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Stanisław Wyspiański 

PROLOG US 
(STANI SŁAWA WYSPIAŃSKIEGO DO „CYDA") 

W <iii w zamku '' \V;ir 7a\\'i 
prlcd Janem Kazimierz m 
1w teatrze, tza-.i1 obr:1d '-cj11111\\ )l'h 
ndegranu C ·da Rod r~ k<i . 
Krcil p gl:1clal dok11ł:1 . 
Mia I lam wiei li rei\\ 11\'ch je11111 pra\\ 1e, 
ldr'irvm wi i1ce na czciła 
.\\ar·· przydarz~ I i rozda I la k;I\\ 1c. 
1iał ich \\' . zy.U,ich J:!n111W)dl. 

Takimi r\t' rzami :wiat In rai\ z;i !LI\\ ił: 
i\\ało gdiie takich ż11łnicrŻ . B li ni111l 
Pnn Lubomirski Jer1y. 
Pan obi .;ki chorąży. 
Pan Bog11:ław Raclzi\\'ilł. 
r.zarniecki, 
II Im.in larv R \\·cr;i Potocki. 
Sapieha, Pać, 
Radziejnw ·ki ... z inc,,zymi. 
\ iłn ' rcu poc iecha, 

ale niejedno c1ąz~ . 
Ó\\'dzie u 'mi eh zdrndz1 cki. 
„łodvcz ,,. _ zv ·tko kłi1111liwa; 
ciwclzie zclrn°cła ju7. ja\\ na. 
którą tyikn la k;rn ość knile\\ k. pokr~\ n. 
T n pych' w ser 11 In:} mil, 
a ten miłośne Iw ki . 
Ten w la l pode złych kre ie: 
temu m łodość skrzvnie utwi ra, 
nie wiadom11 co jutr przyniesie. 
Pa trzą k'sohi oczyma, 
bo ich ca le trng-edia przenikn. 
\ królowa 1\, aria Lud\\ ikn, 
n król \\ilŹ\' i mierz'" 
któr · p 1 1śrÓd dn lojnycl1 ryc P 

wię1.:ej ~ocl;den r ·da I od rvk 1 

\ \ ł;iśnie lu hm dnie111 r, "" 
\\ ięccj trzy ·tu „ztanduci\\' 
p11rl • topy m11 rzucano. 
Rok uvł lltl<llll'.Zll!> P:1ń ... 1 i 
tv ·1at: ·i>z 'b•el sz śćdzie iat pierw t.\. 

jrik iam sluc lLlll!I \\'iCr:.z\ • 
i lej tragedii c d· . • 
i\\oże tak to 11:iklo11i, 
gdy .-ię płótno od lcmi, 
że rzecz ~odn<.1 ·tud1:111ii1 i~ ' ) 1!.1 



T EA T R • 
OLSZTYN SKO-ELBLĄSKI 

CZCI PAMIĘĆ WYSPIANSKIECO 
Wielkości! Komu nazwę tę przydano, 
ten tęgich sił odżywia w sobie ~QCe 
i duszą trwa wielekroć powołaną 
świecącą w długie, narodowe noce. 
Więc choć jej świeży grób oplakiwano, 
przemoże śmierć i trumien glaz 

zdruzgoce ... 
St. Wyspiański 

Późną jesienią 1957 roku mija 50 lat od 
śmierci jednego z najznakomitszych naszych 
artystów, wielkiego czlowieka teatru, Stani
sława Wyspiańskiego . Aulor „Wesela" i „Nocy 
li topadowej" umarł w 37 roku życia, tworząc 
do łownie aż do ostatniego tchnienia. Na 
śmiertelnym już łożu kończy świetną parafra ~ę 
Corneille'owskiego „Cyda", pisząc prócz tego 
w ostatnim roku życia „Sędziów" 1 „Powrót 
Odysa". 

