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PA~STWOWY TEATR ZAGŁ}JBIA W SOSNOWCU 

POD DYRERCJĄ TADEUSZA PRZYSTAWSRIEGO 

ROK III Nr 16 PROGRAM TEATRALNY 2. XI. 1957 R. 
----- --·-----

Tr zy głosy o „ Weselu" 

Dr iu 15 lul 'go lnOI r_ Kraków, Józef' ) odbiera lisl. 
,, Wielmożny Panie Dyrek lorze" 
Będę mógł odczytać sztukę nową w n iedzielę, jutro wie ,..zó r 

\t...1 tąpię do teatru i moglibyśmy umówić godzinę dla czytania. Dzi
~iaj podaję wiadomość stosownie do urnowy. 

Z wysoki em poważaniem: 

Stanisław Wyspiaósk i. 

Sztuka La - była to wlaśnie "We'iele". 
Dzie ń był szary. Niedziela . Wieża Mariacka, widna z naszv h 

okien, otulona mgłami, majaczyła zaledwie w przestrzeni smu-kłą 
sylwetą. 

Przed południem przyszedł Stanisław Przybyszewski i przyni · s ł 
Józefowi dwie sztuki „Złote Runo" i 11 Gości' '. Ostatnich czytał 
głośno . Sceny makabryczne snuły się chorobliwie - a 11 Gość " 

blady, czarno ubrany, suchy, snujący się po domu, zwiększył n<l
pięcie grozy i męki ludzkiej. 
Ochrypłym stłumionym głosem z jakimś tragicznym przeświad

czeniem, potwierdzonym bolesnym wyrazem twarzy, z czołem 

zmarszczonem, przekonywał nrnie autor o tern, że 
- Każdy, każdy ma swego „gościa", który mu włazi na kark 

dusi go. Dusi bez litości bez pamięci. Czas·em aż„. na śmierć. 
- Nie mam takiego gościa - odpowiedziałam. 

- He, he! Będziesz go miała, kumciu, będziesz . Musisz mieć. 
Słowa te nie były prorocze. „Gościa", który był symbolem 

w sztuce jakichś zagnieżdżonych w duszy win i ciężkich wyrzutów 
sumienia, na szczęsc1e, nie poznałam. Obiad zjedliśmy razem, 
i w przedpokoju, o 4-ej , skrzyżowa ł się Przy byszewski z Wyspiań
skim. 

-:) Ot.JJczesnp dvrektor teatru krakowskiep,o, Józęf Kotarbit1 ski 



Stanisłam Wyspiański 

Popiersie dzieurczynki 

Wszedł cichy, skromn , nikiy, blady zawsze, jak opłatek pra
wie bezcielesny, duch ·prawie, Stanisław \Vyspiański, trzymając 

trochę żółtych kartek w ręku, zapisanych dość gęsto - krótkirn 
wierszem. 
Byliśmy oboje bardzo znużeni. 
Pierwsza wizyta swem tchnieniem śmierci przytłoczyła życie. 

Osiadła na nas niby zmorn. \.Vyspiaiiski kartki rozłożył na stole 
i zaczął czytać. Głos miał cichy, męczył si~. Wilżył gardło lemonia· 
dą. Czytał monotonnie. 

Zrazu bardzo blady, dostawał coraz silniejszych wypieków, uszy 
się paliły. Oczy, już nie tylko z szarych zrobiły się ciemno sza· 
firowe, ale były pełne niewidzianych dotąd u niego iskier. 
Znużenie nas odbiegło. Siła jakaś wstępowała. Czuliśmy oboje, 

że się tu coś dzieje, że odbieramy jakieś wrażenia pierwszorzP.dne, 
jedyne, niezrozumiałe może jeszcze, ale niebywaie. 

Z wytężeniem śledziliśr.1y każde słowo. Coś nas chłonęło. Coś 

szarpało całą istotą, bolało i łkało. 

To był pierwszy akt Wesela. 
NazajutrL: od 1 '.l-ej w poh1dnie do 9 wieczór znów był u nas 

Wyspiański. Czytał ciąg dalszy. Józef zapalił się od razu, zdecy· 
clował się wystawić sztukę. Rękopisu już nie dał zabrać Wyspiań· 
skiemu. Dał do przepisania role, i tak ożyło dzieło. 

DziełÓ które, najniezawodniej, było źródłem najgłębszych poru
szeń duszy ludzkiej, w tym okresie. Dzieło z którem nie godzono 
się, które krytykowano, którego nie zrozumiano, ale którego przy·· 
chodzono słuchać. 

A po wysłuchaniu Elz, wracano znowu, bo to „genialne wariac· 
lwo" jak się wyraził Jan Stanisławski, ·artysta malarz i profe~or 

Akdemii Sztuk Pięknych w Krakowie, fascynowało ze sceny czemś, 
co było rzeczywistością i zjawą i odbiciem życia narodu, i jego 
zgrzytem. Coś, co jak błyskawica oświetlało naraz i wzloty i peł

zanie. Policzkowało i przerażało. Ukazywało blade zorze i groziło 
napomnieniem, jak sztylet, ostrzem, wymówką beznadziejną, „mia· 
łeś, chamie, złoty róg, ostał ci się inu szu ur". 

Pisał „·wesele" Polak, który do zapamiP,tania kochał Polskę i do 
:1dpa iętania niecierpiał nas, Polaków. 

l)Jaczego„. 

Bo w nas nie wierzył, bo widział nasze wady, naszą lekkomyśł· 
n ość,„ naszą blagę i płytkość, widział nas tylko jako „szopkę" taii
rzącą w rytm smętnej melodii ślepego chochoła, kryjącego „;:-óży 

krzak", który nie zakwitu aai świeżością, ani purpurą barw, choć 
kryje cudny kwiat. Truła go myśl, żeśmy tylko jak w hipnozie 
tańca bezmyślnego i„. cierpiał. Trzeba było patrzeć na niego, żeby 
odczuć, jak on musiał cierpieć, kiedy przed wyobraźnią stawała 

wizja: 
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„Że Krak6w ogniami płon l.e-
że MATKA BOSKA, w koronie 
na Wawel.skim zcimkow ym tronie 
sie<lząca manifest pisze: 
skrypt co przez cały kraj poleci 
i tysiące obudzi i wznieci". 

Ale także jakim balsamem dla tej zbol a łej duszy musiały by ·. 
chwile, k tóre już zapowiadały nową życia miarę. Jak kojąco mll
~iało działać przeświadczenie, że „ów sk y pt, p rzez Malkę Boskc1 pi
sany", leci, budzi i wznieG:t do czvnu tysiące. Przecież nie co in
nego , jak wiarn w naród, której na szczęście danem mu był J cl o -
zekać, podyktowała mu powiedzen ie prze l niego do Michała Ta-

1 asiewicza słowa: 

Nie chcę, żeby c;rali w 'Nmswwie „W esele " . DałPm ln 
w p k , myśl ą c, że śpią , a oni cznwają. 

