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Słowo o Protektorach sztuki. 

Patrząc wstecz na dzieje kultury, dzieje sztuki, dzieje teatru dostrzegamy artyst6w i ich dzieła . Oni są w centrum zainteresowań tak 

badaczy jak i przeciętnego odbiorcy. Patrząc na Wenus z Milo, czytając Petrarkę, czy też oglądając sztukę Shakespeare'a nie zastanawiamy 

się przeważnie nad okolicznościami powstania tych arcydzieł. Chcemy wierzyć, że życie tw6rc6w tworzących piękno pięknym i szczęśliwym 

&yć musiało. Rzeczywistość r6żni się niestety od pragnień, cUatego przyklad6w życia artystów w nędzy, poniżeniu i bez zrozumienia mamy wie/e. 

Z drugiej strony, nigdy nie brakowało ludzi, dla kt6rych sztuka stanowiła sens człowieczeństwa. Zgodnie z antycznymi przymiotami 

gdzie piękno miało sąsiadować z dobrem i mądrością, starali się pomagać tym, którzy piękno tworzyli. W ten spos6b, choć nie posiadali 

zdolności artysty przyczyniali się do powstawania dzieł sztuki. 

Pierwszym znanym &ył rzymski arystokrata Ca ius Cilnius Maecenas - doradca Augusta, opiekujący się grupą poet6w z Wergiliuszem, 

Horacym i Propercjuszem na czele. Przydomek jego - Maecenas - stał się nazwą, którą zaczęto określać protektor6w sztuki i literatury. 

Zmieniały się epoki, zmieniała kultura, zmieniała sztuka. j edno zmianie nie u/egało. Zawsze znajdowali się duchowi potomkowie 

Maecenasa. Bogaci, wpływowi nie dbali wyłącznie o własne dobro. Stawali się hajnymi protektorami artyst6w, tak na świecie, jak i w Polsce. 

A jak jest dzisiaj? Nowa rzeczywistość, nowy model gospodarki rynkowej zmieniły funkcjonowanie kultury i sztuki w Polsce. 

Obok mecenatu państwowego, spotkać można mecenat prywatny. Firmy, przedsiębiorstwa, oso&y prywatne wzorem dawnych Mecenas6w 

starają się wspom6c polską kulturę , polską sztukę, polskich artyst6w. 

To dzięki ich mecenatowi możemy zachwycać się dziś niejednym dzieł.em sztuki, uaestniczyć w wystawach, koncertach, spektaklach teatralnych. 

Wśr6d hojnych protektor6w polskiej kultury i sztuki wyr6żnia się działalność 

Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Nationa/e - Nederlanden Polska S.A. 

Właśnie dzięki jego mecenatowi Teatr Polski w Poznaniu może zaprosić miłośnik6w twórczości Shakespeare'a na "Wieczór trzech kr6li" -

500. premierę w powojennej historii naszego Teatru. 

Cieszy nas zrozumienie dla misji, jaką spełniać musi teatr. 

Misja kultywowania polskiego słowa, popularyzowania kultury i sztuki tak polskiej, jak i światowej, dbania o rozw6j duchowy i 

estetyczny widza. 

Dumnie brzmią słowa piosenki: "Co '7y się nie działo, teatr musi graću 

Jednak ta gra, ta misja wymaga sporych nakład6w. 
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l 

O życiu i twórczości Williama Shakespeare'a 

Urodził się 23.04. 1564 roku w Stratfo rdzie nad Avonem, w hrabstwie Wan\lick. Pochodził z rodziny mieszczańsk i ej . 

Ojciec j ego , J ohn Shakespeare, był rzemieślnikiem , imającym się różnych zawodów (rękawicznik , rzeźnik, handlarz 

wełną) . Matka, Mary Arden, pochodziła z rodziny ziemiar1skiej . Kształcił się prawdopodobnie w gimnazjum miejskim w 

Stratfordzie, gdzie poziom nauczania był dość wysoki. W roku 1582, w wieku lat osiemnastu, ożenił się z ze starszą od 

siebie o lat osiem Anną Hathaway, córką farmera. W sześć miesięcy później rodzi s i ę ich pierwsze dziecko, a w dwa lata 

później bliźniaki. Pomiędzy rokiem 1585 a 1592 nie wiadomo co robił, brak jest znanych dokumentów. Kiedy pojawia się 

w Londynie jest już aktorem i autorem dość znanym. W ciągu dwóch lat następnych publikuje poematy epickie "We nus 

i Adonis" oraz "Gwałt w Lukrecji". W roku 1594 wchodzi w skład trupy aktorskiej - Sług Lorda Szambelana. Kiedy i gdzie 

zdołał posiąść kwalifikacje zawodowe jest tajemnicą. Być może statystował w którejś z kompanii stołecznych, być może 

grywał na prowincji lub też- co wydaje się prawdopodobne w świetle późniejszej kariery- "podkupiono go" tym zaszczytnym 

udziałem, jako utalentowanego pisarza, mniejszą uwagę zwracając na niedomogi aktorskie . Wydaje się to potwierdzać 

fakt, iż jakkolwiek skąpe są wiadomości o jego aktorskich kreacjach - grai Ducha Ojca w "Hamlecie" i Adama w 'Jak wam 

się podoba"- w rachunkach za przedstawienia dworskie figuruje, obok tak znakomitych aktorów, jak Kempe i Burbage, 

również i nazwisko Shakespeare'a. 

Trupa Sług Lorda Szambelana postanowiła, około roku 1598, otworzyć swój własny teatr, słynny Globe Szekspirowski, 

w Southwark, na prawym brzegu Tamizy. Powodzenie nowego teatru było znaczne, a z nim rosły dochody i s ława 

Shakespeare'a. 

Francis Meres w publikacji "Palladis Tamia" wysuwa go na czoło dramatopisarzy angielskich . 

Shakespeare nabywa drugą z kolei posiadłość w Stratfordzie. 

W 1603 roku umiera królowa Elżbieta . Następcajej , Jakub I, przejmuje patrona t nad Szekspirowskim teatrem. Trupa 

znńenia nazwę na Słudzy Jego Królewskiej Mości . Powodzen ie mają tak duże , i ż w roku 1603 wynajmują drugi budynek 

teatralny. Shakespeare jest jednym z siedmiu udzia łowców w tej handlowo-artystycznej imprezie . 

