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O TEATRZE ALEKSANDRA OSTROWSKIEGO 

I. 

Aleksander Nikołajewicz Ostrowski urodził się 

31 marca (12 kwietnia, według nowego stylu) 1823 r. 
w Moskwie w rodzinie urzędnika sądowego, wywo
dzącego się ze stanu duchownego. Dzieciństwo spędził 
przyszły dramaturg w mieszczańskiej dzielnicy Mos
kwy - Zamoskworiecze. I można rzec, iż obserwacje 
poczynione przez niego w tym środowisku dały mu 
więcej jako pisarzowi, niż szkoła; moskiewskie gimna
zjum gubernialne ukończył wprawdzie Ostrowski z 
wyróżnieniem, ale już studiów prawniczych na uni
wersytecie moskiewskim (rozpoczął je w 1840 roku) 
nie skończył - ojciec dramaturga zapragnął bowiem 
widzieć jak najprędzej swego syna na urzędzie praw
niczym. 

Ostrowski pt:łn ił służbę najpierw w moskiewskim 
sądzie opiekuńczym, a po dwóch latach w moskiew
skim sądzie handlowym. I t en rozdział życia drama
turga był drugim zasadniczym okresem, który po-
7wolil mu poznać b2zpośrednio i bez osłonek całą ga
lerię typów świata kupieckiego Zamoskworiecza oraz 
ich skomplikowane żywoty (bynajmniej nie świąto

bliwe), które posłużyły jako materiał do sztuk te
atralnych. Ale pierwszymi próbami literackimi Ale
ksandra Ostrowskiego nie by ły jeszcze sztuki teatral
ne, lecz wiersze i opowiadania. Fragment swojej 
pierwszej komedii „Niewypłacalny dłużnik" wydru
kował mając 24 lata, w roku 1847. Popularność przy
niosła mu jednak dopiero w dwa lata póżniej komedia 
,.Do wójta nie pójdziemy". I odtąd Aleksander Os
t1·ow~ki poświęcił się całkowicie literaturze. 



Oznaczało to bliższe powiązanie się ze środowis
kiem literackim i czasopiśmienniczym Moskwy; Os
trowski rozpoczął np. współpracę z miesięcznikiem 

słowianofilskim „Moskwitianin'', wychodził on w la
tach 1841-1856 pod redakcją Michaiła Pogodina, zna
nego w owym czasie propagatora idei panslawizmu 
i oficjalnej formuły rządowej: „prawosławie, samo
rl7ierżawie i ludowość", którą zwalczali z kolei okcy
rlentaliśc i , m .i. słynny krytyk Wissa rion Bielinski. 
Pod wpływem idei słowianofilskich powstały takie 
komedie Aleksandra Ostrowski~((o. jak: „Do cudzy r.::h 
sań nie siada.i" (1853) , ,. Bieda nie hańbi" (1854), „Nie 
tak żyj, jak by się chciało" (1855) ... 

Nowy okres twórczości autora „Pamiętnika szuh
rawca" zapoczątkowała sztuka „Na kimś si mełło, 
na mnie skrupi" (1856) . Ostrowski zm i eni ł teraz krąg 
swoich przyjaciół literackich i zbliżył się do rady 
kalnego czasopisma „Sowremiennik", redagowanego 
m.i. przez krytyka i publicystę Nikołaja Czernyszew 
sk iego, co spowodowało zaostrzenie krytycznego spo · -
rzenia dramatopisarza na zagadnienia etyczne, socjal
ne i ustrojowe Rosji. Te zmienione zapatrywania 
Ostrowskiego wyrażały~ „Intratna posada" (1856) . 
„Wychowanica" (1858) oraz , Burza" (1859), uważ;ina 

za najwybitniejsze dzieło sceniczne Aleksandra Os
trowskiego. 

W nastcpnych latach autor „Pamiętn ika szubrawca" 
poświęcił się pisaniu sztuk historyr.::znych. dopiero 
w końcu lat sześćdziesiątych powrócił znowu do pro
blematyk i współczesnej; teraz to (w rnku 1868) 7n 

stala ogłos7ona w piśmie „Otieczestwiennvje Zaoiski" 
komedia „Pamiętnik szubrawca, własną ręką napi
sany" (autor nadał jej t vtuł „Koń ma czery nogi 
i też się potknie") . A potPm powstały jeszcze dalsze 
„Gor;ice serce" (1868). „S7<i]nne pieni::idze" (1870), 
,.Las" (1870). „Nie zawsze Ś\\"i C'te'!o .T-,na" (1871 ). 

