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Kurier rozmawia ·z Krystyną

Skuszanką

i Jerzym Krasowskim

Od l etyc:zrila br. d)"rekcję Teatru Narodowego w Warszawie objął
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Teatru Lu~owego w Nowej Hucie, .,Pola·klego". w Warszawie, ,,Polskfe10" we Wrocławiu i Słowackieao w Krakowie.
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