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Świat jest teatrem, aktorami ludzie 

Którzy kolejno wchodzą i znikają. 

Każdy tam akt.or niejedną gra rolę, 

Więc grajcie role . 

jak wam się podoba. 
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UTWORY DRAMATYCZNE 

SHAKESPEARE' A 

„Ryszard III" - 1592 
„Komedia omyłek" - 1592 
„Tytus Andronicus" - 1593 
„Poskromienie złośnicy" - 1593 
„Dwaj panowie z Werony" - 1594 
„Stracone zachody miłosne" - 1594 
„Romeo i Julia" - 1595 
„Ryszard Jl!" - 1595 
„Sen nocy letniej" - 1595 
„Król Jan" - 1596 
„Henryk IV" cz. 1-11 - 1597 
„Wiele hałasu o nic" - 1598 
„Kupiec Wenecki" - 1596 
„Henryk V" - 1599 
„Juliusz Cezar" - 1599 
„Wesołe kumoszki z Windsoru" - 1599 
„JAK WAM SIĘ PODOBA" - 1600 
„Wieczór Trzech Króli" - 1601 
„BamJet" - 1601 
„Troilus i Kressyda" - 1602 
„Wszystko dobre co się dobrze kończy" -

1602 
„Miarka za miarkę" - 1604 
„OteJlo" - 1604 
„Makbet" - 1605 
„Król Lear" - 1605 
„Antoniusz i Kleopatra" - 1606 
„Koriolan" - 1607 
„Tymon Ateńczyk" - 1608 
„Perykles" - 1608 
„Cymbelin" - 1609 
„Opowieść zimowa" - 1611 
„Burza" - 1611 
„Henryk VIII" - 1613 
„Henryk VI" cz. I-III 1590-1591 

Smie-

JAK W AM SIĘ PODOBA 

śmieszni? Nieprawda! oni tylko mają 
Pokazać----.pokazują w sztuce, którą ,grają
Ludzkie przywary, i ludzką r11iewolę, 
I niedołęstwo myśli, i ułomność. 
Przyjmują na się maski, strój i dolę 
Żywą. A sądzi ich - wasza przytomność ... 

STANISŁAW WYSPIAŃSKI 

Komedia „Jak wam się podoba" ukazała 
się po raz pierwszy w wydaniu folio (:z,bio
rowym) z roku 1623. Za datę jej pows·tania 
można uważać rok 1600, chociaż niiektórzy 
badacze przypuszczają, że pierwsza redak
cja odbiegająca znacznie od wersji z roku 
1600, istniała już w rolm 1593. 
Głównym żródłern komedii zdaje się być 

nowela Tomasza Lodge'a „Rosalynde" 
(1590), opierająca się na anonimowym poe
maoie „Tale of Gamelyn" (Opowieść o Ga
meli'nie) z połowy czternastego wieku, 
przypi.sywanym m. in. i Chaucerowi. War
to również zaznaczyć, że słynna piosenka: 
„Szedł z kochanką zakochany", figuruje 
z nutami w zbione „First book of Ayres" 
(Plierwsza księga pieśni) Tomasza Morleya 
z roku 1600. 

Na język polski tłumaczyli „Jak wam się 
podoba" J. Komierowski, L. Ulrich i A. 
Lange. 

Jakub 
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ZAPISKI REŻYSERA 

JAKUB: 

O, gdybym był błaznem! 

Daj mi błazeńską odzież, daj mi wolność 
Mówić, co myślę, a ja zwolna, zwolna 
Oczyszczę chore ciało plugawego świata. 

(SZEKSPIR, „Jak wam się podoba" 

* * * 
To już nie Pro'bierczyk. To Jakub stanie 
się błaznem przyszłości. 
Probierczyk był błaznem profesjonalnym. 
Rozsądne, trzeźwe poczucie h.umoru stało 
się dla niego pretekstem objęcia urzędu 
wesołka . 

Jakub - to f.ilozof. Dla niego pstry ub'iór 
będzie pretekstem do głośnego wypowia
dania myśli, jakich cziowiekowi powai
nemu nikt by nie wybaczył. 
Błaznom nie ucina się głów. To mogłoby 
ośmieszyć ka ta. 

* • * 
Maskii, wszystko to maski i kostiumy. Su
gestywne i wiarygodne, a jednak maski. 
Jak w życLu. 
Inne w młodości, inne na star.ość. Inne 
na dworze książęcym, inne w Ardeńskim 
lesie. 

