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bi,eratbtłm finałul:1ł, mt:rnnznu, śpiew (p.ios ęnka brłml z glośni,-
', kÓw) iako , ostrzeźenie, nteme ,o.

st,rzeźenię ,|oo9oś,'- tcoooś kto krty,
e?al tule źe iego- slÓu, n|e slyghać,
z wL]ra?u, z uprzedn|ph treśc'| l
tego co s'ię na seente prźez p.Ól-
tor et godzźny d,zwłoł nus'im|/ |:1D|s-

snuć nalrczĘę. Cztt też iebiei: We:mento, i' : 'l!' . ;. , ',

tu;- spqll eUrofjra,t 'tAlko , symbo-
li,cznte,,,;,Entlght' . fvfrzVwa' pomusl

:, :, Lucaf.ęr,d: ,,lllyrzuć szprotkę a zto.
. tl'lisz Łaułwę',,rna,kre|,i,,, Mef isto ,,d&-
ruię,] Eousto:ul*wida4C, że, ten iest

' .do '. e?[c;' ' zł1ł !r .poctągnie ł,nn11e|l,
,lepieJ riż,Iśaź/''|ł,,,,!ęo|ejny d'nbe|,

J cst tdkL ża Lo u' dtn,b|e pęiąwlą
się odrułhu czł,ousieczenstwa, fiLo-
.lcg'g,, na poviomlę ,zazdrości,, ,Pod.

, glqdanla, qle ag1,Dstę iest to bor*
dzlet ? :,.,hQnLQ,, 

.niź, totalne łlo. ł|o
ulysub,Ilnoiłafll ;'ulośrlie fro nsee n-,, ,den!olne,., choclaź przect,eż nie Za.

,. .,p,I'!trlonQ. tĄ, Metisto, diabeł-kob źe:'] to,,,przeg,tolę bvć lł tylko flplo.
,gro:rnoqdną marionetkq o tnecho-

'...u.' .l tticmu.Fh' nłehoeh... | :

ir' j l;l'\.1 "

,,, ., t,wlllitotnie' wrg'ca v łpelt,talclu'
.',,,,,pleśł| *ktÓrq',: poulnnlśm:, . od,ebt cć. 

laka zadanq ,wkluftę, .dtra ta |ęrule
' ; . slł lłonla, ponłewd,ż, teatr ,|latng.

flule slotpo 'to' I grgesl anle zostrJ'.
ł,o uktvte.. zł ,phosenkĄ zespoł,tt Po'
LI0E,,Vf Rrt PPED AROUND YOUĘ
'fJIfGER|', ' co należał,obtł tlu,ma-
ąĘvć ,,owlffI{ry woKÓt., .swo*

i. J.UCO', PALCi':.. Angietskl tcksf
ttls fest 9orU'a{"{ctę zrazundwła d|,,a

,,.no!*!eI hubl*zttośpJ ł dlatego oćl-

EATR Leszcątlskłego Fo-
czunił,' nau)a, krak;, J{iech
nie, nwl,i ?Łos ot,aczkci, Td,
rzecz dzieie się nte.u ksdę- .

Pg,rma, ,ond się d,zieie terae
fi"a8.] W kał,d\łYn, ,

, trVsgyscu 
,ąktoizu, tego łpekta|t,Iu

udowadniaiq,, źe przez' ruch., t,.flaź-
na .prząkazął mtłśt; Trzebći , Ęo.
niecznie zauważuć, ź,e ,,Rzectry , o
?auśeie,,'bardzci pom,ogta sk16tp.

, CIa, a pr?ecież fascynuiqca sdeno. ,

,rlratia zottt ł, 
, Henrukd . 

'SeuleÓw', oprÓcx wvn\lenlonueh, bardzo d,o:
,bryeh usźodącuęh rÓL, nalbżu tąk-
żę; zowwaźuć k|,arowne ro|,e " J e',
rg,ego Katntt1$lęleg o (kslążę P a,rmy
t kapitan. .Sclłekter), łIalin!ł, .Studq
niarz: (brawurowa Rektorowa),. Ewtł P1okonczuk (nie tule w roLl
II eleny Trola,'ftskiei, eo matki
Ii'ousto), Mirosłau:o o|,szÓwkt (Mg-
l or domus) i. M atg o,rzaty łvIazurkie-
wicz (subtelnd,,Gretchert), Nl,eelvl nźe wamlentenl . nte\ malq preten- ,

r sjii,, ,wstuseu stworzytrtr doprawdV'
burdzo dobrg spektakl ,, a

'],. ł... . 

,4lvo nzEJ uot'tx,
' ,,i,,liti', r,,,, ,., ,, ,,, ..,,1';'r'.",-' '', .: ,.'': Teatr TVtzJt t Rucbu ,,&zler o r Fau-

f,cie''. sceuartugr (t lnsp.iracJt llKslę.gt S'eu$tat'. I), J. Eurlghta) Jerzy' Lesl-, czy rkl I Bohdrn Zsdure. Scenogratlr
?lofta Kopel-Suulc t Uenryk S.aulcl Btu-
ry.Irł'ltlrrck B{tló.rtr't, Kirysztof tcic.
rpilc&l (plut; 1t'FÓl PoLIcE). Reżyse'.łtt {erry l"esączytlski. Prttnlcrł .w
$bgtoo. t,ł,|il. I nraros 10t5 ,s. . !
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