(Lucyna Kotarbińska „\Vokoło Tea tru") 

li 

C hciałbym jeszcze dodać kilka słów o histOJii Wesela na ceni . 
Utwór ten był czymś tak nowym, tak odbiegającym od wszysl

kiego, co było, tak bezceremonialnie wciągającym lokalną i aktual
ną anegdotę w swą budowę, iż nic dziwnego, że w pierwszej chwili 
wywołał osłupienie. Faktem jest i dość naturalnym, że nikt i)rzed 
premierą Wesela nie zdawał sobie spraw , z jego doniosłości arty 
s tycznej i ideowej. Bądź c•J bądź wielką zasługą ówczesnego dy
rektora krakowskiego teatru, Józefa Kotarbińskiego, jest, iż b 0 z 
wahania .przyjął do grania ten utwór. Jestem przekonany , że n i
gdzie na świecie sztuka tak odbiegaj4ca od wszystkich prawideł 
i konwencji teatralnych nie mogłaby się pojawić od razu na ofi·
cjalnej scenie. 

Próby w teatrze szły jakby po omacku, tym bardziej, że vVt 
spiański odmawiał zazwyczaj wszelkich komentarzy dla wyjaśnie 

nia swych myśli i zamiarów. Ten i ów aktor zwracał rolę mówiąc, 
że w takim „bzdurstwie" grać nie będzie. I poezja wraz intuicją 
artystów dokazała tego cudu, że ci sami, mierni nawet po części 
aktorzy grali znakomicie, z odczuciem i zapałem, które rosły z każ-

.dym przedstawieniem. Co więcej, od tego pierwszego krakowskie
go przedstawienia wiele ról stało się prototypem wskazującym 

właściwy styl. 

. :· P----

STANISł.A W WYSPIA~SKI 
Portret Ireny Solskiej 
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Publiczność była oszołomiona, zdezorientowana. Ne pief ws · ~ ·· 
plan wysunął się element plotki w Weselu, elemenl nielaktu towa
rzyskiego. Włodzimierz Tetmajer i Rydel napisali do Wyspiai1skie
go listy z wymówkami. Niewiele w pierwszej chwili dopomogła 

publiczności krytyka. Jeden z recenzentów poczytnego krakow
skiego pisma napisał, że „myślą przewodnią tej sztuki jesl zachęcić 
inteligencję, aby zbliżała się do ludu, a choć nie brak prz y tym 
małych dysonansów, ale całość się kończy pogodnie wesołym 

oberkiem".„ Dopiero krytyk „Czasu" Rudolf Starzewski, szeregiem 
felietonów poddał ton, w jakim należało pisać o Weselu. Odtąd 

powodzenie i znaczenie vVesela rosły lawinowo. Stara. gen2rncju 
wprawdzie pozostała oporna: 
Sędziwy Stanisław Tarnowski ożeniony z Branicką, po scenie 

z Hetm:i.nem wyszedł ostentacyjnie z loży: później napisał i wyct c:i ł 

ściśle anonimowo parodię Wesela pt. Czyściec Słowackiego. Hen
ryk Sienkiewicz wysłuchawszy vVesela oświadczył, wychodzą · 

z teatru: No, albo ja jestem grafoman, albo to jest grafoman.„ 
Potomność osądziła, że żaden z nich obu. Ale w młodszym pokole
niu ząpał był ogromny. Można to ocenić z odczytu, który się od.
był w Krakowie w kilka tygodni po premierze Wesela; dali ko
lejno S\y-Oje impresje: Grzymała-Siedlecki, wówczas młodociany 

redaktor „Młodości" a w przyszłości bystry monografista Wyspiań
skiego, · Konrad Rakowski, Edward Leszczyński i Stanisław Lac"k 
za którego czytał St. Sierosławski. Ten ostatni płód rabinackiego 
umysłu St. Lacka nosił tytuł: „Hipokryzja" '!Wesela", wywodzP, 
iż główną postacią sztuki jest Nos, i określił to następującą defini
cją: Nos jest wykładnikiem strony odwrotnej„. „Tak wcześnie te
dy zaczęto już misję „wyjaśniającego" zaciemnjenia tego utworu. 
Tymczasem cały Kraków mówił cytatami z „W esela" wedle po
wiedzenia malarza Stanisławskiego „Tak się Kraków r o z w e s e
l i ł, że kiedy w nocy zawołał na dorożkarza, odpowiadają słowa
mi Chochoła, „Kto mnie wołał, czego chciał". 

Od czasu tego, jak wspomniałem, pisano o 'Weselu dużo i ucze
nie. Może za bardzo. Nie wiem, czy przez to nie zatraciła sil-~ uieco 
bezpośredniość wrażenia: czy nie zanadto wpojono publiczności 

przekonanie, że to jest sztukc.. tmdna, gł ~boka, ciemna, symbolicz
na, czy za wiele zaczęto na temat \N"esela medytować, zami .... sl 
bawić się nim i wzruszać. 

W połowie XIX wieku ukazała się gdzieś w Europie broszura, 
w której autor dowodzi, że Napoleon Bonaparte nigdy nie istniał, 

a jego historia jest tylko symbolem. Niech się nie stanie coś po
dobnego z Weselem, nie zapominajmy, że było ono rzeczywistością, 
a jeżeli stało się poniekąd symbolem, pozwólmy niech ten sy1 bo! 
wnika w nas bezwiednie, my zaś poddajmy się bez troski o re. L t , 
temu bogactwu słowa, obrazu, rytmu i uczucia, jakie płyną ku narn 
w tym utworzP ze sceny (Tadecsz Boy-Żel ński „Wyspi ibkl") 
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III 

Tu już można zamknąć bilans pretensji do „Wesela"- nie dotknę 

liśmy dotychczas zgryzot autora. 
Zgryzot przeszedł wiele. Ponad wszelką wątpliwość przeważył · 

one sumę radości z powodzenia. Instruktywną może będzie rzeczą 
dowiedzieć się, co go najbardziej ' yprowadziło z równowagi. De
nerwowały go oczywiście owe, na panewce spalone z ·esztą zabieg i 
o zdjęcie „Wesela" z afisza, nie sprawiał mu przyjemności takie 
czy inne zarzuty w recenzjach prasowych, ale przykrości łych ani 
w przybliżen iu nie da się porówna · z furią, do jakiej doszedł nc 
rozmowach prywatnych ze znajomymi na temat „Wesela". Furi l' 
L~ poznać możen1 w akcie drugim następnego jego dzieła: „Vlfy·· 
/:'.wolenia", gdzie z takim szyderstwem, z taką pasją polraktowa ' 
owe Maski - maski przychodzące do Konrada z t mi samym i 
niemal pytania1:1i, uwagami i zastrzeżeniami, z jakimi do Wyspiań
·kiego po ,,\.Yeselu" przychodzili - powiedzmy - Kotarbiliski, My-
cielski, Flach, czy inni (osoby ·- tu dowolne). Przemysław Mącze 