Konie-

ZAPISKI REŻYSERA 

Konieczność, otoczenie, los - zmuszają do 
ciągłej ról odmiany. 
„świat jest teatrem, aktorami ludzie''. 
A Jakub? 
Kto podaje się za błazna, ma przywilej 
jednej maski. r jednej postawy. 

* • * 
Czyja maska lepsza? 
Silnego z pozoru uzurpatora, który zrzek
nie się władzy, czy też pozornie słabego 
wygnańca, który wzgardzi spokojem Ar
deńskiego lasu? 
Błazna, co udaje filozofa, czy filozofa, co 
udaje błazna? 
Rozalindy, co zdobywa, by ulegać, czy Febe 
nieuległej, co czeka na zdobywcę? 
Tych co biorą ślub pospiesznie, czy tych, 

"oo ~ją sobie grzes.zruie?". 
JAK WAM SIĘ PODOBA! 

* • * 
Nie na tyun polega siła Jakuba, że gromi 
grzech i żąda popra >yY. Ale na tym,. że na
da głębi pozór błazenstwa. Na tym,_ ze spo
za błazeńskiej maski zaskoczy głębią. 
I tym paradoksem wprowadzi zamęt w na
sze pojęcia o świecie. 

Który powstał z zamętu. 

JOANNA KULMOWA 

Jak 
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POLEMIKI 

JAK WAM SIĘ PODOBA? 

N ie idzie mi o S1Zitiukę Shakes.peare'a, 
wystawioną przez nas pod tym tytułem -
sprawa dotyczy zagadnień i form przed
stawionych przez nasz teatr widzom Po
morza. 

W rozw iązywaniu i ukazywani u frapują
cych nas zagadnień teatr musi szukać od
powiedniego dla siebie repertuaru, a że 
przy tym trafia często do pozycji tworzą
cych klasykę dramaturgii nie jest wcale 
przypadkiem. Łatw iej bowiem znaleźć ce
chy odpowiednie dla dnia dzisiejszego w 
zapasie dorobku wielowiekowego, niż tra
fić nań „na gorąco'', gdy wyohodzi z pod 
pióra pisarza . Nie znaczy, to byśmy nie 
szukali tych sztuk, lub nie chcieli ich wy
stawiać. Trudność leży w znalezieniu od
powiedniej pozycji , oraz właściwego jej 
przyjęcia przez wid zów i krytykę. Nie 
chcemy przez to szukać taryfy ul gowe j dla 
pozycji bezwartościowych, lecz domagamy 
się właściwych proporcji ocen dla utwo
rów ambitnych, a przecież nie zawsze do
skonałych. 
Rozważania te uprzedzają przystąpienie 

do następnych premier , aby się nie po
wtórzyła historia przyjęcia przez krytykę 
sztuki „Milion" Jerzego Jesionowskiei;o, 
której prapremierę daHśmy w BTD, a któ
ra zos•tała zaszcz.uta przez krytykę przy
kładającą do niej miarę ocen bezwzględ
nych. Od debiutu drnrnatop isa rsk iego wy
magano doskonałości klasycznej, wylewa
jąc przy okazji wcale celną satyrę na nowe 
drobnomieszczaństwo, kwitnące w naszym 
ustroju, bałwochwalczy często stosunek do 
pieniądza, przy pełnej bezideowości życia. 
Miast pomocy i wytłumaczenia ,stron po
zytywnych widowiska, nonszalanckimi ty
tułami artykułów odstraszano dużą część 
widzów, dla których każda złotówka stano
wi pozycję w wydatkach. Nie zauważono 
ani strony aktorskiej, ani wysiłków insce
nizacyjnych, nikt także nie pokusił się o 
przeanabizowanie etapów współpracy z 
aktorem, która przyczyniła się, p<l wza
jemnym zrozumieniu, do poważnych zmian 
w sztuce i zaostrzeniu jej celowości. 

Piszę o tym wszystkim ze względu na 
współtwórczą rolę krytyki w kształtowa
niu oblicza teatru. Przy nastawtleniu na 
powierzchowną ocenę negatywów, czy po
zytywów dobry teatr powstać nie może. 
Przy głębokim ścieraniu się poglądów, wy-

Kazywa-

POLEMIKI 

kazywaniu przyczyn takich, czy innych 
poczynań, ich ':>łędności lub celowości mo
że być mowa o prawdz·iwym wciągnięciu 
widzów w orbitę zagadnień sztuki. 