Nie wiemy, kiedy Shakespeare rozpoczął swoją l ondy11ską karierę , n ie wiemy też , kiedy ją zako 11czył . W roku 1612jest 

już znowu mieszkańcem Stratfordu - ren tierem, odcinającym ku pony od nieśmierte l nej spuścizny. W roku 1613 spłonął 

teatr Globe, w czasie spektaklu "Henryka VIII" , ostatniej sztuki, pisanej przy współudziale Shakespeare. Czy był przy 

tym obecny? Czy wieść o katastrofie doszła go w dalekim Stratfordzie? ... Czy prz)jął ją j ako epilog swoj ej aktorskiej 

kariery, czy tylko j ako punkt zwrotny w karierze finansowej? ... Nie wiemy. 

Shakespeare zmarł 23.04.1616 roku, w wyniku "hulaszczej biesiady", do której - wg świadectwa] ohna Warda, proboszcza 

- zasiadł z kolegami po piórze: Benjonsonem i Michaelem Draytone.m. Pochowano go w Stratfordzie. 



Twórczość Shakespeare'a dzieli się zazwyczaj na cztery okresy. 

Okres pierwszy obejmuje o bydwa poe maty, większość sonetów, trzy częśc i "Henryka VI" , tragedie: "Tytus 

Andronicus" i "Ryszard III" oraz cztery wczes ne komedie: "Komedię omyłek", Poskromienie z łośn icy", "Dwóch 

panów z Werony" i "Stracone zac hody miłosne". Okres ten jest rodzajem poetyckiego terminatorstwa, w którym 

Shakespeare eksperymentuje z różnymi formami poetyckiego wyrazu i doskonali rzemiosło dramaturgiczne. Y./e 

wszystkich tych utworach zauważyć można wpływ lektur i lekcji szkolnych: od Seneki i Plauta po gramatykę ł aci1'iską 
Williama Lily. Nie bez wpływu na wczes ną twórczość Shakespeare'a są 1 dz ieła rodzime , romanse i dramaty J ohna 

Lyly, "Confessio Amanis" Gowera i "Spanish Tragedy" Kyda. Wpływ decydLijący zarówno na formę wiersza, jak i na 

ukształtowanie materii historycznej w jego "Kronikach królewskich" , wywarł Christofer Marlowe , autor "Edwarda II" , 
"Faustusa" i "Tamerla na" . 

Okres drugi , obejmujący w przybliżeniu lata 1594 -1600,jest okresem pełnej dojrzałości artystycznej . Powstają 
w nim najlepsze Szekspirowskie komedie - "Sen nocy letniej", "Wesołe kumoszki z Windsoru", "Kupiec wenecki", 

"Wiele hałasu o nic" , 'Jak wam się podoba" i "Wieczór Trzech Króli " oraz wczesne tragedie: "Romeo i Julia" , 
"Ryszard II" i obydwie części "Henryka IV". 

W trzecim, szczytowym okresie twórczości Shakespeare'a, powstają wielkie tragedie - "Hamlet", "Makbet", "Król 

Lear", "Otello" ; tragedie rzymskie - 'Juliusz Cezar", "Korolian", "Antoniusz i Kleopatra"; dramaty greckie - "Troilus 

i Kresyda" , "Tymon Ate1"iczyk" oraz "czarne", niepokojące komedie - "Miarka za miarkę" i "Wszystko dobre , co się 
dobrze kończy". 

Okres czwarty, wyodrębniony głównie dla innej koncepcji dramatu , strukturalnie zbliżony do "romansu", 

obejmuje tylko trzy sztuki, które w całości wyszły spod jego pióra: "Cymbelina", "Opowieść zimową" i "Burzę " . 

Szesnaście sztuk Shakespeare' a ukazało się drukiem za jego życia, w formacie in quarto, w którym najczęściej 
publikowano wówczas dramaty. Część z nich, ogłoszona zapewne bez wiedzy i zgody autora - tekst był własnością 
teatru, w którego repertuarze się znajdował, zazdrośnie strzeżony przed konkurencją, drukarzami i ... auto rem -

zawiera rzeczy skażone, tak zwane "złe quarta". 

Pełny tekst trzydziestu sześciu dramatów (z pominięciem "Peryklesa") ukazał się pośmiertnie, w roku 1623, 

pod redakcją Heminge'a i Condella. Wydanie to nosi nazwę Pierwszego Folio. 

.\. 
I 

Dramaty Shakespeare'a w Polsce i ich tłumaczenia. 

Do Polski trafił dość wcześnie. ie wi emy, czy wystawiano go w Gda1'isku w roku 1605 , ki ed y to trupa aktorów 

angie lskich zawita ła po raz pi e rwszy do Polski. Na p ewno debiutował w Elblągu, w roku 1607, aż pięć sztuk j ego 

bowiem znajdowało się w repertuarze trupy John a Greena, któ ra wystę powała w tym mieście przez okres paru 

tygodni. Na pewno teżjego debiutem warszawskim by ło "Poskromienia złośnicy", wystawione w dniu 16 listopada 

1611 na zamku królewskim, z okazji zaręczyn króla Zygm unta III. Musiało się ono podobać, trupa ta powracała 

bowiem do Warszawy dwukrotnie , toruj ąc drogę trupie Aarona Askena, która zdołała nawet uzyskać formaln y 

patronat królewski. 

Pomimo tak wczesnego kontaktu z dramaturgią Shakespeare'a, d ziejet.Jego recepcji w Polsce datuj ą się od 

schyłku osiemnastego wieku. Na sceny nasze trafił on drogą pośrednią, poprzez języki niemiecki i francuski, 

zniekształcony i przystosowany do smaku i wymagań epoki. 

Pierwszą sztuką o wątkach Szekspirowskich wystawioną w języku polskim w Warszawie około 1782 roku była 

przeróbka "Wesołych kumoszek z Windsoru", pióra Franciszka Zabłockiego, pt. "Samochwał albo Amant Wilkołak". 

Do repertuaru teatrów polskich wprowadził Shakespeare'a na stałe Wojciech Bogusławski , twórca Teatru 

Narodowego, który obok "Amanta Wilkołaka" , wystawił własny przekład "Hamleta" - według niemieckiej wersji 

Schroedera - oraz "Romea i Julię" w przekładzie biskupa Kossakowskiego. Były to wersje zniekształcone, kalekie , 

utorowały jednak Shakespeare'owi drogę na nasze sceny i rozbudziły zainteresowanie pisarstwem wśród elity 

kulturalnej narodu. 