Z wizją umiłowanej łragedił Corneille'a, kló· 
rą w chwili jego śmierci wy tawia Solski w Kra
kowie, chodzi do grobu wielki narodowy ar· 
tysta, człowiek „chwili dziwnie o obliwej", 
kształtującej jego twórczym trudem zręby 
naszej świadomości na długie lata i ciężkie 
oróby. 
Wyspiańsk i p rzekazał w puściźnie pokole

niom następnym nieustanną troskę o naród, 
który był bohaterem zbiorowym jego utworów 
i wi_arę ~v jego _nieustanne odradzan ie w naj: 
wybi1meiszych Jednostkach. Wizja wi eczy!'>łe· 
go powrotu dusz bohaterów dominuje w całej 
je~o twórczości poprzez „Legendę" (1892}, 
kto;ą rozpocz_yna Wyspiański swą d rogę 
tworczą, „Legion", „Wesele" i „Kazimierza 
Wielkiego". 

Wiara, że jedynie to, co jest w narodzie 
w~rtośc!o"".e, . zma,rtwy~hw~taje, je t potężną 
af1r~acJ ą zyc1a, ktore w1elk1 ten arty ta uznaje 
za J edyną prawdę naszej ziemskiej rzeczywi· 
s tości. 

„Bo kto ma w sobie zapach z róż 
tego owiną w słomę zbóż ... " 

oto krzepiąca prawda chochołowskiej pa łuby , 
wydobyta z dna duszy Poety w czasie jego 
„Weselnych" rozrachunków z narodową nędzą. 

Malo kto z Polaków ukocha! tak jak Wy
spiań ·ki ideę wolno'ci narodu i miał ówcze "nie 
alkowitą pewno'ć uzyskania przez nieg 

wolności . 

Zwy~iężę na tej ziemi, 
z tej ziemi państwo wskrze. zę!.. 

woła Poeta w „Wyzwoleniu"' . Malo też ktu 
miał taką odwagę jak on dokonania :-umien· 
nego rozrachunku z na zą prze zlością, oce· 
nienia win i wskazania środków, ab) zgubna 
d_la narodu prze złość nigdy więcej nie wró· 
clła . Tego rozrachunku z przeszłością dokonuje 
Poeta w „Kazimierzu Wielkim". Przyzywa 
w tym utworze wizję km awej rewolucji, jako 
nieuchronną konieczność wyleczenia narodu 
z błędów przeszłoś i. W trząsające s:i te sio· 
wa : 

Chcę rzezi, żeby wszy tko krwią płynęło, 
żeby się podlość Polski w niej obmyła, 
hy się zbliżyło k'nam pragnione dzielo, 
na którym przyszłość narodu poczęła; 
by krwią i ogniem pożarów objęło 
w zy. tko, co pamięć przeszłości 

przeklęła; 
i pokolenia zły pokoleniami 
już niepamiętne hańby, co nas plami. 

Ta masowa rzeź ma się dokonać, aby do zlo 
do głosu zbi0rowe samo-wyzwolenie od wla -
nych k~Jd.an, aby_ i. naród i jedno. tka mogli 
harmon1ime rozw 11ac własną osobowość w na· 
stroju . wolnym. od wszelkiego przymusu, 0d 
wsz~ l k1~h w1ęzow , krępujących wolę sarnosta· 
n?w1enia. W „Wyzwoleniu" daje Poeta defini· 
Cję duszy. „Nie wiecie co to jest dusza? -
si ł a ,która jest tym, czym chce i nie je t tym 
czym nie chce". ' 

Dochodzi my tu do istoty tworzenia i ę j aźni 
woluntarystycznej , osobowości, która zdoby-va 
autonomiczne_ prawo oceny tego, co jest do
~rym, a co Jest z ł ym. Problem dobra i zła 
J~st najistotniejszym zagad nieniem tworzenia 
się współczesnej kultury i to zarówno w sensie 
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p11l11\ L"Zll\ 111, JHI Oil ( \ "Clll) Jll i lilowli '/.11\'ITT, 