ski miał w rękach brulion W "Zwolenia, gdzie zamiast numerow ;-1-
nych, jak to dziś jest Masek, figurowały znane w Krakowie na· 
7Wiska literatów, artystów, uczonych. Najprzykładniejszymi mu
mentami były mu prośby o wyjaśnienie jakiego.ś trudnego do zrn · 
zamienia fragmentu w dranrncie. Gdzieś w suterenach podświado
mości czuł zapewne, że garbem jego twórczości jest pewn zaw i
lość , ale za nic nie chciał się do tego przyznać przed sobc1, wi c 
każde z zewnątrz napomknięcie mu o tym 11adeptywało w nim '1ćl 

newralgiczny punkt. Za te to przykrości zemścił się w „Wyzwolr
niu" ustami Konrada, pouczając którąś z masek, że dla jasnej gło 

w nie ma niejasnej myśli ... 
No i kończmy już. 
Było to bodaj że w 1908 roku. Dyrektorem teatru Krakowskiego 

był już Solski - i on vvłaśnie powziął myśl, by korzystając z uzv
~kanych w Królestwie po revrnlucji 1905 roku ulg cenzuralnych, 
objechać z „Weselem" zaangażowawszy specjalną trupę większe 

i nawet mniejsze miasta Kongresówki, by możliwie jak największćl 
część tamtejszego spolecze.óstwa mogla poznać nieznane jej 1:e 
ceny arcydzieło. 

Trzeba było jednak uz skać na to zgodę autora. Był to czas, kie· 
dy Wyspiański boczył się bodaj półtora roku na Solskiego, nrnie 
więc ten użył na ambasadora. Pojechałem do Węgrzec, gdzie już 

\VÓwczas mieszkał chorobą ubezwładniony poeta. Przedstawiłem 

mu plan Solskiego. Słuchał uważnie, ale bez ożywienia, w jego 
. milczeniu dawał się odczuć pewien opór wewnętrzny. Skończyłem, 

cisza: wreszcie Wyspiański zaczął. Mówił już wówczas głosem 

osłabionym. 
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- Niech pan powie Solskiemu, że nie daję zezwolenia. 
W pierwszej chwili powstało we mnie podejrzenie, że odma wi<'l. 

z jakichś kaprysów. Może i w nim zrodziło się odczucie, że tak 
a nie inaczej mogę zrozumieć jego zwięzłą i szorstką odmowę, bo 
zaczął po pauzie wyjaśniać, w temperaturze nie tak już mroźnej. 

- Widzi pan, w „Weselu" pomówiłem Polaków o marazm du
chowy, o niezdolność do czynu. Tymczasem społeczeństwo Króle
stwa swoją rewolucyjną aktywnością, swoją czynną walką udo
wodniło, żem się mylił. Objeżdżanie po miastach Królestwa z tą 

krzywdzącą je omyłką moją zakrawało by może na obelgę rzuconą 
krwi przelanej za wolność. 

Oczywiście słowa mogły być nie dokładnie takie, ale sens był 
ten, nie inny. 

(Adam Grzymała-Siedlecki - „U kolebki „Wesela"} 

10 

KAZIMIERZ OLSZEWSKI 

Po • • • c1ern1sleJ drodze 
(r~~- dzieJów Teatru w Sosnowcu.) 

M urarze zakładając u schyłku ubiegłego stulecia fundamenty 
pod budynek, w którym znalazł siedzibę dzisiejszy „Teatr 

Zagłębia", zapewne nie zdawali sobie sprawy, że przed nimi ofiarni 
i bezinteresowni miłośnicy sztuki dramatycznej od przeszło pół 
wieku rozwijali wśród mieszkańców Zagłębia tęsknotę za własnym 
stałym, dobrym teatrem. Przeszło pięćdziesiąt lat trzeba było na 
przełamanie postawy społeczeństwa, które w większości zobojĘt
niałe na zagadnienia sztuki nie widziało lub nie chciało widzieć 
konieczności przerwania surowych, znieczulonych ogromem naro
dowych dramatów poglądów nie pozostawiających w ludzkim byto
waniu najmniejszego zakątka dla przeżyć artystycznych. W dniu 
6 lutego 1897 r., kiedy nowy teatr wystawiając siłami amatorów 
„Zemstę" Fredry, przygarnął do siebie pierwszą falę rozentuzjaz
m0wanych widzów, nie żyli już ci górnicy, którzy korzystając z pn
bytu w Częstochowie trupy z \tVincentym Raszewskim na czeli=~. 
zaprosili we wrześniu 1842 r. zespół do Dąbrowy Górniczej, hy 
w ten sposób zapoczątkować w tej osadzie, a także i w Zagłębiu, 

ambitne dążenia do stworzenia własnego życia teatralnego. W tych 
latach niewielu już żyło organizatorów najstarszego dotąd znaneqn 
w Zagłębiu stałego teatru amatorskiego założonego około 1868 L 

w Dąbrowie Górniczej, odeszli na zawsze prawie wszyscy ci miłoś
nicy dramatu, którzy gdzieś około 1874 r. dali życie najstarszej 
scenie amatorskiej w Sosnowcu. Żyli jednak kolejarze prowadzący 
w latach 1880-1890 teatr w starej kolejowej remizie, żyli działa· 

cze, którzy przez kilka lat wysiłkiem woli podtrzymywali istnierii2 
sieleckiego teatrzyku, gdzie podobnie jak w starej zapomnianej 
remizie zatrzymywały się czasami tak liczne wówczas wędrowne 
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trupy teatralne. Wysiłek dąbrowskich górników i sosnowieckich 
kolejarzy wsparty inicjn.tywą i współpracą prostych robotników 
fabryczny h i kopalnianych, poparty żywą tradycją, przekształci} 

dążenia w dwa budynki teatralne wzniesione w brzydkiej, pozba
wionej uroku dzielnicy położonej prawie na skraju ówczesneqo 
Sosnowca. Józef Szymański obliczył sobie, że w ludnej już wteC: ' 
i ruchliwej dzięki przygrdnicznenrn położeniu osadzie życie tea
tralne nie powinno ulegać przerwie nawet na okres letni. Obszern), 
zaopatrzony we własną maszynę wytwarzającą elektryczność muro
waniec miał w ciągu ośmiu miesięcy spełniać rolę teatru zimov/t> 
wego, drewniany zaś budynek otoczony zieloną wstęgą młodz i u -
kich krzewów i starych drzew miał gromadzi ć miłośników teal rn 
w okresie czterech l a jcieplejszy eh miesięc y rok u. Przeliczył si. ' 
jednak rzutki przedsiębiorca, gd yż wkrótce musiał ustąpić rni ejs ~: il 

nowemu właścicielowi. Jedno z najbardziej wówcza spręzysc1 c 

prowadzonych przedsiębiorstw: Towarzystwo Przemysłowo-Górni
cze „Hr. Renard", zagrożone możliwością powstania w Sosnowrn 
konkurenc yjnego browaru, już w roku 1899 przejęło nie bez walk i 
'l. rąk dotychczasowego 'Właściciela poses ji oba teatr dyktując od
tąd dokładnie przez ćwierć wieku warunki dyrektorom trup, które 
na krócej, lub dłużej osiadały Zagłębiu. Do dnia 19 lutego 1924 r., 
t. zn. do przejścia teatru na włnsność miasta, dyrektor przedsięhinr · 