„Nie było ni grosza, aż tu nae: lP 7łntv" !1871 l. .,Wil'ci 
i owce" (1875), „Ostatnia ofiara" (1877). „Panna bez 
posagu" (1878), „Talenty i wielbiciele" (1881). „Grze 
sznic:--' bez winy" (1883) ... Bvł to na.ibardziei praco
witv i doirzalv okres twórczości Ostrowsk iego. 

Aleksander Ostrowski nie tvlko pisał własne ory
ginalne sztuki teatralne, ale także uprawiał działal-

nosć przekładową; tłumaczył m.i. Szekspira, Cervan
tesa , Goldoniego, Gozziego. Pisarz prowadził życie 

bardzo aktywne, dostarczając niemal rok w rok no
wą sztukę, czym przyczynił się do odnowienia teatru 
rosyjskiego i zasłużył sobie na miano „Kolumba (albo 
Szekspira) kupiectwa". Umarł 2 (14) czerwca 1886 r. 
w Szczełykowie w guberni kostromskiej. 

2. 

Ostrowski, uznany za „Szekspira kupiectwa'', nie 
ogranicza! się jednak w swej twórczości teatralnej do 
problemów tego jednego środowiska. Czerpał bowiem 
wątki tematyczne z otaczającej go rzeczywistości, nie 
rezygnując przytem także z tematów historycznych. 
Z poszczególnych drobnych rysów psychologii i oby
czaJOW tworzył realistyczne obrazy życia swoich 
współczesnych. Anegdota obyczajowa zysk iwała zwy
kle u Ostrowskiego siłę i rozmach uogólnienia, trak
tował on przytem temat z pozycji moralisty - ko
rektora obyczajów i postaw społecznych. Morał nie
rzadko sygnalizował Ostrowski już w tytułach sztuk 
i w nazwiskach postaci. W dialogach osób duża rola 
przypadała więc z tej racji mowie potocznej, ży

wemu językowi... 

Prezentowana właśnie Państwu komedia Aleksan
dra Ostrowskiego „Pamiętnik szubrawca, własną rę 

ką napisany" nosi w oryginale tytuł „Koń ma cztery 
nogi i też się potknie". Owym szubrawcem nie z tej 
ziem i, który dla osiągnięcia swoich celów uznaje 
wszystkie środki za właściwe, jest młody człowiek, 

nieodrodny synalek mieszczańskiej rodzinki, Jegor 
Dmitrycz Głumow. Rodzinka - a w szczególności 

on sam - cierpi na chroniczny brak gotówki .. Jegor 
wysi la więc całą pomysłowość, nie dbając ani przez 
chwilę o czystość metod, aby zdobyć pieniądze, zna
czenie, wpływy. .. Każda droga prowadząca do tego 
celu jest dla niego dobrą. Podchodzi do tego z kon
sekwencją niemal naukową; prowadzi więc imtymny 
dziennik w którym z całym ekshibicjonizmem i pe
danterią notuje swoje „sukcesy" i straty. Zapiski te 
czyni wprawdzie bezinteresownie, ?le nie wyklucza 



uczynienia z nich użytku , „kiedy poczuje twardy 
grunt pod nogami". 

Ten sprytny wałkoń i cwaniak potrafi przybrać 

każdą maskę i odegrać każdą rolę, jeś li tylko zbliża 

go choćby o krok do celu . Potrafi więc udać głupka, 
ale udaje mu się to dlatego, że jego partnerzy nie 
należą bynajmniej do najmądrzejszych (choćby „wu
jaszek" Mamajew). Głumomowi sekunduje w kon 
ceptach jego Matka. Zaczc;ta przez Jegora Głumowa 
intryga rozwija sic; pomyślnie, zatacza coraz szersze 
kręgi, wytrawna obłuda i pochlebstwa z łatwością 

przełamują barierę przebiegłośc i największych dusi
groszów i pedantów .. . Ani się spostrzegli, jak w na
stępstwie swoich protekcyjek i poleceń, dali sic; Głu
mowowi owinąć wokół palca i stali się współuczestni
kami jego gry. Sypią się więc na niego wyrazy uzna
nia, zlecen ia, propozycje ciepłej posadki, wreszcie 
zapowiedż ożenku z posażną (dwieście tysięcy rubli! 
bagatela) i piękną panną... Ale że łgał przesadnie, 
sprawa zaczyna się w pewnej chwili niebezpiecznie 
komplikować . Ten i ów z partnerów intrygi Głumowa 
poczyna się domyślać prawdy, a do tego zanosi sh~ 

na skandal. 