Dru.c1im aspektem, poruszonym na wstę
pie je~t sprawa formy. Zespół nasz świa
domie poszukuje najcelniejszych środkó"Y 
do przekazania myśli autora i własneJ, 
idąc, jak nas tylko .stać, najkonsekwent
niej po wyznaczoneJ drodze .. Odrzucam?' 
na niej wszelkie artystowskie smaczki, 
ozdobnictwo i udziwnienia, ale nie chcemy 
rezygnować z artystycznego wyrazu, uni
kamy prostactwa i łatwizn. Czy się to na"? 
zawsze w pełni udaje, to już sprawa doJ
rzałości artystycznej całego kolektywu. Na 
formę tę ma napewno duży wpłyV.: i cha
rakter objazdowy teatru, zmuszaJący do 
grania na różnych scenach_ prz_y możliwie 
najwierniejszym zachowaniu pierwowzoru 
zamysłu. 

Co jest przyczyną wybrania formy u"".'a
żanej przez nas za najsłuszniejszą? ~procz 
ważkiej, a już wymienionej :-- obJazdu, 
najgłówn.iejszym jest chyba zmiana układu 
sił ponnię<lzy teatrem, filmem i młodą te
lewizją. Wydaje mi się, że jeśli teatr bę
dzie chciał się ostać przy tych kolosach, 
musi szukać form nowych, rewidując i 
odrzucając wi-ele dotychczasowych kon
wencji. Na razie różni go zasad,nicz? kon
takt z żywym aktorem, lecz mysię, ze wy
maga poważnego przemyś~en!a usynte~y
zowania środków wyrazu, sm1elsze zawie
rzenie widzow.i i bazowanie na jeg·o wy
obraźni w stronie dekoracyjnej. 
Chcąc omawiać tylko poszukiwania for

malne naszego zespołu, mimo woli zacze
piłem o sprawy dużo szersz~ i niemoż.liwe 
do poruszeni.a w naszym af.1szu. . 

Ale sprawa formy, jal_to. usługo:"~· musi 
się wiązać zawsze z tresc1ą, ch_ocia~ droga 
dochodzenia do końcowych wru·oskow mo
że być różna. 

A teraz niech mi będzie wolno zaapelo
wać do odpowiedzi na pytanie postawione 
w tytule. Jak wam się podoba nasza p~.aca 
i k•ierunek jej nadawany? Zwracam się z 
tym pytaniem nie tylko do widzów, lecz 
i krytyki i bardzo byłbym zadowolony, 
wraz z całym zespołem, gdybyśmy znaleź
li chętnych na odpowiedź oceniającą nie 
jedną pozycję, ale właśnie dążenia. 

Tadeusz ALek.sa:rulrowicz 

Wiliam 
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BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, KOSZALIN - SŁUPSK 

WILIAM SHAKESPEARE 

}AK WAM SIĘ PODOBA 
„AS YOU LIKE IT" 

Adaptacja według tłumaczenia Leona Ulricha 

Piosenki Joanng Kulmowej 

Książe wygnany 
Fryderyk, brat księcia, przywłaszczycie 
jego państwa 
Amiens 
Jakub 
Le Beau, dworak Fryderyka 
Oliwer 
Orlando 

Probierczyk, błazen 

Koryn 
Sylwiusz 
Wilhelm, wieśniak zakochany w Odrej 
Karol, zapaśnik 
Rozalinda, córka wygnanego księcia 
Celia, córka Fryderyka 
Feibe, pasterka 
Odrej, wieśniaczka 

- STANISŁAW BREJDYGANT 

- KAZIMIERZ WOŻNIAK 
- JAN IBEL 
- EUGENIUSZ KUJAWSKI 
- WŁODZIMIERZ KŁOPOCKI 

- TADEUSZ MORAWSKI 
- ANDRZEJ MAY 

{ 
- HENRYK SAKOWICZ 
- ZBIGNIEW MA-MONT 
- STANISŁAW WOLICKI 
- TADEUSZ WŁODKOWSKI 
- EDWARD MACZEWSKI 
- STANISŁAW BREJDYGANT 
- HALINA BULIKÓWNA 
- RENATA MAKLAKIEWICZ 
- RÓŻA CZAPLEWSKA 
- SYLWIA SKOTNrCKA 