Fragmenty jego dramatów przekładali m. in. Stanisław Trembecki, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Cyprian 

Kamil Norwid. J akkolwiek żaden z nich nie pokus ił się o pełny przekład któregokolwiek dramatu, ukształtowali 

oni model przyszłego kanonu szekspirowskiego w Polsce . Był to już, siłą rzeczy, model i wzór romantyczny. Na 

zasadzie sprzężenia zwrotnego - swoiście interpretowany Shakespeare dopomógł w ukształtowaniu polskiego 

Romantyzmu , który z kolei obrodził polskim kanonem szekspirowskim. 

Zanim s ię ów kanon narodził , rosnącemu za interesowaniu Shakespeare'em usiłowali sprostać lud zie dość 

przypadkowi; Ignacy Kefali11ski (Ignacy HołowiI1ski), John of Dycalp (Placyd Jankowski) i Józef Korzeniowski. W 

sumie przełożyli oni dziesięć sztuk Shakespeare'a niezbyt udolnie zresztą . Ich zamiar przełożenia na polski 

wszystkich dramatów, zrealizowany został dopiero w roku 1875, kiedy to Józef Ignacy Kraszewski ogłosił "Dzieła 

dramatyczne" w przekładach Stanisława Koźmiana, Leona Ulricha i Józefa Paszkowskiego. Kanon ten, z niewielkimi 

zmianami, obowiązuje do dzisiaj. Jego znaczenie d la polskiej kultury literackiej i teatralnej było i jest ogromne. 

Jest to wzorzec sugestywny, zrośnięty z polską tradycją romantyezną. Spod jego uroku czy władzy nie zdołali się 

wyrwać nawet niektórzy tłumacze współcześni, poeci tak wybitni, jak Gałczyński czy Iwaszkiewicz. A przecież był to 



wzorzec związany z epoką, w której powstał, widziany oczyma owej epoki, równie mało mającej z manieryzmem 

epoki e l ż bi e tańskiej, co i ze stylistyką współczesną. Dotyczy to nie tylko interpretacji poszczególnych utworów, 

lecz równ i eż i wzorców wrażliwości ukształtowanych przez poezję romantyczną, poza którą nie wyszli, bo wyjść nie 
moglij ego postromantyczni tłumacze. 

Tak we wstępie do własnego przekładu "Sonetów" Shakespeare'a pisał w latach siedemdziesiątych naszego 
wieku J erzy S. Sito. 

Warto w tym miejscu wspomnieć o znakomitej pracy translatorskiej Macieja Słomczyńskiego, którego przekłady 
dziel Shakespeare'a wyda ne były przez Wydawnictwo Literackie w latach os iemdziesi ątyc h. Na kolejny znaczący 
przekład trzeba był o czekać, do chwili pojawienia się prac Stanisława Barańczaka. Od tej chwili Shakespeare w 

polskich teatrach jest wystawiany przeważnie w tym tłumaczeniu. Również J an Łomnicki pragn ą ł zwier'\czyć swą 
aktorską przygodę z rolami Shakespeare'a w "Królu Learze" korzystając z przekładu Stanisława Ba rańczaka. Zmarł w 
trakcie prób w 1992 roku. 

Nowoczesność stylu i języka, poetycka wrażliwość oraz zrozumienie współczesnego tea tru w tłumaczeniach 
Stanisława Barar'iczaka, okazttj ą się być walorami, które docenia większość twórców. Równ ież w realizacji spektaklu 

"Wieczoru Trzech Króli" w Teatrze Polskim w Poznaniu wykorzysta no ten przekład. 

(Wykorzystano fragmenty wstępuj.S.Sity, w: Jerzy S. Sito: Szekspir na dzisiaj, Warszawa 1971.) 

T 

O "Wieczorze Trzech Króli, albo Co zechcecie". 

W święto Matki Boskiej Gromnicznej roku 1602 w Middle Temple , w j ed n ej z czterech londy1'\skic h szkól 

prawniczych odbyła się bies iada, której część rozrywkową stanowiło przedstawienie "sztuki zwanej Wiecz6r Trzech 

Kr6li albo Co zechcecie . .. " 

John Manningham, jeden z widzów obecnych na sali, w dalszym ciągu sprawozdania zamieszcza opis samej 

sztuki , która jego zdaniem była „ . wielce podobna "Kom edyi omyłek" a lbo "Menaechmi" Pl auta, atoli 

najpodobniejsza owej zwanej "Inganni". 

"Wieczór Trzech Króli , albo Co zechcecie" (Twelfth night, or what you will) powstał prawdopodobnie około 1600 roku. 

W przeciwieństwie do 'jak wam się podoba'', czerpiącego z jednego źródła, "Wieczór Trzech Króli" posiada 

liczne źródła lub analogie w innych utworach. Obok wspomnianych przez Manighama kolejnym wzorcem jest 

sztuka wioska "Gl ' Ingannati " (w której znajdujemy postacie o imionach Fabio i Malevolti , a także odniesienie do 

Święta Trzech Króli ), a także włoskie nowele , ich francuskie i angielskie przekłady, "Arcadia" sir Philipa Sidneya, 

sztuka "Sir Clyomon i Clamydes" oraz utwór Emanuela Forde'a "Parismus" (w którym z kolei można znaleźć motyw 

katastrofy na morzu oraz imiona Oliwia i Violetta). 

Utwory te wykorzystują na rozmaite sposoby motywy rozłączonych bliźniaków oraz dziewczyny przebranej za pazia i 

starającej się o względy damy w imieniu swego pana. 

Nadrzędnym tematem "Wieczoru Trzech Króli" jest miłość, a dokładniej miłosne konwencje w ich formie 

wziętej z kultury dworskiej. Dla Shakespeare'a jest oczywiste , że ludzie zakochują się od pierwszego wejrzenia; 

tak się przecież stale działo z kochankami w poematach miłosnych i romansach jego epoki. Orsino, Oliwia i Viola 

zachowttją się w sposób całkowicie tradycyjny. Istota uczucia, które dotyka naszych bohaterów, ujawnia się bez 

przesadnie subtelnych rozstrząsań. Wyrafinowany i oczytany w literaturze miłosnej książę potrzebuje jednego 

tylko pytania rozmówcy, aby odpowiedzieć grą słów i literacką aluzją. Taka sprawność umysłu, taka zdolność do 

operowania aluzją odsyłającą do odpowiedniego źródła , a zarazem dostrojoną do pory i do sytuacji stanowiła 

esencję typowej dla kultury dworskiej roli amanta. 