Na domiar wszystkiego ów intymny dziennik szu
brawca wpada przypadkowo w ręce zazdrosnej „wu
jenki" Mamajewej, którą nasz „bohater" czarował 

słodkimi słówkami ... A w takiej sytuacji „nie ma 
nic gorszego na świecie niż kobieta, której miłość 

własna została zadraśnięta". Toteż w tym momencie 
nie pozostaje Głumowowi już nic innego, jak brnic;
cie dalej w namotaną przez siebie intrygę, aby tylko 
ów cały misternie ułożony domek z kart się nie roz
sypał u samych bram raju. Toteż Głumow zapewnia 
podstarzałą zazdrośnicę Mamajewą, że „żon ie daje na
zwisko i pozycję w świecie, kieszel1 przeznacza na 
pieniądze, a serce rezerwuje dla niej", Mamajewej. 
Wszystko się jednak w końcu wydaje, a współpart

nerzy gry Głumowa dowiadują się przy okazji (jak 
w „Rewizorze" Gogola) co nieco prawdy o sobie. 
W tej krytycznej dla siebie chwili nie traci głowy 
jeden Głumow, stawiając wszystko na jedną kartę. 

I , o dziwo, ta karta wygrywa! Partnerzy Głumowa 
poczuli się wspólnikami tego cynicznego szubrawca, 

~r~:d którym się obnażyli i dali mu do rąk atuty, 
ktor_e mogą ich skompromitować, a tego wolą uniknąć. 

Nie trzeba dodawać, iż tak ostra kompromitacja 
wysoko P_ostawionych w hierachii carskiego państwa 
postaci niezbyt mogła się podobać ówczesnym wła
dzom. Pisarz_ m~siał więc wal czyć z cenzurą, wrogą 
wobec kazdeJ niemal jego sztuki. Uparte boje towa
rzys zyły też_ '"'ystawieniu dramatów Ostrowskiego. 
Konta k ty zas z 1ewolucyjnymi demokratami _ Czer
nysz~wskim, Dobrolubowem, Sałtykowem - naraża
ły. P_1sarza stale na „opiekę" carskiej policji. Nie 
m~w1ąc JUŻ o tym, że komedie Aleksan dra Ostrow
skiego wywoływały ogromne wzburzc.1i c i p::otesty 
u władz carskich ze strony bogateciu, ,·:pl::wowego 
kupiectwa moski ewskiego. Nic dziwn :\~c.' Ostrowski 
czc;s~o czynił właśnie bohaterem swoich komedio-dra
matow zeuropeizowanego, drapieżnego „bourgeois"', 
wierzącego we wszechwładzę pieniądza. 

. Dziś, po stu latach, patrzymy na te postacie jak na 
n~e:e~lne _panopti_cum. Jednako wszakże grożną daw
l1leJ _Ja k 1 obecnie pozostała jedynie metoda docho 
dze~ia do celu przez takich szubrawców, jak J egor 
Dm1trycz Głumow , czynienie frazesem wszelkich ~a 
s~~ e_tycznych i ów niemal wzorcowy mechanizm na
b1Jania w butelkę naiwnych, który pod piórem Alek
sandra Ostrowskiego inauguruje już jakby bliską n :i 
S7ym czasom s~tyryczną groteskc; sceniczną. 

FELIKS FORNALCZYK 
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l\:RONIKA 

26 lutego - premiera prasowa sztuki Aleksego Ar
buzowa „Mój biedny Marat". 

I marca - przedstawieni2 „Mojego biednego Ma
rata" dla p~acowników PGR w Ptaszkowie, powiat 
Nowy Tomysl. 

4 marca - dwa przedstawienia „Pana Geldhaba" 
w Pyzd.rach, pow. Wrze~nia, jako część artystyczna 
akademii z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. 

5 marca - spektakl „Pana Geldhaba" w Wilkowie 
P.~w. ?niezno, jako część artystyczna akademii z oka~ 
ZJI Międzynarodowego Dnia Kobiet. 