Panowie, damy, służba 

Rzecz dzieje się na dworze księcia Fryde r yka, potem w lesie Ardeńskim 

Reżyseria i adaptacja: Scenografia: 

JOANNA KULMOWA KRYSTYNA HUSARSKA 

Asystent reżysera: Muzyka: 

KAZIMIERZ WOŹNIAK JERZY DOBRZAŃSKI 

SEZON 1959-1960 
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LUDOWA LEGENDA POMORSKA 

BŁAZEN 

KSIĘCIA JAN A 
ł( siążę Jan lubo że Piast, języka swych 
poddanych nie znał, dwór szczeciński bo
wiem przez stałe koligacje z Brandenbur
gami znlemczony już został. Sam książę 
dobrym był jednak człowiekiem i często
kroć cihciał się swemu ludowi z bliska 
przypatrzyć. 

Aliści ludzie kryli się przed orszakiem 
ks•iążęcym - be2'!Pieczniej .przecie było pa
nom drogi ustąpić i swoją osobą drwiny 
ich, czy zabawy na zgubę własną nie ścią
gać. Wi;idomo jako jest z łaską pańską. 
Książę więc często wycieczki w dalekie 

okolice robił, aby się z ludem spotkać i za
jęciom różnym przypatrzeć. Nie raz go 
owe wycieczki, lubo polowania, aż pod 
Kołobrzeg pędziły. 
Człek prosty czym dalej od dworu, tym 

więcej miał odwagi i dostojności, mniej 
nisko ku ziemi się kłonił, co dworaków 
wielce denerwowało. 

Nigdy się jednak nie zdarzyło aby kmieć 
na równi z .panem rozmawiał, aż do dnia 
kiedy książę Jan, właśr.ie pod owym Ko
łobrzegiem na małego chłopaka, dz•iwnie 
przyodzianego trafił . Miał ów chłopaczyna 
gęsi poduszone do pasa przywiązane na 
sznurkach, ciągnąc je za sobą, a sam nie
frasobliwie na fujarce przygrywał i jesz
cze przytupywał tanecznie, aż mu się wy
szarzany kubrak i lniane włosy rozwie
wały. Orszak dostojny nie stropił obdar
tusa , ani nawet piękny koń książęcy cza
prakiem obszyty. 
Głuptas to więc musiał być lub frant -

myśleli dworacy. 
- Jako ci na imię - spY'tał książę, a 

widząc, że chłopak nie rozumie, kazał tłu
maczowi powtórzyć. 

- Jan, mam na imię. A ty? - odparo
wał śmiało malec. 

Gdy książę zrozumiał bezceremonialność 
zapytania, uśmiechnął się lekko i kazał 
powtórzyć, że tez ma Jan na imię. 

- To obaśmy J·any - zakonkludował 
pastuch, na co książę nie wytrzymał i 
wybuchnął śmiechem, a chłopak zawtóro
wał mu ochoczo, tak że i orszak przyłączyć 
się musiał. 

A niech-

NASZA 'ST ALA RUBRYKA 

- A, niech że go! Zapytajcie czemu ma 
gęsi poduszone na sznurze i czy mu za to 
się po grzbiecie nie dostanie. 

- Teraz jesień, więc i tak gęsi się bije, 
a matka mi przykazała abym je trzymał 
przy sobie, przed lisem, więc to i robię 
akuratnie. 
Księciu Janowi spodobał się rezolutny i 

wesoły chłopak i odrazu umyślił swoim 
błaznem go uczynić, jako że ówcześnie na 
ka±dym dworze wielu żartownisiów kar
miono i trzymano dla rozrywki. 

. Wl:ęt.:i więc_Janka od matki, co od księ
cia nieco grosiwa otrzymała za syna a od 
dworaka i garścią p.:i plecach gdy 'zbyt
nio labi edziła. Przywiez iono go więc do 
Szczecina i tu w n aukę oddano. Oj ciężka 
to była nauka. Musiał się łamańców wszel
kich wyuczyć, piosenki trefne śpiewać, na 
każdą okoliczność dowcipną dykteryjkę 
wyszukać, a zsiwsze z dobrą miną. Wszy
stko to naturalnie wyp:ywało z pogodnego 
chłopaka, Język obcy go jednak truł i po
gardliwe traktowanie, a i kułaki częste od 
co po.pE; dliwszych nauczycieli i dw.oraków. 
Jedynie książę Jan miał zawsze przychyl
niejsze dla niego wejrzenie, a nawet i jego 
prostych, z domu wyniesionych, a księciu 
niezrozumiały.eh piosenek chciał sluchać. 
Przywiązał się więc doń błazen i starał 
najusilniej chmury z czoła pańskiego prze
pędzić. 