Można przypuszczać, że już w utworach, z których Shakespeare zaczerpnął pomysł głównego wątku, dramaturg 

dostrzegł potencjalne składniki "wysokiego" komizmu . 

W tradyC)jnej historii, którą wielokrotnie opowiadano od nowa, a zawsze z powagą, znajdował przykład absurdalności 

literackich konwencji miłości. Shakespeare spoglądał na tę historię z rozbawieniem. Dlatego np. postać Orsina widzimy 

najpierw pławiącego się we własnych uczuciach, zakochanego nie tyle w Oliwii, ile we własnym zakochaniu. Monolog, 

którym książę otwiera pierwszą scenę, jest zbyt dobrze napisany, aby mógł być szczery. 



W kolej nych scenach zarys pos taci wzbogaca s ię o dalsze szczegóły. Np. ks iążę opisuje siebie samego j ako model 

kochanka, s i ęgaj ąc do mnós twa u ta rtych wyrażeń . W innej scenie w pewnym momencie gotów jest zabić Vio lę , by w 

nas tępnym ją poślubić , co stanowi wcielenie wiecznego niezdecydowania i obracania s ię wśród n ie prawdopodobieństw. 

Nie inaczej Oliwia, która, zakochana już w przebranej za chłopca Violi , z największą chęcią ofiarowuje rę kę j ej bra tu 

- bli źn i akowi Sebas tianowi. Rozmowy Oliwii z Vio lą dowodzą, że każda z nich wie, i ż druga uczestniczy w grze. Tą samą 

wi edzą dyspon uje uważny widz, co wytwarza swois tą wartość komiczną- wynikającą nie tyle z samej śm ieszności , ile z 

ubawienia obse rwacj ą samej gry. Z takimi właśnie zewnętrznymi aspektami sformalizowanych konwe ncji miłosnych ma 

do czynienia główny wątek fabuły i w tym też dochodzi do głosu jeszcze j eden aspekt humoru sztuki. Nic nie j est na serio; 

sam podtytuł sztuki brzmi , bądź co bądź "Co zechcecie". 

Zarówno w wątku głównym , j ak i p obocznym czynnikiem nadrzędnym j est miłość . 

W wątku podrzędnym mamy j ednak d o czynienia z dość odmienną grupą amantów. 

Si r Andrzej to wręcz karykatura tradyC)jnej postaci amanta. Stanowi , zdaniem Marii, wcielenie " rozrzutności i braku 

rozsądku". Jes t ponadto głupi i próżny. 

Równie nie powiązana z tradycj ąjes t postać Malvolia, któremu w początkowych partiach sztuki Oliwia zarzuca "p rzerost 

miłości własnej" i brak "wielkoduszności" . Miłość własna pozwala mu w naturalny sposób prz;jąć, że podrzucony list był 

pisany do niego i że wyszedł spod ręki jego pani , Oliwii.Jeszcze przed znalezieniem przezeń listu , treścią marzeń Malvolia 

jest takie małżeństwo, ale miłość dla niego znaczy wyłącznie jedno: jego własne wywyższenie. 

Mamy zatem przed sobą dwóch bohaterów, którzy w samej rzeczy łyknęli z pucharu Błędu , ale bynajmniej nie miłość 

była temu winna. Ich błąd tkwi raczej w ich własnych charakterach i w ich postawach wobec miłości. 

Wątek poboczny można uznać za coś w rodzaju odwrotności wątku głównego, za drugą stronę medalu. W obrębie 

wątku głównego bohate_rowie działają w świecie ustalonej konwencji, podczas gdy w ramach wątku pobocznego postacie 

są konwencji obce lub nawet antytetycznie przeciwstawione. 

Bezpośredni kontrast z duchem "wysokiego" komizmu tworzą farsowe intrygi i sztuczki bohaterów, z których się 

śmiejemy zamiast śmiać się wraz z nimi : sir Andrzeja, Malvolia, nawet sir Tobiasza, któremu podbechtanie sir Andrzeja 

do pojedynku przyniosło w nagrodę "rozkrwawiony czerep". 

Dwa światy miłości i dwa światy komizmu złączyły się w jedność nazwaną "Wieczorem Trzech Króli, albo Co zechcecie". 

(Wykorzystano posłowie Stanisława Barańczaka w: William Shakespeare: 

Wieczór Trzech Króli, albo Co zechcecie", Poznań 1994.) 

1 

Premiery "Wieczoru Trzech Króli" 
wXIX wieku: 

Kraków: 

"Noc trzech króli" 

Premiera 21 grudnia 1884 r. 

W obsadzie m.in. 

Viola - Modrzejewska 

Orsino -Sobiesław 

Oliwia - Kałużyńska 

Malwolio - Arwin 

Chudogęba - Solski 

Czkawka - Frenkiel 

Warszawa: 

"Noc trzech króli" 

Premiera 2 lutego 1885 r. 

Przekład : L. Ulricha 

Układ sceniczny Helena Modrzejewska 

W obsadzie m.in. 

Poznań: 

Viola 

O rsino 

- Modrzejewska 

- Prażmowski 

Prz)'.jaciel Violi (sic!) - Waliszewski 

Malwolio - Rapacki 

Oliwia 

Czkawka 

- Ładnowska 

- Ostrowski 

Chudogęba - Mozorowicz 

- sezon 1885/ 86 Teatr Polski w ogrodzie Potockiego 

Helena Modrzejewska w roli Violi, luty 1885 
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Bronisława Dąbrow1kiego 
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• 

Inscenizacja Bronisław Dąbrowski 
i reiyserja: 

Dekoracje: Zygmunt S'J>ingier 

Opracowanie . 
muzyczne: Bron. Młodzieiowski 

Robert Boelke 
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Premiery "Wieczoru Trzech Króli" 
w Poznaniu 
w dwudziestoleciu międzywojennym: 

- sezon 1905/ 06 

- sezon 1908/ 09 

- premiera 20 lutego 1909 r. 

- sezon 1936/ 37 

Premiera 12 listopada 1936 r. 