11 marca - premiera sztuki Bertolta Brechta 
„Mat~a .Courage". Po spektaklu Zespół otrzymał gra
t~lacJe i ln~iaty od władz miejskich i powiatowych 
oraz ~yrekCJ! Teatru Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu. 
. 12 1 1~- marca - przedst-i wienie „Matki Courage" 
Jako częsc ar.t~styczna akademii zorganizowanej przez 
PSS z okazJ1 Międzynarodowego Dnia Kobiet. Po 
spel:taldu w .dniu 13 marca delegacja złożyła zespo
łowi gr!ltulac1e i kwiaty od Rady Nadzorczej PSS. 

14 marca - spektakl „Matki Courage" we Włoc
ławku, woj. bydgoskie. 

15 marca - przedstawienie sztuki Brechta w Ino
wrocławiu, woj bydgoskie. 

16 ~ar.c~ - w Programie kulturalnym Telewizji 
PoznansklC~J przeprowadzono w.vwiad z Janem Pe
rzem'. re.żyserem sztuki ,.Matka Courage" B. Brecht:ł. 
Na f'.lm1e pokazano aktorów w garderobach przvgo-
towu ą c h · d · J yc się o występu oraz fragmenty sztuki. 

J kwietnia - Teatr im. AI. Fredry w Gnieźnie ob
chodził uroczyście Międzynarodowy Dzień Teatru. 

Przed spektaklem „Matki Courage" Brechta wygłosił 
okolicznościowe przemówienie dyrektor i kierownik 
artystyczny teatru Przemysław Zieliński. Następnie 

odczytano telegramy, otrzymane od władz partyjnych 
i państwowych. Po przedstawieniu wniesiono kosze 
i wiązanki kwiatów. Dyrektor Zielit'lski podziękował 
społeczeństwu za opiekę nad teatrem i odczytano dal
sze życzenia i telegramy. Na przedstawieniu obecn~ 

byli przedstawiciele władz, organizacji, prasy oraz 
zakładów pracy i instytucji. 

2, 3 i 5 kwietnia - przedstawienie „Matki Co urage" 
w Teatrze Polskim w Poznaniu - w ramach wymia 
ny m iędzyteatralnej. 

5 kwietn ia - wystawiono sztukę Brechta „Matka 
Courage" w Inowrocławiu. 

7 kwietnia - w części artystycznej akademii, zor
ganizowanej z okazji Dnia Pracownika Służby Zdro 
wia, wystawiono w Śremie komedię A. Arbuzowa 
„Mój biedny Marat". Po spektaklu zespół otrzymał 

od pracowników służby zdrowia wiązankę kwiatów. 

9 kwietnia - po pr:lledstawieniu sztuki Arbuzowa 
we Wroniawach przedstawiciele organizacji społeczno
-politycznych wręczyli członkom zespołu artystycznego 
upominki książkowe. 

od Il do 18 kwietnia - w ramach wymiany mi~dz,v
teatralnej Teatr gnieźnieński prezentował komedię 

Al. Fredry „Pan Geldhab" na terenie województwa 
koszal i ńskiego w miejscowościach: Debrzno, Złocie

niec, Bytów (2 dni), Białogard (2 dni). Zegrze, Połczyn 
Zdrój i Zlotów. 

22 i 23 kwietnia - w ramach wymiany międzyte
alra lnej wystawiono „Matkę Courage" w Teatrze 
Ziem i Pomorskiej w Grudziądzu, a 24 kwietnia w T e
atrze im. W. Horzycy w Toruniu. 

4 maja - przedstawienie „Pana Geldhaba" w Jaro
cinie d la młodzieży szkolnej. Na prośbę kierowników 
szkół aktor E. Derengowski wygłosił przed spektak
lem krótką prelekcję na temat twórczości Al. Fredry 

przedstawionej sztuki. 

6 maja - przed spektaklem „Mój biedny Marat" 
z okazji Dnia Zwycięstwa odbyło się spotkanie ze 
społeczeństwem miasta Zagórowa. 



B maja - na V!I Kaliskich Spotkaniach Teatral
nych Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie wystawił 

o godzinie 16 „Mojego biednego Marata" zaś o godzi
nie 20 „Matkq Courage". Jury VH Kaliskich Spotkań 
Teatralnych przyznało aktorce Jadwidze Ilodorskiej 
nagrodq Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodo
wych za rolq Matki Couragc w sztuce B. Brechta. 

13 maja - aktorzy , Anna Ram za, Wladyslaw Bli
chewicz i Józef Chrobak wziqłi udział w części ar
tystycznej akademii zorganizowanej przez Przedsię

biorstwo Budownictwa Rolniczego w Gnieźnie z oka
zji Dnia Budowlanych. 