Z cza-

li 

Rozalinda 
i 

Orlando 

losu 
odmiana 

edukacja 



12 

choroba 
księcia 

1598 

deq;zja 

ozdrowie
nie 

zawiść 

uwięzie -
nie 

zam)} sł 

LUDOWA LEGENDA POMORSKA 

Z czasem Jan stał się ulubionym bła
znem księcia, zawsze dowcipnym i za
czepnym w żarcie, w który nie jedną ostrą 
prawdę kładł, ale że nikogo nie oszc zę
dzał od siebie zawsze poczynając, więc lu
biano go powszechnie. Figle, opowiadania, 
żartobliwe pieśni wywoływały ciągłe śmie
chy na ucztach . A pcm<iektórzy bali się na
wet jego ostrego języka , jako, że błaznom 
wzamian za pogardę, niejedno się daro
wuje. 

Pewnego razu książę zaniemógł poważ
nie, ochotę do jedzenia, polowań i roi.ryw
ki tracąc. Medyk nadworny krew mu pusz
czał bezskutecznie, gwiazd się radził, aby 
w końcu orzec, ze tylko nagłe przelękrdę
ci€, co stl.'ach wzibudlzi, uleczyć księcia mo
że. Już poniektórzy zaczęli się następcy 
przymilać, inni jeszcze żałość okazywali, 
a tyko Jan myślał ciągle jakby pana uzdr.o
wić. Robił więc krotochwile, kozły wywi
jał, t•ańczył i śpiewał lecz żadnego skutku 
to nie dawało poza nikłym uśmiechem 
pańskim. 

Gdy więc raz dla zdrowia księcia pro
wadzono groblą nad stawem, pchnął go 
niespodzianie do wody i strachu wielkiego 
nabawił. 
Księciu się nic nie stało, jednak nastra

szył się rzeczywiście, co go z odrętwienia 
wyrwało i „kuracja" okaza~a się zbawien
ną. 

Jednak, jak to zaraz uknuto na dworze, 
hłazen dopuścił się obrazy najj.a śniejsze
go, rękę na niego niego podnosząc. Książę 
Jan nie brał tego serio, ale rgdy mu doga
dywać zaczęto ze stron wszelkich przystał 
do rad. 
Zamknięto więc Jasia w wieży , poczęto 

prowadziić śledztwo i proces wytoczono. 
Sędziowie i oskarżyciele prześcigali się w 
usłużności, aby winę wykazać, która żad_
nej, ioh zdaniem, nie ulegała wątpliwo~cr. 
Orzeczono karę śmierci za obmzę maJe• 
statu i wyznaczono dzień egzekucji. Bła
zen tarł swą obwieszoną dzwonkami głowę 
i nic nie mógł zrozumieć . 

Tymczasem książe ani myślał utracić 
swego ulubionego błazna, postanowił je
dynie sam zaż artować ze sweg;o sługi i ca
łego dworu, bawiąc się już zaiplanowanym 
figlem. Kazał w cichości przywołać kata i 
nakazał mu wziąść miast zwykłego miecz 
drewniany i nim J·asia nie mocno po karku 
uderzyć, zamach jedynie wielki czyniąc. 

O zna-

NASZA ST ALA RUBRYKA 

Oznaczonego dn-ia przystąpiono jak zwy
czaj kazał, do egzekucji na rynku. Na wo
zie jechał smutny błazen, lecz jego mina 
męczeńsk·a tylko większą wesołość w2lbu
dzała wśród gawiedzi. 
Jaś zaś ochotę stracił do figli, ciągle 

twarzy książęcej tylko szukając. Dojechali 
na rynek, doprowadzono go do pniaka na 
sz,afreie, a on ciągle księcia szukał. Gdy 
kazano mu kleknąć, wtędy dopiero oczy 
zawarł i czekał uderzenia. 
śmiech ogólny buchnął, po chwili za

dziwienia, .gdy po uderzeniu kata, .głowa 
błazna, została na miejscu. Aliści błazen 
się nie podnosił. Książę Jan z cienia swej 
loży wyszedł, zaciekawiony, by zobaczyć 
minę, wystraszonego, lecz ten leżał nadal. 
Gdy go .pachołki katowskie podniosły, oka
zał się martwy. 

