatunki i formy; z kompozycji jego, których katalog 
Kochia zarejestrował ogółęm 626. moin wylia.yć tylko najważniej
sze: 16 kompletnych oper; utwory religijne: msz (C-dur zw. Korona
cyjną. c·moll, słynne Requiem 1791. wykończone przez F. Siissmayera) , 
części mszalne. motety, nieszpory. litanie l in .; kancer owe ane. du· 
ety i ercety z towarzyszeniem orkiestry: kan a ty: kanony i pieśni 
solowe. 54 symfonie; różne utwory orkiestrowe: divertimenti, sere· 
nady. marsze, tance; koncerty: 23 fortepianowe . 7 skrzypcowych, n 
fle t 1 hańę, 2 fletowe. na fagot. 4 na róg, klarnetowy: uLwory kame
raln : 5 kwmteców smyczkowych, 23 kwartety smyczkowe, tna. du· 
ety 1 m.: utwory na skrzypce i fortepian (34 sonaty. wariacje) oraz 
fortepianowe: 18 sona . fan tazje. fugi wariaqe. menuety i inne. 

Wltlł a t n cyk l oped1a powsztch na . PW Warszawa 1966 
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, . , 
Smierc Mozarta 

w dni po uroczystym otwarcm nowej masońskiej świątyni . 

podczas którego została po raz pierwszy wykonana - pod ba tu 
t samego kompozytora - kantala Da Lob der Freundschaft, Mo
zart pocz I się źle i musiał położyć się do ł óżka. 

Dr Thomas Franz Closset , lekarz domowy Mozarta. natychmiast 
rozpozna! poważną chorobę i rozpoczą1 lecznie przy pomocy do
stępnych mu środków. Ponieważ jednak stan chorego ciągle się 
pogarszał, asięgnął rady doktora Mathiasa von Sallaby. który -
podobnie jak on sam należał do przedstawicieli najbardziej 
naówczas postępowej szkoły medycznej w Europie„. Walka ze 
śmiercią okazala się jednak daremna. Mozart zmarł, według dia
gnozy doktora Sallaby, na „ potnicę angie lską " . Tuką też przyczy
nę śmierci podano w akcie zgonu . 
( ... ) Choroba i śmierć kompozytor wzbudziły ogromne zaintere
sowanie wiedeńczyków. którzy wystawali pod oknami mieszka
nia Moz ow. machając chusteczkami. 
Wkrótce pojawiły się też pogłoski o tym, jakoby Moza został otru
ty. Rozsiewała je również sama Konsta cja, soba będąca najważ

niejszym źródłem informacj i dla pierwszych biografów artysty. 
(.„ Vincent i Mary Novella określają nawe rodzaj trucizny - mia
Ja nią być rzekomo aequo tofana, bardzo popularna w owych cza
sach włos miks tura . która podawana w odpowiednich daw
kach, pozwala a podobno na dokładne wyznaczenie momentu 
zgonu . Autorzy ci wysuwają przypuszczenie , że winnym śmier

ci kompozytora był jego największy rywal . Antoni Salieri. 

Czy mordtrcjl Moz.art.a był Antonio Salitri? 

Mozart sądził. oczywiście nie bez powodu , że Sałier i ~ idz i ał 

w nim swojego największego ywala i knu ł prze iwko niemu in
trygi od czasów przybycia d Wiednia. Daje i.vyraz emu pod j
rzeniu w listach d ojca . jednak w ostat n im z zachowanym -
stów pisze on do żony w zachwycie o tym, jak ciepło Saheń i jego 
ochanka Cavalieri przyjęli Czarodziejski.flet. Warto także wspo

mniec , że Sa ier i pośrednio wyrazi) swoje uznanie Moza r owi, 
dyrygując 6 września 1791 wykonaniem jego muzyki religijnej 

podczas koronacji Leopolda U w praskiej katedrze św. Wita oraz 
8 1.vrześnia - M1ssa brevis C-dur (KV 258), tzw. Spaur-Messe - z oka
zji przyznania arcyksięznej Marii Annie godnośc ' ksieru żeńskie 

go klasztoru w Pradze . 
Pod oniec życi Salieri, tóry popad ł w obłęd, miał podobno 
przyznać s ię do zamo rdowania Mozarta. Plotkę tę podawano 
w Wiedniu jako fakt. w końcu została ona j ednak stanowczo zde
mentowana i uznana za „absurdalną " przez Ignaza Moschelesa. 
ucznia Salieriego. 

