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Skonfliktowane posta·
cle Marka i Zycmuni.
grają dwaj Zbi.(niewow1e
Łobodziń1ki i Gawroński,
odpowiednio na scenie
skontrastowani. Natura1·
ne, choć nle1komplikowane
postaci!!
kobiet:
Stefki, tony Marka i
Krystyny, tony Zycmunta oraz jej matki grają
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dość wyrównanego ze,t>O·
łu
zwraca
na
1ieh 1 e
jeszcze uwagę Stefan Gi·
lety~z w roli Czarnecki~·
go.
Scenografia Jest wyrainle służebna dla teatru
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