Reżyseria Bronisław Dąbrowski 

Scenografia: Zygmunt Szpingier 

Obsada: 

Orsino, książę Illirii 

Oliwia 

Viola 

Sebastian 

Antonio 

Kapitan Statku 

Walentyn } 

Andrzej Chudogęba 

Malwolio 

Błazen 

Fabian 

Maria 

Recenzje: 

- R. K.ierczyński 

- Elżbieta Łabuńska 

- Z. Gryf - Olszewska 

-Jasieczek 

- Wł. Ha11cza 

- S. Konarski 

-Józef Niewęgłowski 

-Jaworski 

- Z. Noskowski 

- Baryka 

- K. Pągowski 

- Porębska 

„Arcy komedia Szekspira p. t. „Wieczór Trzech Króli" prz)'.jęta została 

przez prasę i publiczność z entuzjazmem dawno nie spotykanym. 

Nic dziwnego, bo "Wieczór Trzech Króli" jest bodaj najlepszym 

przedstawieniem w całej Polsce. Publiczność bawiła się doskonale." 

Kurier Poznański, 14 listopada 1936 



William Shakespeare 

Wieczór Trzech Króli, albo co chcecie 
(Twelfth night, or what you will) 

500. premiera w powojennej historii Teatru Polskiego 

Tłumaczenie Stanisław Barańczak 

Premiera 29 października 1999 

sezon 1999 / 2000 

) 

ł 

reżyseria WALDEMAR MATUSZEWSKI 

scenografia EWA STREBEJKO 

muzyka ROBERT LUCZAK 

choreografia WIADYSLAW JANICKI 

asystent reżysera ARNOLD PUJSZA 

występtuą : 

Orsino, książę Illirii - Andrzej Szczytko 
Oliwia - Karolina Jóźwiak 
Viola, Cesario - Magdalena Dąbrowska 
Sebastian - Paweł Ławrynowicz 
Antonio -Janusz Kulik 

Kapitan Statku 
Walentyn- dworzanin 
Curio - dworzanin 
Tobiasz Czkawka 
Andrzej Chudogęba 
Malvolio 
Feste - błazen 
Fabian 
Maria 

Ksiądz 

Strażnik I 
Strażnik 2 

- Grzegorz Emanuel 
- Kuba Ulewicz 
- Edward Warzecha 
- Maciej Zabielski 
- Wojciech Siedlecki 
- Arnold Pujsza 
- Mieczysław Hryniewicz 
- Witold Szulc 
- Kuba Ulewicz 
- Lucyna Winkel 

- Piotr Wypart 

*** 
*** 

Inspicjent : Elżbieta Bednarczyk 
Sufler : Elżbieta Rumiej 



Scena :hiorowa - premiera 14 czerwca 1946 

Oliwia - Janina Morisówna, i 946 

"Wieczór Trzech Króli" to wielkie zdarzenie teatralne. Wielka, 

najprawdziwsza i najweselsza uczta, na której publiczność bawi się 

po królewsku ijak rzadko . Nie spotka ło s i ę bowiem dotychczas, 

ażeby po spuszczeniu ostatniej kurtyny publiczność nie ruszając się 

z miejsc, klaskała jak szalona i domagała się bisów. Ten dziw sprawił 

właśnie "Wieczór Trzech Króli" w Teatrze Polskim, który rozaniela 

całą widownię." 

Kurier Poznański, 15 listopada 1936 

Premiery "Wieczoru Trzech Króli" 
w Teatrze Polskim w Poznaniu po 1945 r. 

Sezon 1945/46 

Premiera 14 czerwca 1946 r. 

Dyrekcja Wladysław Stoma 

Reżyseria i opracowanie literacki Bronisław Dąbrowski 

Scenografia Stanisław Jarocki 

Przekład J. Ulrych 

Obsada: 

Orsino, książę lllitii - Olgierd Jacewicz 
Oliwia -Janina Morisówna 

- Irena Żuchowicz 

Viola - Zofia Barwi1'iska 

Sebastian -Janusz Warmiński 
Antonio - Mieczysław Serwiński 

Kapitan Statku - Kazimierz Przysta1'iski 

Walentyn } -Józef Niewęgłowski 

Kurio } dworzanie - *** 
Tobiasz Czkawka - Aleksander Dzwonkowski 

Andrzej Chudogęba - Andrzej Kuryłło 
Malwolio - Lucjan Dytrych 
Błazen - Zygmunt Wojdan 
Fabian - Mieczysław Jasiecki 
Maria - Olga Bielska 
Strażnik I -Józef Andrzejewski 

Strażnik II *** 

Recenzje: 

"Teatr Polski wystawia "Wieczór Trzech Króli" w reżyserii dyr. Bronisława Dąbrowskiego a oprawie dekoraqjnej artysty 

- malarza Stanisława Jarockiego. Dąbrowski traktuje rzecz całą w sposób swoisty, oryginalny, gdzieś na pograniczu pomiędzy 

fantazją baśniową a groteską. Z dużym wyczuciem reżyser doZtije oba motywy, z jednej strony nie roniąc niczego ze 

swoistego czaru poezji, z drugiej strony, wydobywając maximum humoru i zabawy, jakie "Wieczór Trzech Króli" otwiera 

w takiej rozciągłości. Humor Shakespeare'a bywa bardzo rozmai ty i można go równie dobrze strywializować jak uskrzydlić . 

Dąbrowski potrafił położyć najsilniejsze akcenty na zabawie tomijąc równocześnie to wszystko , co dla współczesnego 

widza mogłoby mieć posmak zbyt ostry. Dekoracje i kostiumy podniosą niewątpliwie piękno wieczoru dodając do wizj i 

poetyckiej wizję plastyczną i teatralną. 

Jerzy Kollei; Teatralność "Wieczoru 'frzech Kr6li ", w: Program Teatru Pofshiego w Poznaniu do premier)' "Wieczorn Trzech Kr6li ", Poznań 1946. 

Sezon 1956/57 

Premiera 3 listopada 1956 r. 