stwa, zawsze obcokrajowiec, nie mający nic wspólnego z zagadni P
niami polskiego życia kulturalnego a opierający decyzje na wyso 
kości ewentualnych zysków, miał wpływ nie tylko na obsadę nc.1-
rzelnych stanowisk w teatrze, lecz Lakże niejednokrotnie w sposób 
zdecydowany wkraczał w kompetencje dyrektora trupy i bczp1'· 
średnio wplywa. ł na zmianę kierunku repertuctrowego s ·eny. N~1 

próżno bardziej światłe jednostki Jub nawet i grupy domagały si r~ 
na przestrzeni ćwierćwiecza wybudowania w śródmieściu wspól
czesnego, monumentalnego gmachu teatru . Niestety, miasto j11z 
wówczas prze.szło stu lysięczne nie mogło się zdobyć na t.en wysiłek. 
i tolerowało przez ćwierćwiecze tego rodzaju stan rzeczy tak nie 
korzystny dlct rozwoju kultury teatralnej całego Zagłębia. Nowo
czesnego, godnego SosnO\vca i Zagłębia teatru nie wzniesiono dei 
dnia dzisiejszego. 

Niełatwe mieli zadanie tak Jiczn i ludzie teatru, którzy porwa1d 
entuzjazmem pewnych sosnowieckich grup miłośników sztuki, os ie
dlali się najczęściej po długich i zaciętych walkach wraz ze swy1r.i 
zespołami w sosnowieckim teatrze. Niemało zachodów kosztowało 
Czesława Janowskiego zdobycie stanowiska pierwszego dyrektora 
zagłębiowskiej sceny, którą prowadził w latach 1897-1898. Prze~ 
sześć długich i jakże trudnych lat walczył o utrzymanie się na sta
nowisku kierownika zagłębiowskiej sceny jego następca Felicja~1 
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Feliński. W murach sosnv 
wieckiego teatru pozna ł 

smak klęski Julian Mys:c:
kowski, tu uznojeni codzien ·
nym jakże często bez
owocnym trudem, walczyli 
o dobry tealr Józef Puch
niewski, Eugeniusz Maj
drowicz, Henryk Czarnecki, 
Jan Walewski, Władysław 

Bernatowicz, Stanisław KnD
ke-Zawadzki i chociaż dzi5 
ożna powiedzieć, że ich 

d yrektorskie poczynaniil 
c z a s a m i p r z y n o
, iły scenie powazne stra-
1 y , niemniej jednak ci wszy
sc y ludzie teatru, którzy 
zdecydowali sie osiąść· w 
I ak trudny m wtedy i suro
Wy'm zagłębiowskim śroctc 

w isk u , wiązali się uczuci .:.>· 
w u 7. l ymi stronami i u siło- .Julian Myszkowski 
woli wrosnąć w to śroclow ; -

sko ndwet wówczas, gdy 
li ło ono świadkiem ich klęsk. Szare, zagłe,hiowskie mury kryły 
w sobie widać wiele uroku, gdyż ni e rzadko ludzie teatru osiedlali 
si na stare lata w Sosnowcu, by tu przeżyć ostatnie dni iswego ż y 

c i'l . Jc':n.Pf Puchniewski nie jest I.u jNlynyrn wyjątkiPm. 

D y~·ektorzy trup. teatralnych osiedlając się w gmachu sosnowiec
kiego teatru nie zawsze zdawali sobie spraw~. w iakich warun

k ach. przyjdzie im pracować. Zwocl zP ni ze p. vnie1 ia1~11 niektóry h 
mi szkaiiców Sosnow~a, rzetelnych znctw · w teatru, liczyli na to, żt~ 
miłośnicy sztuki dramatycznej m1:1sowo bE: Ją zapełniali widownit~ . 

.Jednakże już najbliższe miesiące jakie upłynę ły od dnia otwar _ 1,~ 
l .atru udowodniły, że garść- intelig·encji polskiej nie jest w stani c 
z pewnić: scenie trwałego istnienia, a klasa robotnicza najli cznie i
sza w tym stronach, licho płatna i zatrndniana po kilkanaście go
dz in na dobę, w większości nie odczuwa potrzeby przeżyć t atral
n ych. Pozostała jeszcze dość liczna a raczej zamożna grupa ludno
ści szukająca w teatrze nieskomplikowanej a często wręcz pro
stackiej rozrywki. Wichowie rekrutujący się z tej warstwy ludnoś i 
potrafili narzucać repertuar dyrektorom, którzy chcąc zapewn1c 
materialną egzystencję trupy musieli bardzo często iść: na kompro
mis ze swym artystycznym sumi ni em, co obniżało v,·ar t ośr PSt f'-



tyczną i wychowawczą leatru. Z perspektywy przeszło półwiecze 

łatwo sLwierdzić, że na zugię l iowskiej scenie grywano i to nie
rzadko utwory bez najmniejszej wartości i jakoś trudno znalefr 
pociechę w sądzie, że teatr sosnowiecki nie był cbyba w ty m okre
sie gorszy od innych scen prowincjonalnych, u może nawet i.. nie
których wielkomiejskich. Przez wiele sezonów la ·właśnie publicz
ność zmuszała wprost dyrektorów zespołów do twor7c>liu nie zu
wsze najlepszych zespołów opere tkowych. Trzeba jednak dodać , że 

na sosnowieckiej scenie znaleźli goś cin ę Szekspir, Schiller. Goethe. 
[bsen, Molier, J\·1ickiewicz, Słowacki. Hauptmann, Shaw, Maeter
Jinck. 

Władyslau:a Ordon Sosnomska 

STANISŁAW WYSPIAŃSKI 

\j\I ;:: ~ ;:: I ;:: ~~ 
-## ~„ ..... ~ ... ~ ... 

PREMIERA 
2-go listopada 1957 roku 

Reżys&r: W aclaw Nowakowski • Scenograf: Jan Hrynkowski 
Kier. artystyczny: Tadeusz Przystawski • Kier. literacki: 
Al. Baumgardten • Asystent reżysera : Janina Bocheńska 

Muzyka: J. Wierciak.a i A. Grazifidio 
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GOSPODARZ 
PAN MŁODY 
MARYSIA 

OJCIEC 
JASIEK. 

POETA. 
NOS .. 
MARYNA 
RADCZYNI 
CZEPIEC 
KLIMINA 
STASZEK 
ŻYD ... 
MUZYKA T . 

DRAMAT W 3-CH AKTACH 

OBSADA: 

- Janusz Barburski 
Andrzej Hołaj 
Halina Chorzewska 
Elżbieta Trojanowska 
Marian Łoziński 
Ryszard Majo 

- Bogusław Weil 
Bogdan Śmigielski 
Wiesław Drzewicz 

- Barba ra Łukaszewska 
- Irena Szabelak 

Jan Ulrich 
N eonilla Kilar 

- Stanisław Stojko 
- Andrzej Girtler 
- Bogusław Hollik 

GOSPODYNI 

PANNA MŁODA 

WOJTEK. 