Czy mordtrcJl Mozart.a był Fnnz Hofdtmtl? 

Artysta poznał Hofdemela, gdy ubiegał się on o przyjęcie do wol
nomularstwa. W kwietniu 1789 roku pożyczył Mozartowi 100 
guldenów, ten zaś podjął się udzielania jego żonie Magdalen ie 
lekcji gry na fortepianie . 6 grudnia 179! roku, dzień po mierci 
kompozytora, Hofdemel zaatakował brzytwą swoją brzemienną 
żonę. ciężko ją raniąc. po czym popelnil samobójstwo. 
Według krążących po Wiedniu plotek, kontakty Wolfganga z Mag
daleną Hofdemel nie ograniczały się tylko do nauki gry na forte 
pianie , zaś dziecko, tóre przyszło na świat 10 maja 1792 roku 
w Brnie i otrzymało imiona Johann Nepomuk Alexander Franz, 
było ponoć potomkiem kompozytor . którego pierwsze i m ię 

brzmiało Johannes . T łumaczyłoby to fakt. iż artysta przestał 
w pewnym momencie przyjmowa ' za ówienia z zagranicy oraz 
nie sprze iwiał się pobytom żony na kuracjach w Baden, nawet 
j eśli towarzyszył jej Stissmayr. żywiący w stosunku do pani Mo
zart uczucia wykraczające poza zwykłą przyjaźń . Żywym tego 
przykładem był ostat i syn Konstancji, Franz Xaver Wolfgang, 
urodzony 26 czerwca 1791 roku, któremu nadano podwójne imię 
Stissmayera oraz LIDię ozarta. 

Czy mordtrcjl Mozarta był Franz Xlvtr Sussmayr. 
majJlcy za wsp61niczk; jtgo żon; Konstanc.if? 

Istnieje również inna hipoteza, w dług której truciznę poda1 ar 
tyście Siissmayr, kochanek Konstancji. Wspólnie z Salieńm i Wal
seggiem von Stuppachem, zleceniodawcą Requiem , miał on u.knuć 
spisek przeciwko Mozartowi . Po urodzeniu ostatniego dziecka 



(26 czerwca 1791 roku) Konstancja została ponoć w lajemniczona 
w ów spisek. dając tym samym przyzwolenie na otrucie męża . 

L cz gdyby żona Wolfganga rzeczywiści ·wiedziała o wszystkim, 
to czy byłaby na tyle głupia, żeby opowiadać o swoich podejrze
niach dotyczących otrucia męża? 

Czy mordtrcami Mozarta byli wolnomul.arzt? 

Niektórzy uważają, ż sprawcą śmierci kompozytor był wpr w
dz ie Hofdemel. ale działa ł on z polecenia wolnomu larzy. i o
wiem nienawidzili Mozarta, ponieważ zdradził ich tajemnic . 
ujawniając wraz z pierwszynu dżwiękami Czarodzie;skiego fletu 
tajny masoński rytm trzykrotneg pukan i . 

Czy mordtrc, Mozarta był Gottfritd van Swirun? 

Ojciec Gottfrieda. G rard van Swieten, osobis ty le arz Marii 1i -
resy, jako pierwszy stosowa ł w iedniu leczenie rtęcią w przy
padku chorób wenerycznych. Metodę tę miał jako y wykorzystać 
jego syn, usiłując wyleczyć Mozarta z yfiUsu. jednak w pewnym 
momencie uświadomił sobie, że podawane choremu dawki są na 
d łuższą metę śmierteln . Tot ż. by oszczędzić mu dalszych cier
pień postanowił go „dobić"' i - dla zatarcia śladu - pochować ano
nimowo w zbiorowej mogile . Wiarygodność tej wersj i o iera się 
na fakcie, że zatrucie rtęcią jest ni do od óżnienia od niewydol· 
naści nerek: w obu przypadkach symptomy są takie ame . 