Dyrekcja Aleksander Gąssowski 

Reżyseria Roman Sykała 

Scenografia Aleksander Jędrzejewski 

Przekład Stanisław Dygat 

Obsada: 

Orsino, książę Illirii - Rafał Kajetanowicz 
Oliwia - Irena Łęcka 

-Janina Marisówna 
Viola - Aleksandra Koncewicz 

Sebastian - Stanisław Jędrzejewski 
Kapitan Statku - Zdzisław Kuźniar 
Antonio - Olech Moliński 

Walentino - Kazimierz Łastawiecki 
Kurio ldworzanie - Wladysław Olszak 

Tobiasz Czkawka - Zdzisław Relski 

Andrzej Chudogęba - Władysław Głąbik 
Malwolio 

Feste - błazen 
Fabian 
Maria 

Ksiądz 

Dowódca straży 

- Kazimierz Przysta1'iski 

- Bogdan Zieliński 
- Eugeniusz Kotarski 
- Ewa Zdzieszyńska 
-Janina Wolska 
- Edward Marciszewski 
- Łucjan Rabski 

Scena zbiorowa - premiera 3 listopada J 946 



Recenzj e: " Na scenie Teatru Polskiego Lurze l iśmy "Wieczór Trzech króli" - Szekspira w inscenizacji i reżyserii 

Romana Sykały. Publiczność przyjęła serdeczn ie przedstawienie premierowe, nagradzając artystów serdeczną owacją. Po 

sześciu latach "banicji" poezja szekspirowska zabrzm iał a znów na scenie pozna!'iskiej , dostarczając miłośnikom wielkiej 

sztuki, wie lu wzruszeń. Przedstawie niu, które otrzymało ciekawa oprawę scenograficzną i muzyczną, wróżymy bardzo 

długi żywot na naszej scenie.u .m.)" 

Scena zbiorowa, 20 listopada 1980 

Głos Wielkopolski, 6 XI 1956 

Sezon 1980/ 81 

Premiera 20 listopada 1980 r. 

Dyrekcja Roman Kordziński 

Reżyseria Józef Sło twi r1ski 

Scenografia Liliana Jankowska 

Przekład Jerzy S. Sito 

Obsada: 

Orsino, książę Illirii - Zdzisław Krauze 

Oliwia 

Viola 

Sebastian 

Antonio 

Kapitan Statku 

Walentyn 

- Irena Grzonka 

- Alicja Kubaszewska 

- Stanisław Raczkiewicz 

-Józef J achowicz 

- Piotr Wypart 

- Piotr Binder 

Kurio dworzanin - Maria Bujas 

Tobiasz Czkawka - Aleksander Błaszyk 

Andrzej Chudogęba - Wiesław Zwolil'iski 

Malwolio - Włodzimierz Kłopocki 

Feste - błazen - Mariusz Szaforz 

Fabian - Wojciech Kalinowski 

Maria - Sidonia Błas i11ska 

I Ofice r -Jaros ław Pilarski 

Damy dworu - Renata Husarek 

- Eleonora Wallner 

Szef muzykantów - Krzysztof Kaczmarek 

Recenzje: 

"Teatr Polski w Poznaniu wystawił obecnie Sze kspirowski "Wieczór Trzech Króli". Spektakl bardzo zabawny, 

baśniowo , czysto komediowy. W sensie inscenizacyjnym raczej tradycyj ny, na plan pierwszy wysuwający z reguły nie 

docenionego w tym teatrze aktora. ( .. . ) Zdaniem reżysera przedstawienia, J ózefa Słotwińskiego jest to wyłącznie 

typowa , stara, zabawna , klasyczna i kostiumowa komedia ( ... ), której pierwszoplanowymi postaciami staje się 

przedziwna galeria barwnych i z gruntu charakterystycznych fi gur z Sir Tobym Czkawką, Malvoliem, błaznem i 

Chudogębą na czele. Trzeba przyznać, że wszystkie role charakterystyczne , są w tym przedstawieniu dobrze aktorsko 

ustawione i z dużą siłą zagrane." 

Olgierd Błażewicz, Komedia dla ludzi, w: Tydzień nr 50. 

"Reżyser poznańskiego przedstawienia "Wieczoru Trzech Króli" został niewątpliwie zaczarowany postacią błazna. 

Chociaż nie wysunął jej na czoło , a nawet przytłumił i uczynił z niej delikatnie brzmiący leitmotiv, niemniej z 

pozycji błazna spojrzał na całą komedię. Nałożył błazeńską czapkę( ... ) również poniekąd samym kochankom i to 

na tej zasadzie, wedle której nadętym patetycznie członkom podniosłej uroczystości przydaje się na fotografii -

ośle uszy. W ten sposób plan sentymentalny( ... ) został ściągnięty z piedestału uczuciowej wzniosłości( ... ) Fakt ten 

podkreśla podstarzały Orsino (Zdzisław Krauze), którym autentycznie młoda i obdarzona dużą urodą sceniczną 

Viola (Alicja Kubaszewska) zainteresować się może z oczywistego wyrachowania„ nie mówiąc już o Oliwii (Irena 

Grzonka), która rzuca się w ramiona pierwszego lepszego przybłędy. Viola Kubaszewskiej i Oliwia Grzonki, spychają 

konkurentów do rzędu mało ciekawych figur. Irena Grzonka umiejętnie wycisza wysoki ton swoich wypowiedzi, 

wybrania się w prosty sposób przed zasadzkami retorycznego dramatu,jaki ma tutaj do zagrania; po prostu możliwie 

najzwyczajniej w świecie mówi swój tekst, przydając mu nieco sceptycyzmu, a nawet ironii( ... ) grając wyłącznie o 

jedno - o posiadanie partnera, który będzie na tyle wybrany przez nią, na ile jest w ogóle do przyjęcia. Również 

Alicja Kubaszewska dostraja się do tego właśnie tonu. Jej uczucie jest grą, a nie szale11stwem. Jej spojrzenie na 

Orsinajest wyjątkowo trzeźwe. 

( ... ) Wydaje się, że Józef Słotwiński, osłabiając liryczne partie kochanków i wyciszając melancholijne filozofowanie 

błazna, pragnął dać zwyczajny, błazeński wieczór Szekspirowski, rozegrany pod znakiem karnawałowej zabawy. 

Szkoda, że Szekspir przeszkadzał raz po raz reżyserowi w rozegraniu tej propozycji do końca. 

}6zef Ratajczak, Szekspirowska błazenada, w: Teatr nr 5. 



Kronika Teatru Polskiego: 

18 września 

20 września 

21 września 

- Bernard-Marie Koltes "Noc tuż przed lasami" - prapremiera polska ( 498. premiera w powojennej 

historii Teatru Polskiego) - monodram przygotowany i wykonany przez Grzegorza Emanuela. 

- z inicjatyi.vy Starostwa Śremskiego oraz J ana Si pa i Zbigniewa Gordzieja reprezentującego Starostwo 

powstał w Śremie Fan-Club Teatru Polskiego. Na uroczystość otwarcia przybył dyrektor Waldemar 

Matuszewski wraz z członkami zespołu aktorskiego: Gizelą Bortel, Iwoną Kotzur, Sebastianem Grekiem. 