\\'1c1m 11<1 jilkit' h zdroża w zli tu I C\\ Tfll-
f11j, Do luje\\' h i Alei an1!cr Błol·. \\ 1 ·1 ·y 

p1so1rzc ro. \jsq. llil j 11 il' " zetli LIL "Iii.' 
1 sw11j;i ;1111oral11;i Willą p11t~1ó. n1er111rc"17.11it'-
11icm d11l11 o lld zł.i. /. pm lrn ul:1 w t.) -.\kid1 L· '· -
nc"w, J,, !c pro\\'<tdziły 11nc do peł111 \\ lad1) 
11;11l('Zł11\\ 1elw nad th1111c111 po-.p1iłili1k11\\ . 

ldc11111 11ic!zs ·hcański111 hołd11jc W\'"p1.11'1-.J 1 
\ 1111rz;itk;iC'l1 -.wcj clr11~1 l\\l'irczcj !111d11'111il' 
j;d· Du l111cw-.ki CZ\' Blok ni• 11clri\;i11io1 1111 

\\' „1 cgcndzil•" dnhra od zła, Bng-a od Szn\a11 1 
0(11 churakłery !ycrn\' di.ling Bt kupa z· 

111 i n.:i;! \ • „L gen dz i •" 

Biskup: Dla prawd\ jeno \\ iL·rzrll'j !oj\• 
mierć: J dcn jc"t J?ril\\'th· wie rn; liieJ.!. 

i nic ma z i~cia krom przl'L gr1c•·i1, 
jcd 11 j ( ŻY\\')'111 wicczn ' lo.: 
'' zajc11111ych zhrodni \\',1iyt n11 . 

Bi kup: Z pickiclnvLh do 11111ic tdzi "' drc°•g.„ 
mierć: Pickl:i i N1clii11. jed 11 Bu~. 

Od tej k;ila trof;JlneJ dla luclzko· l· i id i 11i1•
udniż11ia11ia dobra ocl zł11. ,1 \\ ięc hierow;1111;1 
... 1 • j~dy11ic <Jm11wr1Ją, p"łrafil si \ \'spiań„!,j 
\I) 7\\ o lit w cl;iJ ·zym ci;igu . wcj drugi f\\'1'1r
l'zej. \ idzi111~ tri j11ż w jego tlrnmatad1 pti~-
11iej zyd1, \I' których poeta daje wvraz 11 •'i 
11·1erzc, że zmnrtwyd1\1. t·111ic h lko to. ·n pię1,_ 
tle i „z1,1l'11etnr, a Zf.!inic bczp1m rot11ic, en 1tc 
i podle. ·adlucllic W) piali kicf.!11, Io nic 
km 1111·1 pij;111i pydlOJ zliroclni:irzc. ale d11d1v -
Prometcjr. clobrocl\ ric1· 11aro1111 i lucl1.k11śĆi. 

'aj1' i\•k L) 111 łrinmkm W\ pi:111 kiego ll\l"r
n· jcsł przclwyl'iężcnic p11i\'1~ 1111l)CZ11Ycl1, kłt'1-
1' r11i żył "i le Int, o Jlilll \\';111111 J11~1. [;1!11111 
'' 7.)Clll i11dvwid11aliwm i zlii"rn\\ \ 111. [)u z.1 
jcJ.!o 11a ,,. kro.' :rnlyl:Z11.1 11.drvl{:lł;1 i~· pr ·<'
ricż przed 1>rz)j\•cic111 ''i irv, ie jedno. tka <'ZY 
11.1rrid w 11il'zy111 11lc p11łrafi1.1 wplrnąć na sw6j 
Jil„, k zl;Jł\m1·;111v przct. '' ż zą j.1k<iś pnl\'g\! -
111!1'· C:1ł,1 jt!go tedy lwur wść słowna, to 11lc-
11„l:i1111 \\ altallie ię, wałh1 :- pllłCJ.rH Io u. 
O ł.dni111 JCj elJpe111 je t przdw11rzcnit· 11a 
w la ny 11uraL i porloht ri I \\'11 w :elki f.!O c.Jz1"! a 
fr.111cuskiego kia ) ka Piotra Uirneillc'a. 
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„ yd" nie pu.y pttdkiem zachwyca ł młudego 
;_irłysłę, bawiącego nil studiaclt w Paryżu. Wy -
p1ańskiego zacln1 yca l nie l ·lko wspaniały 