DZIAD .. 
KASPER ... 
DZIENNIKARZ 
KSIĄDZ .. . 
ZOSIA ... . 
HANECZKA. 
CZEPCOWA 
KASIA .. 

KUBA .. 
RACHEL 
ISIA ... 

OSOBY DRAMATU: 

CHOCHOŁ 
WIDMO .. 
STAŃCZYK 
HETMAN . 
RYCERZ CZARNY 
UPIÓR ...... . 

- Wiesław Drzewicz 
- Włodzimierz Figura 
- Henryk Dłużyński 

Marian Łoziński 
- Andrzej Girtler 

Stanisław Stojka 

- Halina Chorzewska 
- Elżbieta Trojanowska 
- Stanisława Kwaśniewska 

Stefania Żubrówna 
- Ryszard Major 

Bogusław Weil 
- Jan Nawrocki 

Włodzimierz figura 
Włodzimierz Kaniowski 
Antoni Graziadio 
Iwona Jankowska 

- Mirosława Krawczykówna 
- Maria Stangel 

Stanisława Kwaśniewska 
Stefania Żubrówna 
Włodzimierz Musiał 
Janina Bocheńska 
Ewa Frqckiewic;z 

WERNYHORA .. . - BRONISŁAW ROMANISZYN 
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Józef J\ar botrski 

Teatr nie zamykał swych podwoi pr z ed 
w ó r c z o ś c i ą W y s p i a t1 s k i e g o a o d 1907 r., 

kiedy w kilku tygodni po jego zgonie 
w y s l a w i o n o w S o s n o w c u z a d y r e k c j i E u
g e n i u sza M aj d ro w i cz a .,W es e I e", n a s t ę p n i 
kierownicy sceny bardzo często gr y wdłi 

,.S ę d z i ó w·, ,.W a r s z a w i a n k ę", „N o c I i s t o p a
d o w ą· · i t o n i e t y I k o w m a c i e r z y s t y m t e a
t r z e. Nie schodzili z afisza sosnowieckiego teatru tacy polc;cy 
lwórcy jak Bliziński. Bałucki, Fredro, Zapolska, Kisielewski, Żu

,ławski, Rittner, Rydel, Przybyszewski, Żeromski. Na sosnowieckiej 
·~cenie, zwłaszcza w okresach, kiedy działała tu opera. zjawiały sh~ 

na scenie utwory Gounoda, Verdiego. Halevy, a przede wszystkim 
Moniuszki, którego prawie wszystkie utwory z „Halką" na czele do
czekał y się tu scenicznej realizacji. 
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Dzisiejszy „ · ealr Zagłęb ia ' ' od momen tu swego powstan ia rozp•.J· 
czął nie zawsze może szczęśliwą walkę o masowego robotniczegti 
widza. Niedzielne i świątecznP. popołudniowe przedstawienia wpru
wadzone w 1897 r. przez Czesława Janowskiego okresami groma
dziły tak liczną publiczność, że budziło to podziw u ludzi przyby
wających do Sosnowca z wielkich ośrodków teatralnych. Temu 
samemu celowi miały służyć: przedstawienia populan~e wprowa
dzone tuż przez wybuchem pierwszej wojny światowej przez ów 
czesnego dyrektora teatru Henryka Czarneckiego. który powró
ciwszy po niespełna dziesi~ciu latach do tej samej myśli, powoł a! 
do życia w 1921 r. „Teatr Popularny Tani" mający siedzibę przy 
ul. Kościelnej 7. Myśl tę podjęła po przejęciu przez miasto gmach r: 
teatralnego ówczesna -socjalistyczna Rada Miejska zakupuj ąc 
przedstawienia, na które zapraszano bezpłatnie robotników i ich 
roclziny. 

Stanisława Wysocka 
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teatr pragną cy by · sz.k lą. mas spe łnia1 okresami rolę ośrodka 
wydającego artystów o sławie ogólnopolskiej. W jego murach de
biutowała w 1897 r. Władysława Ordon-Sosnowska, tu w 1907 r. 
stawiał pierwsze sceniczne kroki zgasły przed rokiem Józef Kar
howski. stąd zabierały do siebie artystów prawie wszystkie Ó'N

czesne sceny polskie. Spośród żyjących grali w Sosnowcu: Ma1ia 
Billiżanka, Władysław Jarema, Wacław Nowakowski, Kazimierz 
Opaliński i wielu, wielu innych. 

Nasz teatralny Jubilat miał szczęście gościć u siebie prawie wszy·· 
st.kich najwybitniejszych aktorów polskich żyjących na przełomiP 
XJX i XX wieku i w latach nam bliższych. Aleksandra Uide-Zmur
kowa, Stanisława Wysocka, Maria Przybyłka-Potocka, Wanda Stc
mc:szkowa, Helena Sulima, Irena Solska, Honorata Leszczyńska, Ro
man Żelazowski, Karol Adwentowicz, Kazimiera Rychterówna, Tao· 
dor Roland, Kazimierz Kamiński, Antoni Fertner, Aleksander Zf: l
werowicz, Wojciech Brydzili.ski. Stefan Jaracz, Juliusz Osterwa. 
\.Yładysław Wojdałowicz, Józef Kotarbiński nie wyczerpują jeszcze 
listy wybitnych gości w . s tępujących i to najczęściej wielokrotniP 
na deskach sosnowieckiego teatru. Jakże często ich występy rato
wały istnienie zespołów bez skutku domagających się od społeczeti.· 
siwa pomocy w postaci stałego subsydium. 

Podwoje sosnowieckiego teatru stały przez cały czas otworem 
dla cały~h trup i to nie tylko polskich. Jakże żywe są do dziś tra
dycje ~cisłych kontaktów wiążąc eh teatr zagłębiowski z krakow
skim środowiskiem teatralnym. W okresie swego istnienia krakow
ska ,,Bagatela" grała w Sosnowcu po kilka razy rocznie. W 1923 r . 
występował w Zagłębiu krakowski zespół operowy dając tu „Tru
badura" Verdiego i „Fausta" Gounoda. Nie zapomniała o Sosnow
cu krakowska operetka pod dyrekcją Tadeusza Pilarskiego. Naw<':!. 
krakows·cy murarze przybywszy do Sosnowca w 1922 r. z wido
wiskiem jasełkowym, doznali tu serdecznego przyjęcia jakkolwiek 
przygotowanie sztuki nie było najlepsze. Przybywały do Sosnowc:ćl 
zespoły akt.orskie z Warszawy. Opera stołeczna zagrała tu w 1923 r. 
„Verbum nobile' Moniuszki. Zjeżdżał na występy zespół Teatru 
Polskiego i Małego pod dyrekcją Arnolda Szyfmana (1923). a w 
1922 r. popisywcd się w Sosnowcu teatr „Komedia". Nawet z dale
kim Lwowem utrzymywało Zagłębie teatralną łączność. I tak np. 
w 1923 r. zespół operowy tego miasta zagrał w Sosnowcu „Travi.s
tę" Verdiego. W tym samym roku popisywał się w Zagłębiu „Teatr 
Literacko-Artystyczny „UL' ' mający siedzibę we Lwowie. Gościł 

t.. agłębiowski teatr w swych murach zespół „Reduty". 
Wizyty obcych zespołów nie tylko urozmaicały życie teatralne 