W spotkaniu inauguraC)jnym wzięło udział ponad stu Fanów (w bardzo różnym wieku). Był też 

szampan i tort. Z oka~ i 500. spektaklu w powojennej historii Teatru Polskiego ij . "Wieczoru Trzech 

Króli", Fan-Club przygotował konkurs wiedzy o teatrze, w którym nagrodąjest podwójny bilet wstępu 

na jubileuszowe przedstawienie. 

- Wizyta Pawia Konica - doradcy artystycznego w warszawskim Teatrze Małym, który po obejrzeniu 

„Nocy tuż przed lasami" B.- M. Koltesa - monodramu w 'vykonaniu Grzegorza Emanuela zaprosił go 

na występy gościnn e właśnie do Teatru Małego. 



21 września 

25 września 

25 września 

25 września 

Na lamach "Gazety Wielkopolskiej" (dodatek do "Gazety Wyborczej") ukazał a się, pe ł na złośliwości 

i uszczyp liwości pod adresem dyrektora Waldemara Matuszewskiego, nie merytoryczna, a wynikająca 

raczej z niechęc i dziennikarki do autora sztuki, szkodliwa społecznie recenzja Ewy Obrębowskiej -
Piaseckiej dotycząca "Nocy tuż przed lasami" B.- M. Koltesa w wykonaniu Grzegorza Emanuela. 

"Po tym spektaklu wiem, że Grzegorz Emanuel sporo potrafi - i to cieszy. Ale zupełnie nie mam 

pojęcia, jak te umiejętności służą granej przez niego postaci i spektaklowi. Na jJewno samodzielna 

praca dala lepsze efekty niż te przedsięwzięcia, w których Emanuela reżyserował Waldemar Matuszewski ... " 

Gazeta Wielkopol.ska, 21 . 09.1999r. 

- Poznańska premiera ( 497. - w powojennej historii Teatru Polskiego ) "Ślubów paniei'iskich" 

Aleksandra hr. Fredry. W dn iu jubileuszu 124-lecia Teatru Polskiego głos zabrali prezydent Maciej 

Frankiewicz oraz prof. Lech Trzeciakowski - prezes Fundacji „Naród Sobie". Wśród zaproszonych 

gości znalazł s ię Eugeniusz Robaczewski (na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdz i esiątych aktor 

Teatru Polskiego) z małżonką. 

- na frontonie Teatru pojawiło się tondo z podobizną Aleksandra Fredry, nawiązujące do wystroju 

frontonu kamienicy Gorgolewskiego (która stała dawniej przed 'teatrem) z podobiznam i Mickiewicza 

i Słowackiego . 

- z okazji 124. urodzin Teatru Polskiego Waldemar Szmidt wykonał tradyC)jne zdj ęcie wszystkich 

pracowników Teatru (taki zwyczaj praktykowano j uż w okresie przedwojennym) 

'Zespół Teatru Po/.skiego 
w Poznaniu 
w sezo.nie 1898/ 1899 

2 października 

t2-ł- TEATR 
URODZH~iX: POLSKIEG 

ffi99 

'Zespól 
Teatru Pol.skiego 
w Poznaniu 
w sezonie 
1999/ 2000 

- dwa koncerty promujące nową płytę Zbigniewa Preisnera pt.:" Dziesięć łatwych utworów na fortepian" 

w wykonaniu Leszka Możdżera . W przerwie koncertu odbyła się degustacja serów i win francuskich. 

Fronton Teatru - iluminowany laserami. Takiej iluminacji życzylibyśmy sobie na jubileusz Teatru. 

4 października - wyeksponowanie w foyer fotela wypożyczonego z widowni Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie , 

który będzie wzorem rekonstrukcji foteli Teatru Polskiego w Poznaniu z okazji jubileuszu 125-lecia 

J ego istnienia. 

7 października - odbyło się 150. przedstawienie "Tajemniczego ogrodu" F. E. Burnetta. W ciągu trzech sezonów 

grania następowały liczne zmiany w obsadzie. Po uroczystym spektaklu szampan na scenie. 

Dyrekcja uhonorowała artystów podwójną stawką . 

9 października - wieczór ze znanymi przedwojennymi i powojennymi szlagierami pt.: "Nasza jest noc" ( 499.premiera 

w powojennej historii Teatru) Początek nowej, trzeciej już w Teatrze Polskim, sceny "U Stula". 

Scenografia autorstwa Ewy Strebejko nie ogranicza się wyłącznie do przestrzeni gry. 

Archiwalne afisze umieszczone na ścianach klubu, szatni i szafy z której (sic!) wychodzą aktorzy, 

tworzą specyficzny klimat przedwojennych kabaretów. Widzowie siedzą przy stolikach - przy kawie, 

lampce wina lub drinku. 



PTV kupuje spektakl " na pniu" i rej es truj e go ( sobota 23 .1O.l 999 r. godz. 21.00) . Bile ty idą, j ak 

przys łowiowa woda. Gazeta Wybo rcza kwitttj e spektakl "I tyle". Czego więcej oczekiwano? 

15 paździ e rnika - na zaproszenie Starosty Wo lsztyń s kiego - preze n tacja "Ślubów panie r1skich" w reżyse rii J ana 

Buchwalda w ramach Narodowego Teatru Wielko polski. Towarzyszy mu Galeria Insce nizacj i Tea tru 

Polskiego. J ak każdy W)jazdowy spektakl, również ten ma dla mias ta i staros twa charakte r świ ęta . 

16 paźdz i e rnika - zmarł prof. Zbigniew Bednarowicz, długo letni sce nograf Teatru Polskiego a za razem współtwó rca 

największych sukcesów tej sceny, wybitny artysta malarz i arch ite kt. 

Zbigniew Bednarowi cz zosta ł pochowany w Alei Zasłużo nych na cmenta rzu junikowski m \V dniu 

22 października br. 

Wystawa jubileuszowa - „50 lat pracy", która nie dosz ła do skutku 25 .09.1 999 r. z powodu choroby 

Artysty, będ zie miała miejsce -jako pośmiertn a - w Międzynarodowym Dniu Teatru ij. 27.03 .2000r. 

21 paździe rnika -Towarzystwo Kultu ry Tea tralnej inauguruje w nowym sezonie działalność Kuchni Tea traln ej.Jest to 

sezon szczególny. Zabrakło Milana Kwiatkowskiego - twórcy i animatora TKT oraz ruchu Proscenium. 