język i nienagannil, ·ymctryczna budowa ar
cydzieła Cornei lle'a, które m gło być zarazem 
nrnnifestem fran cuskiego klasycyzmu jak nim 
l yło istotnie, ale i romantyzmu, przez wylew 
ml 1dzie1iczego ognia, en1uzjazm i bohaterstwa . 
Tu U) to tylko piękne decorum . W „ yd zie" 
rnalazl młody, głęboki myślicie! coś wię l'j, 
wnlazł odpowiedź na dręczące go cale życic 
pytanie; co kształtuje los, bezimienne f:ilum , 
czy uma własnych ,,.y„ilkriw i o"oi')gnięć. 
.,Cyd" nasunął mu myśl, że człowiek jest pa
nem własnego Io u, dal mu w_ zwulenie od 
kla>.ycznej ob e ji mu..,u . Ideę lę rozwiną ł wi!:!l
ki Jr!ysta u chyłku t\'lasnego życia, dając \\ e 
własnej transpozycji Cornci llc'owskicgo „C -
da" pełny wyraz swej wierz w zdolności czin
wicka do kicro\\ CJn1a własnym hiscm i I :i" l 
bu l 11 ot I ca s l, w pntencjaln<J zdolność 
człowieka do osiągnięcia ·zczęśc ia własnym 
wysiłkiem zlachctnyrn i dobroczynnym. 

Szczęście Cyda nic jest wybłagane łasi„), 
nic je. I wypro zonc modlitwą, nie je„l zdo
byte za cenę upodlenia własnego czv krzywdy 
i nnycłl, jest zdobyte dzi lnością osr)histą : mę-_ 
slwem i energią Je t to wielk ie zwycię li o 
nowoczesnego człowieka i dlalego na'iz wielki 
1-('eniu z narodowy lak bardzo śpieszył się, liv 
pok;izać je wemu naroc!uwi we własn j tra
westacji . 

Z tych względów Tc.itr im . Jaracza w Ol
sztynie i Ełbląg11, nie mogąc pokusić s i ~. 11\' 
pokazać inne dzieła Poety wielkiej sceny, \\'\'-_ 
hral dla uczczenia pięćdziesięciol cia Jego 
sm1erci wła·nie „Cyda", dzieło, \\' któryrn h..ir
nwnijnie :,piata sif geniusz gallicki i sarma.:ld 
\\'c wspólnym dążeniu pokazania zlo\\'icknwi 
jego wła ·nej drogi w życiu . 
. ,~Cyd" . należy do sz 7ylowyd1 osiągnięć 
s\\'1atoweJ dranwlurgii N11pisal f.!o Corneille 
w roku 1636. W f~111że roku hvł grany na dwo
rze frcincuskim w Paryżu i wvwołul ostn· 
sp.rze_c1\v Akademii Francuskiej, -k tórej wyp11-
w1edz zredagow<1na przez Chapelina („Senti
menl'5 de l'Acudemic ~ur le id"), zarzucala 
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utworowi niemoralność. Temat zaczerpnął 
Corneille z rozwlekłej opowieści Guillema del 

a tro „Mocedades del Cid" („Młodość Cyda"). 
W Polsce, jak wiemy, grano „Cyda" 25 lat 

po paryskiej premierze w r. 1661 (lub 16o2) 
nn dworze Jana Kazimierza w Warc;zawie 
w sumiennym i pięknym tłumaczeniu Ja:ia 
Andrzeja Morsztyna . W r. ł801 przellumaczył 
ponownie „Cyda" Ludwik Osiński . 