Zagłębia. lecz także oddziaływały wychowawczo na członków ze
społu, co przyczyniało się do podnoszen~a poziomu artystycznego 
teatru. Rosnący autorytet artystyczny sceny oddziaływał na ż y -
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wolność zagłębiowskich tealrów ochotniczych, z którymi ws.półprd
cowywali tacy artyści jak Henryk Halicki, Wacław Szymborski, 
Włodzimierz Malawski, Wacław Nynkowski, Józef Pelszyk. s cena zagłębiowska włączała się zawsze w nurt życia polityczne-

go narodu. W 1905 r. w okresie rewolucyjnego wrzenia w cza
sie „wieczoru mickiewiczowskiego", zorganizowanego przez zespół 
Eugeniusza Mdjdrowicza, aktorzy odśpiewali na scenie zapewne 
po raz pierwszy „Jeszcze Polska nie zginęła". W okresie pierwszej 
wojny światowej aktorzy krzesząc patriotyzm wystawiali sztuki 
zakazane do niedawna przez carską cenzurę. Można już wtedy by
ło zagrdć „Kościuszkę pod Racławicami" Anczyca czy „Kordiana" 
Słowackiego. Teatr włączył się czynnie do walki o Śląsk w okresie 
powstań i plebiscytu. Scena sosnowiecka podała wówczas dłoń 
walczącemu Śląskowi podobnie jak to uczyniło Zagłębie nie szczę
dząc ani wysiłków ani krwi swych synów, którzy padli za kordo
nem w walce o wolność gnębionego ludu. Działająca w Sosnowcu 
Ekspozytura Komisariatu Plebiscytowego na Górnym Śląsku szko
Jąc działaczy plebiscytowych w programie szkolenia, przewidział-:i 
uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych. ówczesny dyrektor 
Henryk Czarnecki nie odmówił pomocy i gdy w połowie kwietnia 
l, 920 r. rozpoczął się pierwszy turnus kursu, teatr mógł zapro5i1~ 

Ślązaków na przedstawienia. W okresie szkolenia co najmniej 
13 grup działaczy plebiscytowych miało możność zapoznać sic; 
z takimi sztukami jak „Halka" Moniuszki, „Kościuszko pod Racła
wicami" Anczyca, „Ponad śnieg" Żeromskiego, „Mazepa" Słowac

kiego, „Chata za wsią" Mellerowej i Galasiewicza, „Krakowiacy 
i górale" Kurpi1i.skiego, „Towarzysz pancerny" Wołowskiego. Nie
wątpliwie wielu spośród uczestników kursu było po raz pierwszy 
na polskim przedstawieniu. Przedstawieniami teatralnymi zakJń

czono w dniu 19 grudnia 1920 r. wielkie uroczystości związane 

z odsłonięciem mauzoleum kryjącym zwłoki zagłębian poległych 

w szeregach powstańczych na Śląsku. \i\Tystawiono wówczas na 
dwóch scenach tj. w teatrze zimowym i w kinie „Zagłoba" „Halkę' 
„śluby panieńskie". 

Wkrótce teatr sosnowiecki mógł rozszerzyć oddziaływanie arty
styczne na tych mieszkańców Śląska, którzy nie opuszczali swych 
miejsc zamieszkania. Okres plebiscytowy na Śląsku to moment nie
spotykanego dotąd w dziejach tej ziemi rozkwitu polskiego życiu 

teatralnego. Już w dniu 9 marca 1920 r. odbyło się w Bytomiu pier
wsze przed.stawienie Teatru Polskiego utworzonego przez Wydział 
Kulturalno-Oświatowy Kormtetu Plebiscytowego pod dyrekcją Ed
munda Rygiera. Zespół po zorganizowaniu 47 przedstawień takich 

· sztuk jak „śluby pa.nieńskie" Fredry, „Konfederaci barscy" Mickie-
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wicza, „Zemst.a" Fredry, „Mazepa" Słowackiego, zakoliczył w po
łowie maja 1920 r. objazdy. W dwa miesiące później zjechała tu 
opera warszawska wystawiając „Halkę" i „Verbum nobile" M<)
niuszki, a w listopadzie 1920 r. Polski Komitet Plebiscytowy tworzy 
nowy teatr, powierzając jego kierownictwo Henrykowi Cepnikowi. 
Zespół ten wystawiał wyłącznif' sztuki śląskie, działając również 

w okresie trzeciego powstania. 

Powodzenie polskich przedstawień zachęciło Walentego Fol
warcznego i Kazimierza Berońskiego do zorganizowania „Górnoślą
skiego Teatru Ludowego··, który nie działał jednak zbyt długo. 
\Vówczas Wale'lty Folwarczny wszedł w porozumienie z Henry
kiem Czarneckim w sprawie obj~cia działalncścią teatralną także 

i Śląska. Dyrektor zespołu zagłE~biow·skiego podjął tę myśl rozpc -
czynając objazdy Śląska przede wszystkim z przedstawieniami opt:
retkowymi. 

W dniu 28 lutego 1921 r. teatr sosnowiecki po raz pierwszy 
w swych dziejach wystąpił na śląskiej ziemi. W sali niemieckiego 
!('alru w Katowicach odegrano przy przepełnionej sali operetkc; 
Lehara „Hrabia Luxemburg". Ale zespół nie ograniczył wystepów 
do przedstawieli urządzanych w Katowicach. Wyjazdów na Ślą:;.;k 
nie wstrzymał nawet wybuch trzeciego powstania śląskiego. Już 

w dniu 14 maja 1921 r. aktorzy z Sosnmvca grali w Szopienicach 
„Halkę". W przedstawieniu mogli wziąć udział nawet ci mieszkańcy 
Szopienic, którzy nie mając przepustek nie mogli swobodnie poru
szać się wieczorem po ulicach miasta. Tego wieczoru bilety na 
przedstawienia polskiego teatru zastąpiły z powodzeniem powsta1'1· 
cze przepustki. W pięć dni później usłyszały „Halkę" Mysłowice. 
Dzieło Moniuszki wysto.wiano także i w innych rniastach Śląska 
jakkolwiek niejednokrotnie niemieckie el~menty nacjonalistyczne 
nie przebierające w środkach usiłowały ZiJ wszelką cenę paraliż.o

wać działalność zagłębiowskiego zespołu. 

T · eatr sosnowiecki nie ograniczył działalność do wspomnianych 
występów, jednakże systematyczna współpraca teatralna Zagłę

bia ze Śląskiem rozpoczęła się dopiero w paździer!1iku 1921 r. i trwa
łu do maja 1922 r. W tym okresie teatr sosnowiecki raz w tygodniu 
występu.je w K:itowicach, nie zapominając także o innych miejsco
wościach Śląska, a w sezonie 192411925 dzieje teatru zagłębiowskie
go i śląskiego potoczą się wspólnym łożyskiem, gdyż w tym c3as1e 
Henryk Czarnecki prowadził równocześnie obie sceny. 