Serce w błaźnie ipękło, gdy się przekonał, 
że nikomu nie był już potrzebny, a jego 
czyn książę sobie opaczn<ie wytłumaczył 
i do ostatka przychylności nie okazał. 
Zasumował się książę •po niewczasie i 

pogrzeb z wielką paradą kazał uczynić, 
wbrew prawu na cmentarzu błazna po
grzebać, a nawet i nagrobek mu wystawił 
na podobieństwo chłopaka z gęsiami u pa
sa, jak był go pierwszy raz Źobaczył, a nie 
wiedząc coby napisać, tylko te cyfry ryć 
kazał: 5 marca 1599 - jakiby dt1'a upa
miętn<ieinia pańSki€go figla. 

Klub 
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NASZA STAŁA RUBRYKA 

Klub Literacki istniejący w naszym wo
jewództu,ie pou;iększył się ostatnio o grupę 
prozaików. Dziś przedstwwiamy 4 wiersze 
Tadeusza Pawlaka nagrodzonego za swą 

pra.cę w do'l"ocznym konkursie wojewódz

kim. 

CIEŃ DNIA 

Przesiany przez palce czas 

jęczy pod moimi drzwiami 

Nie otworzę tych drzwi 

w jaskini mieszka C'ień dnia 

i noc 

wyrwana ze snu 

Pójdę przesiewać przez czas 

kamienie 

moich 

rąk 

PRZESYŁKA 

Nadany w skrzyni drewnianej 

jadę od dnia do dnia 

bagaż 

bez dokładnego adresu 

świat przecinam kołami 

od dnia 

do dnia 
Szparą skrzyni wysyłam 

gołębie pocztowe 

myśli 

Pojed-

• 

TADEUSZ PAWLAK 

POJEDNANIE 

Nie chciałeś 

bracie 

słuchać mojej pieśni -

Ja 

Więc ci przebaczam 

- żyłeś umarły 

w smutnej strofie 

tliłem się 

samotnie 

I ty mi przebacz 

że umarłem 

żywy 

CHWILA NAJSAMOTNIEJSZA 

Noc -

łóżko szpitalne 

Księżyc - lekarz 

bezpłatny 

Za oknem, 

siostra -

ulica 

Kto 

mi 

otworzy 

dzień 

Następny 

kto 

15 

3 

4 

Przed-



AKTOROM POMAGALI 

Przedstawienie prowadzi: 

JÓZEF HŁASKO 

Sufler: 

TADEUSZ MORA WSKI 

Stolarze: 
IGNACY WALENDOWSKI 
CZESŁAW PRUSZYNSKI 

Malarz: 
FRANCISZEK PIĄTEK 

Modelator: 
BOGUSŁAW SIWINSKI 

Krawcy: 
HALINA BANACH 
TERESA GRZYWINSKA 
JÓZEF KRÓL 
MARIA KRÓL 

Peruki i uczesania: 
ZOFIA WOŻNIAK 

Brygadier sceny: 

STANISŁAW KA W ALEC 

Kier. Techniczny: 
BRONISŁAW SZADKOWSKI 

Organizator: 

DELFINA SZADKOWSKA 
STANISŁAW SZEIB 

Afisz Teatru w;ydaje D;yrekcja Bałt;yckiego 
Teatru Dramat;ycznego im. Juliusza Słowackiego 

w Koszalinie 

Opracowanie i układ graficzn;y T. Aleksandrowic:t 

li 

Dyrektor: 
Kierownik Art11styczn11 

T. ALEKSANDROWICZ 

Kierownik Literacki 

J. GRUDA 

Dyrektor 
Administracyjny 

S. BURSIEWICZ 

S E Z O N 1959 - 1960 

PREMIERA 9. IV. 1960 r. 
Koszalin 

. Zamówienia 

na bilety zbiorowe 

przyjmują biura Teatru: 

Koszalin 458 

459 

22-67 

Słupsk 24-11 

34-76 

oraz „ORBIS" 



Cena 7l 2,-
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