Pol ska wersja „Cyda" po raz trzeci wyszła 
spod pióra Wyspia 1i skiego, który stworzył 
w !ym utworze romantyczną wizję bohaler
~lwa , tak oddaloną od Corne1lle'owc;kiego ory
ginalu, jak tragedia wielkiego Frnncuza od-
1.Jiegla od dziwacznej o~owieści del Castr,1. 
Sh ierdzenie to powtarzamy za J\·\ieczysławem 
Brahmerem, autorem wstępu do trzech polskich 
łlumaczeń „Cyda", wydanych przez PIW 
w r. 1954. 
Trwający od pary kiej premiery urok „Cy

da", mimo sprzeciwów Akademii nie slabnie 
do dziś. Wiele pokoleń patrzy odtąd „na boha
terskiego Rodryga oczami Szimeny" - jak 
wyraził ię arbiter smaku artystycznego Boi
leau. Dla nas ten urok hohatersh\ a będzie 
tym jaśniejszy, że tek t słowny utworu wy
szedł spod pióra jednego z największych jego 
mi trzów i wielkiego człowieka teatru pol
skiego. 

Janusz Teodor DYBOWSl(I 



f!.ał'lleille - f!()IJs:pialiski 

,,,,( y ID~*· 
tragedia 

o s 
Don Fernand I, Król l(a tyli! 
Infantka, jego córka 
Don Gomez, hrabia Gormas 

Szimena, jego córka 

Don Diego 
Don Rodrygo, jego syn 
Eleonora, towarzyszka I niantki 
Elwira, towarzyszka Szimeny 
Don Sanszo 
Don Arias 
Don Alonzo 

Paź 

Prologus 

wł 5 aktach 

B Y: 
Aleksander Sewruk 
Zofia Stefa11 ka 
Józef G rod nicki 
Maria Wańkowska 
Stanisława Zawiszanka 
Wikt r Ko sakowski 
S1czepan Łyżwa 
Zofia treer 
Jadwiga Hełm - Helmińska 

Alek ander Fiszer 
Konstanty Miklaszewski 
Adam Cieślak 
Henryk Matwiszyn 
Tadeu z Wójcik 
Henryk Matwiszyn 
Tadeusz Wójcik 

Rzecz dzieje ię w Sewilli 

Reżyseria: ZOFIA MODIUEW l(A Scenografia: JOZEF ZBOROMIRSl(I 

Kierownik mu lyczny: Of. GI ERD STRASZY~SKI 

Kierownik Literacki: JOł EF GRUDA 

Oprac. muz. RYSZARD SCHREITER 
' Asystent reżysera: ZOFIA STREER 

Inspicjent: LESZEK NOSl(OWIAI( Sufler: JULIAN ·ZAGWOJSl(I 

Dyrektor i Kierownik Artystyczny : ALEKSANDER SEWRUK 



SURSUM CORDAI 
REFLEKSJE REŻVSERA 

Narodziny wielkiego bohatera hiszpańskiego 
sięgają zamierzchłej prze. z ł o · ci, bo drugiej 
polowy XI wieku . Legenda głosi, że za pano
' ania Alfon a VI żyl na dworze królewskim 
piękny rycerz imieniem Rodryga. Król za licz
ne za ·ługi odd11l mu swoją córkę Szimenę za 
żonę. Lud po jego wielkich zwycięstwach nn
dnl 0111 imię „Cyda", co znaczy: pan niezwy
c i ężony .. Zawiść i intrygi dworaków dopro
wadziły Jo wygnania Cyda z granic kraju. 
Tak brzmi pieśń o ydz ie w najdawniejszej 
wersji. Od tego czasu minęło blisko 1000 lat, 
ale cza . jest prawiedliwy: zazdrośni i podlt 
wasale, co pozbawili go ojczyzny, zginęli 
w niepamięci, a Cyd żyje! 

Zawsze w chwili, gdy honor i wolność na
rodu jest zagrożona przez podłość rządzących 
!11b przez brutalną silę wroga, Cyd rodzi się 
\\' sercu poety i staje w obronie pokrzywdzonych. 
W XVI wieku otoczony jest już taką aureolą, 
ie wszczęto nawet zabiegi w Watykanie o .za
liczenie go w poczet świętych. 