W jazdy na Śląsk w okresie jego walki o przynaJeżność do Pol
ski i później to znaczne powiększenie promienia oddziaływania na 
środowiska położone w bJiższej lub dalszej okolicy Sosnowca. Prze
cież już od moment.u olwarcia sosnowieckiego teatru grające 
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w gmachu zespoły opusz ·zały mac · rzystą ~; ·enę, by wystąpić 

w Częstochowie, Olkuszu, Ojcowie, Dąbrow ic Górnicze j, Będzin i Cl , 

Zawierciu, Granicy, Grodźcu, Busku, Kielcach, Piotrkowie, Kaliszu, 
Ciechocinku, Radomiu, Herbach. „Trupa Liliputów Komediowo-Ope
retkowa" zorganizowana w Sosnowcu u schyłku grudnia 1919 r. 
przez Jana Zawadzkiego docierała jeszcze dalej, gdyż w 1920 r. 
występowała w Płocku, Lwowie i Warszawie, które to miasto mio
ło jeszcze zapewne w pamięci występy sosnowieckiej trupy w tea
trzyku ogródkowym „Fantazja" w lecie 1901 r., kiedy na czele ze 

społu stał Felicjan Feliński. Od 1921 r. teatr zagłębiowski przekro
czywszy śląską granicę grał w ówczesnej Królewskiej Hucie, Biel
sku, Cieszynie, Rybniku, Tarnowskich Górach, Bogucicach, Buro
wicach, Słupnej. 

Po ostatniej wojnie uparte Zagłębie wskrzesiło swój teatr jako· 
Miejski Teatr w Sosnowcu. Dyrekcję jego objął Józef Pelszyk, 
a kierownictwo artystyczne Tadeusz Przystawski. 

Sześćdziesiąt lat to niemały szmat czasu nawet w życiu takiej 
instytucji jak teatr. Zagłębiowski teatr pracując w tak trudnych 
warunkach zdobył sobie tytuł do chwały, społecze11.stwo jednak 
widzi w nim i słusznie, wiecznie m'odą placówkę, której nie zmo
gły dziejowe burze i która ma jeszcze tyle zadań do spełnieniv. 

Gdy po administracyjnym i jakże nieprzemyślanym wymazaniu j~j 

z listy żywych teatrów na przeciąg kilku lat scena zagłębiowsk<:1 

znów powstała z martwych w dniu 1 lipca 1955 r., ten akt wielkie i 
wagi był także zadośćuczyaieniem za krzywdę, jaką przed kilku 
laty wyrządzono zarówno społeczei1stwu Zag'ębia jak i jego plu
cówce teatralnej. Reaktywowany Państwowy Teatr Zagłębia, cho{ 
jeszcze nie wolny od trosk materialnych, jednak już nie zależnv 
od kaprysu jednostki czy nawet grup, zdecydowany do upadłego 
prowadzić walkę o nową sztukę i kontynuować bój o nowego widz;:i 
rozpoczęły w tych stronach jeszcze przed zbudowaniem gmachu 
dzisiejszego „Teatru Zagłębia", nabiera nowych rum1encow życia . 

Od dwóch lat działa znowu placówka, która dobrze zasłużyła s i 1 ~ 
Ojczyźnie mimo b'ędy i potknięcia, których nie była w stanie 
u.niknąć w ciągu sześciu dziesiątków lat istnienia. Dlatego też za
służyła na coś więcej niż na krótkie i fragmentaryczne z konieczno
ści wspomnienie. Zasłużyła na monografię. Jak dotąd ufundowah 
ją chyba w ser·:::u swych widzów. 
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Jubileusz 50-lecia pracy scenicznej 
zasłużonego artysty 

Bronisława Romaniszyna 
jubilat wystąpi w premierze »Wesela« 

w roli Wernyhory 

Sronisław Romaniszyn 
(parę dal z ż.ycia .T11bźlata) 

Bronisław Romanis7.yn urodził się we Lwowie w r. 1885. Tn 
Llkończył Szkołę Realną w r. 1903. W r. 1906 ukończył Szkołę Dra 
matyczne! Franciszka Wysockiego przy Teatrze Miejskim we Lwo · 
"';ie. 

VV 1907 r. we wrześniu zaangażował go dyr. Myszkowski do Lubli · 
na jako chórzystę do opery i operetki. W r. 1908/9 Piotrków dyr. 
Mareckiego, 1909/ 10 Kalisz dyrekcja My szkowskiego. 1910· 11 K 
lisz dyrekcja Wypiszczyka Teatr Letni. 1911 Lublin dyrektor Czar
necki. \V 1912 Kalisz dyrekcja Wypiszczyka. 'vV 1912 vVarszdW<1 

„Teatr Nowoczesn y " aż do wybuchu wojny. 
W 1914 r. następuje przerwa, bezrobocie. W r. 1915 Teatr „Zywfl 

ML eh " w Warszawie dyrektor Maksymilian Węgrzyn, nastt::pni1· 
teatr komediowy na Mokotowskiej. W r. 1916 „Teatr Wiel~i„, dy
rektor Rajchman. Wrzesier1 1916 r. ewakuacja do \Vilna. Tei.Llr 
8peretki Bolesławskiego v-1 ogrodzie Bernardyl1skim w VVilnic. N · 
stępuje ciąg dalszy ewakuacji do Od "sy, gdzie przebyFał do ro · 
ku 1919 grając w „Ognisku" i „Polskim Domu" w Odessie pod d f l. 
Bolesław kiego i Janowskiego. W roku 1919 powraca do Warszc.w . 
T;i .rze czynny udział w kabaretach „Mirdi' ', „Sfinks", „Argus" 
i „Czarny Kot". W roku 1922 przechodzi do Teatru Miejskieg11 
w Lublinie, w roku 1925 do Krakowa (Teatr „Nowości"). W rolw 
J 927 przenosi się do Teatru Nowości '"''e Lwowie. W latach 1930- 3:1 
występuje w teatrach warszawskich m. i. w Teatrze Kameralnym 
u dyr. Adwentowicza. W r. 1936 przenosi się do Teatru Miejskieg1 • 
w Sosnowcu. Rok 1938 i 1939 aż do wybuchu wojny „Reduta" pod 
dyr. Osterwy, gdzie gra w 11 Przepióreczce" i „Powrocie Przełęckiego". 
Rok 1939, 1940 i 1941 pracował jako robotnik. Przez całą okupacj :; 
.ie grał wcale. W roku 1944 po powstaniu, przymusowo wyjeżdżi1 

do Przyrowa, skąd wrócił w 1945 r. do ·warszawy. W tymże rok11 
wyjeżdża jako pionier na Ziemie Odzyskane do Elbląga, gdzie pra · 
cuje społecznie, jest kierownikiem teatralnym, organizuje zespoły 
amatorskie. Z ramienia Województwa Gdańskiego zaprowadził 

„ Urząd Kontroli Prasy i Widowisk" na Elbląg i Mal borg. 