Od lat lekarze i naukowcy analizują symptomy ch oroby Mozarta 
i przyczyny jego śmierci. któr nastąpiła zaledM.e 1 s dni po wy
stąpieniu pierwszych poważnych objawów niedyspozycji. Wysu
nięto wiele hipote dotyczących faktu tak szybkiego 7.ejścia kom· 
pozytora z ego świata, przy czym bardziej godn uwagi są opinie 
lekarzy. Wszystkie one przywiązują przede wszystkim wagę do 
przewlekłych chorób, któr od dzi cińs va nękały artystę . 

Z jednej strony wyniki badań sugeruj zapaleni na t le reuma
tycznym: już jako dziecko Mozart cierpia ł na reumatyzm. będący 
przyczyną ki pskiego stanu jego s rea . z drugiej jednak strony 
wiadomo, że w 1784 roku miewał też siln araki kolki n rkowej . 
Zdaniem doktora Daviesa były one wyw lane „ infekcją pacior-

kowcową" . któ ra pogłębiła się za prawą rozwoju „syndrom 
Scharueina-Hennocha". ( .. . ) Biorąc pod uwagę fakt, że w listopa
dzie 1791 roku w Wiedniu wybuchła epidemia, doktor Davies za-

ada, iż ozan mógł się zarazić paciorkowcem podczas uroczy· 
stości odbywającej się w l oży masońskiej 18 listopada. 
Tak więc diagnoza lekarza domowego doktora Closseta była wła

ściwa. lecz zastosowan przezeń ówczesne sposoby leczenia mo
gły jedynie dopro1 adzić do pogorszenia stanu chorego.( .. . ) 

Wszystkie nowsze wyni i badań medycznych - bez względu na 
to. czy podkreślają one wagę schorzeń reumatycznych , czy też 
uremil - podważają tezę mówiącą o otruciu kompozytora. Wła· 

śdw1e powinno to oznaczać koniec wszelkich pokrętnych speku
lacji na ten temat. Można jednak przypuszczać. że tak się nie sta
nie , o czym świadczą publikacje z lat osiemdziesiątych, takie na 
przykład jak ran cisa Carra, wedle którego mordercą Mozarta jest 
Hofdernel, lub Wonfganga Rittera, który z kolei oczyszcza z za
rzutów Hofdemeła, a całą wina obarcza Salieriego, Siissmayera 
i Konstancję. 

Fm ~nt lmµki Guy W.ignera .lra doun:• 
r:1 pruld.idztr Jerz o IC.orpant O Ull.AEU Gdyn.JI 2001 , 



Teatr europejski 
na przełomie wieków 
Dzięki pomocy finansow j P „O BP i Plus GSM 
ws zonie 200 1/2002 w Teatrze St dio odbywają si 
spotka ia seminaryjne poświęcon najnow zemu 
teatrowi europejskiem u. Prowadzą je wybilni pol
scy lub po ls ko'ęzyczni teatrolodzy; biorą w nich 
także udz i ał zaproszeni gośc i e. Każdemu seminarium 
towarzyszy prezentac ·a video najwazniejszych spek
takli teatralnych. 
Ostatni spotkanie - z udZJalem Prezydenta Unu Te· 
atrów Europy, Gabora Zsambeki - poświęcone było 

współcz snemu teatrowi węgi rski mu. 
ajbliższe - 11 lur go - •Niemiecka zmiana warty'" 

z udz i ałem Thomasa lnnera, redakLora „Th te · 
der Zeit" poprowadzi Natalia Adaszyńska . 

Studio w I •• ,. 
Dzięki pomocy finansowej Fundacji Bankowej 
im. Leopolda Kro n enberga w sezonie 2001/2002 
w Teatrze Studi o r alizowany jes t projekt 
cykl icznych warsztatów teatralnych 
pt . „Studio w STUDIO". 
Warsztaty prowadzone są między innymi przez: 
Ewę Wójciak i Tadeu za Janiszewskiego z atru 
Ósmego Dnia. Piotra Cieplaka - reżysera. Wojcie
cha Majcherka - redaktor( pisma „Teatr". 
choreografa Leszka Bzdyla oraz Zbigniewa Brzozę 
- dyrektora artysty znego Teat ru TUDIO. 
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Gminy Warszawa-Centrum 

Gł ó w nego sponso r a 

przedsięwzięcia . 