Kiedy w r 1637 Hi zpanie napadli na Fran · 
cję i znienawidzone ich woj ka ~taly już nie
daleko Paryża, trzydziestoletni Piotr Corneille, 
twórca kilku niezbyt ciekawych komedii, w '.:.y
ciu towarzyskim mruk i jąkała, zglo il do te
atru królewskiego swoją nową sztukę - „Cy
da". Została przyjęta l wystawiona. żywiołowy 
wybuch entuzjazmu ogarnął widzów. Tłumy 
zapełn i ające teatr przyjmowały sztukę Uak 
objawienie. Nieśmiertelny Cyd ożył w sercach 
Francuzów i zbudził w nich krzyk tęsknoty 
za bohaterstwem. Hiszpański bohater slanąl 
na czele wojsk francuskich przeciw Hiszpanom. 

„Cyd'' Corneille'a w tym francuskim ryn· 
ztunku zdobył następnie cały Ś\ iat, stał się 

bowiem zapowiedzią nowej epoki w literaturze. 
Epoka klasycyzmu datuje się od dnia wysta
wienia „Cyda" i panuje w całej Europie aż 
do epoki romantyzmu, którego zwiastunem 
. lal się dziwnym trafem też hiszpański boha
ter „Hernani" - Wiktora Hugo. 
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W królk1111 cza -. ic, bo z.alcch\ 1e \\' 25 lal po 
wystawieniu „Cyda" w Paryżu, p1ern szym 
krajem . który „C_ da" powilal u si bie w ję· 
z.yku ojczystym, byln Pobka. Przywędrow;il do 
n<is za panowania .Jan<i Kazimierza w jednej 
z. najcięższ •eh chwil, jakie przeżyla na:-za ' ij
cązna . Wprawdzie po zwycięstwie nad z.we
dami 1 zawartym w 1660 roku pokojem w Oli
wie, zapanO\\ ala chwilowo zgoda, Io jednak 
pycha i samolub ·two magnalów, groziło wy
niszczonej do cna ojczyźnie, nad<1I zdrad11, 
pr) '' atą i zgubą. \ vślę, że nie jest bez pn
\\ od u, że właśnie \\' (mczas poeta Andrzej Mor 
.., ztyn przeł ł 1mrnczyl „Cyd;i" i w roku 1662 na 
zaml u w \Varszawi , \\ obec·ności króla Jana 
Kazimierza, magnalc"1w i rycerslwa, „Cyd" 

fan<Jl, b~ czynami . wym i. d<.1ć przykład ni 
1ylko ::. il) rc:imie111a, <11 przede wszystkim s1h 
duchu. !'rui Fcrnancl mmn du Cyda, wiencti/C 
go laurowym wieńcem : 

„Nic ::.tarczy \\i my „juga' Mąż 
wielkiego ducha' 

Ten dopiero ojczyzny sharg i wola1i 
si ucha' 

T<!k, I) lko „iła d11clia niszczy i;amolubs lwn 
i chrć nagrody, pozwalając na całkowitą ofia
rr „pro p11hlico Iwno", a Io właśnie znacz ' 
hy" hohafercm. · ' 

Od te~o czasu „C) cl" wicie rnzy powr ,1ca 
du Pol ·ki . Umiłował go na . z nilród, jilk swego. 

11sza hi . lori a pi . ;ina l\rn ią i łz<imi, żądał.i 
11d nns raz pn raz ofiar z micni11, Ż\cia i n<iwel 
~łowy . Z dumą i bez blagi 111ożcmy. powiedzie \ 
ze jilkiekolw1ek \' inv zarzucać nnm można -
nic hrukowaln wśród nas nig-dy bezimiennych 
lwha1erÓ\\' , 01ldającyd1 ojczyźnie WSZ)'!->lko ~o 
jest s 1;c1ę ' ' i 11l zlowieka 7. życiem łączni . 
I nic J t bez po\\'odu, że na /. wielki pocL1 
W) spi;iri ski, na łożu śmi rei \\' · śpiewał 11 ;1111 