Idea poznawania tea tru , rozbudzania miłości do niego wśród młodych widzów j est swoistym 

testamentem, który będzie realizowany przez najbliższych współpracowników i prz)jaciół Milana. 

43 spotkanie w ramach Kuchni teatralnej w Teatrze Polskim zbiegło się z premie rą filmu A. Wajdy 

"Pan Tadeusz", a jego tematem była "Wizja i rzeczywis tość - narodziny Pana Tadeusza" . Prowadzący 

Roman Kordziński , wykonawcy - aktorzy Teatru Polskiego: Gizela Bortel, Mieczysław Hryniewicz, 

Arnold Pujsza. Licznie przybyła młodzież mogla również zwiedzić Teatr Polski od ... kuchni. 

24 października - kolejna podróż Narodowego Teatru Wielkopolski - tym razem dwukrotna prezentacja "Ślubów 

panieńskich " w Raszkowie. (Uroczysty spektakl niedzielny o godz. 18.00 oraz następnego dnia dla 

młodzieży szkolnej.) 

W Raszkowie działa teatr amatorski "Za kulisami" prowadzony przez Panią Teresę Jar1czak. Aktorzy 

tego teatru wystąpią 2 listopada na scenie Teatru Polskiego. Zaprezentują poznańskiej młodzieży 

"Dziady" Adama Mickiewicza. 

29 października - w dniu 500. premiery w powojennej historii Teatru Polskiego powraca fortepian Blt1thnera, który 

po ponad 20 latach milczenia zabrzmi ponownie. 

Wśród nędznych resztek teatralnych mebli odnaleziona została neorokokowa kanapa - element 

scenograficzny wielu przedstawień , na której zasiadała rn. in. Nina Andrycz. Przywrócona "życiu" 

przez konserwatorów kanapa zajmuje miejsce w salonie Teatru Polskiego (foyer I piętra). 

29 października - Spektakl" Wieczór Trzech Króli" zostaje zgłoszony na Festiwal Szekspirowski Theatrum Gedauense. 

TEATR POLSKI w Poznaniu 

Dyrektor naczelny i artystyczny 
Waldemar Matuszewski 

Sekreta rz literacki 
S ławomi r Animucki 

projekt i druk Irm ina Felińska 
naświetlan ie Studio Pre-Press [il!](ll] 

Zespół artystyczny 
w sezonie 1999/2000 

Agnieszka B rzezińska 

Gizela Bortel 

Magdalena Dąbrowska 

Irena Grzonka 

Karolina J óźwiak 

Iwona Kotzur 

Helena Kra uze 

Lidia M i chałuszek 

Małgorzata Neumann 

Małgorza ta Peczyńska 

Maria Skowroriska-Ferlak 

Katarzyna Węg l icka 

Lucyna Winkel 

Monika Zalewska 

Sebastian Grek 

Grzegorz Emanuel 

Mieczysław Franaszek 

Mieczysław Hryniew icz 

Józef Jachowicz 

Jan usz Ku lik 

Paweł Ławrynowicz 

Artur Pierściński 

Marian Pogasz 

Arnold Pujsza 

Wojciech Sied lecki 

Andrzej Szczytko 

Witold Szulc 

Kuba Ulewicz 

Edward Warzecha 

Sylwester Woroniecki 

Piotr Wypa rt 

Maciej Zabielski 

Akompania tor 
Andrzej Borowski 

Koordynator pracy artystycznej 
Małgo rza ta Misztal 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
Mariola Michalak 
Główny księgowy 

Krystyna Hałuszcza k 

Sekretariat 
Renata Stolarska 

Kierownik techniczny 
Andrzej Biskup 
Elektrycy 
Janusz Dratwa 
Adam Łukas i ewicz 

Akustycy 
Wiesław Janicki, 
Barbara Olsztyn 
Brygadier sceny 
Marek Jaworski 
Garderoby 
Izabela Witek 
Aleksa ndra Nowicka, 
Ewa Sambor, 
Elżbi eta Rochowiak 

Pracownia krawiecka damska 
Marzena Adamska 
Beata Rembowska 

Pracownia krawiecka męska 
Wojciech Januchowski 
Stolarnia 
Marian Kowal 

Pracownia obuwnicza 
Henryk Lein 

Charakteryzatornia 
Małgorzata Stawicka 
Modystka 
Aleksandra Turguła 

Pracownia plastyczna 
Antoni Pawlak 

Pracownia dekoracyjno-tapicerska 
Eugeniusz Marszał 

Pracownia ślusarska 
Antoni Michalak 

Rekwizytornia 
Czesław Wasińs ki 

Klub ZASP-u „U Stula" 
Barbara i Marek Orn.ochowie 
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TEATR POLSKI w Poznaniu 
61-737 Poznań, ul. 27 Grud n ia 8/ 10 

tel. centrala 0-61 / 852 56 27, fax 0-61 852-64-95 

Biuro Obsługi Widzów tel 852 05 41 

adres internetowy: http: / / www.quest.pl/teatr_polski 

teatr. polski@quest.pl 

Kasa biletowa teatru czynna od wtorku do soboty 

w godz. 13.00 - 19.00, w niedzielę w godz. 16.00 - 19.00 

Jeśli pragniesa: podać nawi powwrnq dł01~ 
i wspomóc fi11ansowo pawiiętaj o istnieniii Fiindncji 

NAR.0D·SoBIE 
przy Teatrcl.e Volsl~iwi w Vo~~1nniu 

nr konta: WBK SA VI o/P- ń 10901-362-9377-128-00-0 

patronat medialny: 
: ' t f W Il l A. 

Nationale-Nederlanden 
Ubezpieczenia na życie 

Towarzystwo jest częścią Grupy ING, która zaistniała na polskim rynku w 1991 roku. 
Grupajestjedną z najpotężniejszych instytucji finansowych na świecie. 
Jest ósmym największym inwestorem zagranicznym w naszym kraju. 

Towarzystwo posiada sieć 90 placówek w całej Polsce. Pracuje w nich, 
wyłącznie na rzecz Nationale-Nederlanden Polska ponad 5000 profesjonalnych, 

wszechstronnie wykształconych 
i doświadczonych agentów ubezpieczeniowych. 

W ciągu czterech lat Towarzystwo sprzedało na rynku polskim 
już ponad 400 tysięcy polis, a jego udział w rynku ubezpieczeń 

na życie po pierwszym półroczu wynosi 8,2 %. 