Z podz ięk ow a n i e m 

T atr Stu d io 
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DY E~TOR NA CZELt Y 

Krzysztof Ko mala 

DYRE TOR A TV TY ZN ' 

Zbigniew Brzoza 

IERO IK M ZYCZNY 

Jacek Grudzi ń 

KIER OW I l I IT A(l(J 

Ewa Bułhak 

011.G NIZACjA PRAC't' TV TY 1 F 

Jolanta Boniewicz-Wójcicka 

KlEROW llC FCH ICZ NY 

Jerzy Bukowski 

P!'.ACOWNIA AKUS TYCZN A 

Roman Puchalski 

Anclrz j S brzyński 

PRACO NI LEKTRYCZ A 

Remigiusz Si k 

Paweł Srebrzyli.ski 

· osław Sadkowski 

~ACO V' JA KRAWIECKA 

Grażyna Szczecińska 

M1 czysława Zbrozek 

Antoni Frącz k 

Henryk Michalski 

PRACO\ NIA .AOOE .ATORSJCA 

Iren us Sołtysiak 

I' ACOWNIA PERUKA SKA 

Teresa Chmielewska 

Bożena jóźWlak 

PRACOW IA STOLA SKA 

Włodzimierz Konfederak 

Grz gorz Białek 

P ACOW IA ŚLUSARSKA 

Ryszard Lipiński 

GARDEROB" 

Barbara Bańkowska 

Teresa Iwanow 

Halina Kravania 

ll:HOł MONTAZYSTO 

Grz gorz Aniołek 

itold FietloewKz 

Wojciech Haraszk.iewic 

Danusz tiefiodow 

Krzysztof Skór ki 

Grzegorz Zielsk.i 

DZIAł. AD I IST ACJI 

Tomasz Kusit'lski 

Stanisława Kwaśniewska 

Z OPATII. EN! 

Robert Rolczyk 

IU'RO OBSlliGI llDZÓW 

Ma.na.n Kamecki 

Ewa Szypolowska 

SEKRETARIAT 

Barbara Piekarska 

R EK •iA I FOi 

aja Ruszpel 



AL RIA STUDlO TfL. 656 69 9 1 

Grzegorz Pabel 
Elż bi ta Gryz 

Anna M1eczynska 

Robert jaslńslo 

PO LS A 0 KIE T A KAM AL 

SI NFO I VARSO V I T L 65 64 19. TELt' Fllll 620 0 l 38 

Franaszek Wybrańczyk 
Janusz Czyz ws i 

Maria Karwowska 

P RA C O W • I A FI L O \' A T IL 6 5 6 6 9 74 

1 rzy Karpiński 

IMPRESARIAT STUDIO TE L . /fAX 620 Ot 38 . 620 43 69 

Maria Jakub wska-Sobczyk 

Maria Jlikulsk 

Andrzej a1ersk1 

Andrzej Sucbonsk.i 

R OA!!;CJA PROGRAMU 

Ewa Bulhak 

O P CO WA I C A ICZ N 

Maciej Buszewicz 

PATR O I -!llDIA L I. 

I~ 
J"'J'O 

' ł ' I H. NAl" \ 
onet pl 

6tle y mdywiduaJne i zbiorowe sprz.edaJe k~a teatru w poniedziałki 12 - 18 

od wtorku do soboty 12 - 19 . w ruedzi l 1 wtę-la 14 19'"' 

Przedsprzedaz prowadzą rowruez kasy ZASP: 

Aleje Jerozolimskie 25 tel. 621 ·9 -54 lub 621-93·83 

Rezerwacja telefoniczna tel. 656-69-41; 656-69·87 

Biuro Ob tugi Widzów lei. 620·21 02 

Au lom ry inform cja o ~pertuarz czynna całą dobę - tel. 656-69-87 
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il:l.t:l'ON'JCZNA REZ!lt\VACJA 11 11.liÓW 

tel. 656-69-41 

656-69-87 