s \\' oją picśr1 o Cydzie, wolny hnwiem przeldari 
Wyspi a ńskiego przepojony je. L oddech m pol 
s kośc.i n_a . wskroś. Wid;ić po upadku Rewolwji 
R<>'>YJsk1e1 w roku I 05, z którą nie lvlk•1 
parli;1 PPS , ale wsz) scy szlachetni j . i ( d'.!· 
111okral~czny111 duchem pr~epojeni Pol<1cy, la· 
czrli nadzi~je niep~dłeglości, chciał Wyspia1~
sk1 zosla\\ 1c nam Jako dar os\1.1lni - lesta-

JO 

ll l l' l l l. Kilzał w ::. \;1ć ( ycl11\\ 1i1c "cen\ \\' \'sp1cwać 
' \ ~ ran1:ilą pi ' ń o zwyr1~-.1w1c · d11clla 11:1d 
r ia l n1, wyrzecz.~nw nad do. ylem . Dały mriwią 
1..1 -.1 cu1c . „l) \\ystaw11111 y z.osia) na ... rcni • 
~ r :1l .cl\\.ski j '' r. 1907. I nic jesl bez powonu, 
ZL' d ~ 1s, kiedy z winy prz dp :1ź<lliern1kcl\\ vd1 
rz ;p!im . . ..,~rc ;1 na z.ej 111łod1icż) przcpelniu !-!o
r u , 11_1esn11ertelny „Cyd„ z11owu rodzi „i~ 
1•:1 ..,ceni na z gu teatru! Tn W ·spi:iJ1-.;ki przez 
I -1 ;1 C:y d.1, wnh1 du na : \l' f~'> ,\\ CORDA! 

Zoiia MODRZEW. KA 

li 



NASTĘPNA PREMIERA: 

JERZY ZAWIEYSKI 

„ ROZDROŻE MIŁOŚCI " 

• 

W PRZYGOTOWANIU: 

CARLO GOLDONI 

„SPRYTNA WDÓWKA" 

• 
BAJKA WG GRIMMA 

S. PŁONKI - FISZERA 

„ŚPIĄCA KRÓLEWNA" 

Kierownik Administracji - ANDRZEJ 
SZADZIEWSKl. Kierownik Techniczny: 
PAWEL CHŁOSTA . Kierownicy pracow
ni: krawieckiej damskiej ST ANISLA W A 
PACZOSA, krawieckiej męskiej GRZE
GORZ FRANKOWICZ, perukarskiej 
STA !SLAW CICHON, stolarskiej AR
KADIUSZ BOGDANOWICZ, malarskiej 
EDMUND GIECZEWSK!, modelarskiej 
ST A ISLAW PRENSKI, tapicerskiej 
WIKTOR JANKOWICZ, szewskiej JAN 
MUR,AWSKJ. Kierownicy oświetlenia : 
LEON KWIATKOWSKI i TADEUSZ 
GER.EJ . Brygadierzy sceny: KAZIMJERZ 
FIEDOROW, A TONl ISZORA, FRAN· 

CISZEK WERK.OWSKI. 

----- -

Nawet ze zgubionej, czy skradzionej 

klląieezki 

J P. K. o. I 
pieniądze nie przepadają - a stole 

OGŁOSZENIA REKLAM 
DO PROGRAMÓW PRZYJMUJE 
SEKRETARIAT TEATRU TEL. Nr 51-83 

I ORGANIZACJA WIDOWNI 
TEL. 35-44 



Pań slt!_wy 
Chcesz być spokojny o 

od ognia i kradzie 
Składka wynosi rocznie zł 2 -

sumy ubezpiecz 

Zgłoszenia przyjmują i inform 
inspektoraty powiatowe (mi 
oraz ajenci ubezpieczeniowi 

Dyrekcja wojewódzka PZU w Olsz 
ul. Kościuszki 59, tel. 41-86 

Państwowy Zakład Ubezpieczeń 
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Druk. WSR Olufrn°Kortowo z. I O 