W roku 1946 podczas „referendum" organizuje ekipę artystycz · 
ną objazdową i objeżdża z ramienia PPR wsie pow. elbląskiego, 

dając koncerty i odczyty propagandowe. W roku 1948 wraca de, 
teatru angażując się do Państwowego Teatru Wybrzeża pod dy · 
rekcją Iwo Galla. W roku 1949 pracuje w Bydgoszczy (Teatry Po· 
morskie u dyr. Rodziewicza). Rok 1951 znajduje go w Lublimn 
w Państwowym Teatrze im. Osterwy. W roku 1955 zaangażown t 
sle do P. T. Zagłębia w Sosnowcu, gdzie do tej pory pracuje. 
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REPERTUAR PTZ 
(1955-1957) 

1. . Fredro: „Sluby panie1l.skie" 
( r eż. S. Dacz ński --- scen. W. Lange) 

~. Wł. Perz 1iski: „Lekkom .' In a siostra" 
(reż. S. Daczyński - scen. \Al . Daszewski) 

,, M. Gogol: „ Rewizor" 
( reż . W . Szypulski - scen. J. Hrynkowski) 

4. Beaumarchais: „C rulik Sewilski" 
(reż. Z. Sawnn --- scen. O. Imbierowicz) 

5. K. Gruszczyi1ski: „Klucz od prz paści" 
(reż . A. Wydrz yński -- scen. T. Ślinrnkowski U. BroJI) 

>. A. Os rawski: „Las" 
(reż . W. Szypulsk i - scen . J . Hr 11ko wsk i) 

7. A. Sałyński: „Niebezpieczny p1z yjacie]" 
( reż. Vv. Kozłmvski, A . Wydrz yński - - scen . Ślimakowski 
i M. Obręba) 

8. J. L. Caragiale: „Zgubiony list" 
(reż. A. BrzezjńskC-- se n . \\!. IIlilwsk il 

D. R. Ruszkowski : „Wesel e Fonsia" 
(reż. Brzeziński - scen. J. Hrynkowski) 

1 O. W. Szekspir: „\Niele hałusu o nic" 
(reż. Z. Sawan - scen. O . ImbiNow ic:1.) 

11. G. B. Shaw: „Androkles i lew" 

'') I .o.. . 

( eż . Z. Sawan - scen. A. Cybulski) 

. Oslrowski: „Późna miłość" 
( reż. Łozii'1ski - scen. J. Hrynkow. k i) 

I J. A ldo cle Ben edetti: „Szkarłatne róże" 
(reż. W. Szypulski - - scen. J. Hrynkowski) 

14. Paweł Szerek i Jan Sasmann : „Muzyka n n ulicy" 
(reż. Artur Kwiatkowski -- scen. J. Hrynkowski) 

Vi. Ste fa.n Kiedrzyński: „Błąd młodości" 
(reż . J\·1. Łoziński - scen. Tadeusz Rajkowski) 

i 6. Stanisław W ·. pim1ski: „We ele" 
(reż . W. N ovv-akows i - s en. J. H rynkowski) 
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P. T. Z. sezon 1957 /58 
Zespół artysti1cznJ.J: 

1. JANUSZ BARBURSKI 

2. J \NINA BOCHEŃSKA 

3. HAUNA CHORZEWSKA 

4. HENRYK DŁUŻYŃSKI 

5. WJESŁ W DRZEWICZ 

6. WŁODZIMIERZ FIGURA 

7. EWA FRĄCKIEWICZ 

U. A NDRZEJ GIRTLER 

9. A NTONI GRAZIADIO 

l O. ANDRZEJ HOŁAJ 

11. IWONA JANKOWSK '\ 

12. WŁODZIMIERZ KANIOWSKI 

13. NEONILLA KILAR 

14. STANISŁAWA KW ś . IE WS K . 

1 r: . MARIAN ŁOZIŃSKI 

lG. BARBAR ŁUKASZEWSKA 

17. RYSZARD MAJOR 

18. WŁODZIMIERZ MUSIAŁ 

10. JAN NA\·\TROCKI 

20. MARIA PRZYBYLSKA 

21. TADEUSZ PRZYSTAWSKI 

22. BRONISŁAW ROMANISZYN 

23. STANISŁAW STOJKO 

24. IRENA SZABELAK 

25. BOGDAN śMIGIELSKl 

26. ELŻBIET A TROJANOWSKA 
27. BOGUSŁAW WEIL 

28. JAN ULRICH 

29. STEFANIA ŻUBRÓWNA 

30. HELENA ZAREMBINA 

IHEROWNICTWO ADMINISTRACYJNE PTZ 

KIE R \NNTK ADMINISTR.: CZESŁAW OWCZAREK 

KI ER. ORGA NIZACJI WIDOWNI: ł-.1IIECZY Ł.A W CZECl I 

KTEROWNIK SEKRETARIATlJ: M A RIA MISIASZEK 

G L. KSIĘGOWY: Mgr. HENRYK KARBO W NIK 

KIER. ZAOPATRZENIA: GRZEBALSKA 

IHEROWNICTWO TECHNICZNE 

KJER. TECHNICZNY: PIOTR KRA vVIEC 

KlEH PRACOWNI MALARSKIEJ: WŁODZIMIERZ HLAWSl\1 

OŚWIETLENIE: MARIAN DĄBEK, HENRYK PAPOŃ 

KIER. PRAC. KRAWIECKIEJ MĘSlGEJ: ADAM SZYM/\ŃSKl 

KIER. PRACOWNI KRA WIECKIEJ DAMSKIEJ: HALIN MISSJ R 

KIEROWNIK PRAC0\1VNI STOLARSKIEJ: IGNACY KO\NALEK 

KIER. PRACOWNI PERUKARSKIEJ: KATARZYNA RZEPKA 

MODELATOR: .WŁADYSŁAW ŚWIDER 

REKWIZYTOR: MARIA MARCINKOWSKA 

POMOC KRAWIECKA: ZOFIA MOŻDZIOCH 

POMOC KRAWIECKA MĘSKA: ADOLF JANKOVVSKI 
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PRO.JEł\TO\V,\ NY REPERTLAR \V SEZONIE 

1957 / G8 

I. Sl11uisło11· \\ .~1 s pia(1~ki - 11 \Vest·h· « 

2. Gabriela ZnpoJska - >.>}\obiela Lez skaz.1J t1 

3. i\lar111 Drzić -- DuJHlo ~lar~~c »Rzymska hmtw.u11a " 

4. Oscar \Vil<le -- ;Brat urnruotratl111JY< 

" . T 1J1 1 ee s s e \\ ·il J i a 111 s · Tr am w aj z w a 11 y pn :i ć! d n 11 iem ·' 

6. \i\ iklor Sardou - ) i\ladame Sn11s Ce11e,, 

.lózd horz.c11iutrshi - » ~lujster i czeladnik · 

U. Akksauder Fredro - dJam.tJ i Huzary-' 

li. C. Bernard Shaw - · Swiętu Joe1111rn < 
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