20 maja - aktor Edmund Derengowski - na za
proszenie kierownictwa Szkoły Podstawowej nr 9 
im. Mieszka l · w Gnieźnie wziął udział w spotkaniu 
z młodzieżą, zorganizowanym z okaz.ii Dni Oświaty. 

Książki i Prasy. W wystąpieniu poruszał sprawy te
atru współczesnego, historii teatru w ogóle, pracy 
teatru i naszego repertuaru oraz ogólne zagadnienia 
kultury. 

KO~KURS „Wieś bliżej teatru" 

Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie, realizując podjqte 
zobowiązania, zorganizował przy współpracy Prezy
dium PowiatoV' ej Rady Narodowej w Gnieźnie, Mo
gilnie, Słupcy i Wągrowcu szereg spotkań z ludnościai 
wiejską, a mianowicia: 

8 kwietnia 1967 - spotkanie aktorów Marii Deskur 
i Treny Łqckie.i w Klubie Rolnika z ludnością Cze
szewa, pow. wągrowiecki, 

11 kwietnia 1967 - spotkanie aktorów Marii Deskur 
i Józefa Chrobaka z ludnością Skoków i Lechlina, 
pow. wągrowiecki, 

12 kwietnia 1967 - spotkanie aktorów Marii Deskur 
i Józefa Chrobaka z ludnością Mieściska i Gołasze

wa, pow. wągrowiecki, 
13 kwietnia 1967 - spotkanie aktorów Izabelli Nie

wiarowskiej i Wiesława Wołoszyńskiego z mieszkań
cami Popowa i Rejowca, pow. wągrowiecki, 

14 kwietnia 1967 - spotkanie aktorów Anny Ramzy 
i Bolesława Werowskiego z ludnością Rgielska i Da
masławka, pow. wągrowiecki, 

spotkania popnedzone zostały wyświetleniem krótko
metrażowych filmów o teatrze. 

20 kwietnia - spotkania aktorów Treny Łqckiej 

Izabelli Niewiarowskiej z mieszkańcami Turostowa 
Kiszkowa, pow. gnieźnieński, 

21 kwietnia - spotkanie aktorów Ireny Łęckiej 

i Izabelli Niewiarowskiej z ludnością Karniszewa i 
Zdziechowy, pow. gnieźnieński, 

25 kwietnia 1967 - spotkane aktorów Wiesława 

Wołoszyńskiego i Izabelli Niewiarowskiej z miesz
kańcami Żydowa i Jarząbkowa, p'ow. gnieźnieński, · . 



26 kwietnia 1967 - spotkanie aktorów Ireny Łqckiej 
Izabelli Niewiarowskiej z ludnością Kłecka i Char

bowa, pow. gnieźnieński, 
28 kwietnia 1967 - spotkanie aktorów Marii Deskur 

i Józefa Chrobaka z mieszkańcami Ujazdu i Myszek, 
pow. gnieźnieński, 

3 maja 1967 - spotkanie aktorów Marii Deskur 
i Józefa Chrobaka z ludno ścią Łubowa i Lednogóry, 
pow. gnieźnieński, 

5 maja 1967 - spotkanie aktora Edmunda Deren
gowsk iego z mieszkańcami Mogilna i Gaju, pow. mo
gileński, 

10 maja 1967 - spotkanie aktorki Marii Deskur 
z pracownikami Spółdzielni Produkcyjnej w Głogówcu 
oraz mieszkańcami Strzelec, pow. mogileński, 

10 maja J 967 - spotkanie aktorów Izabelli Nie
wiarowskie.i, Bolesława Werowskicgo i Wiesława Wo
łoszyńskiego w Rgielsku i Pruścach, pow. wągro

wieckiego, 
11 maja 1967 - spotkanie aktorów Izabelli Niewia 

rowskiej, Bolesława Werowskiego i Wiesława Woło
szyńskego w Działyniu , pow. gnieźnieńskiego, 

12 maja 1967 - spotkanie aktorki Anny Ramzy 
z ludnością Strzelna i Młyńca, pow. mogileński. 

W powiecie słupeckim odbyły siq następujące spot
kania: 

10 maja 1967 - w Strzałkowie z udziałem Ireny 
Łęckie.i i w Lądzie z udziałem aktorki Anny Ramzy; 
spotkania te odbyły się w Świetlicy Gromadzkiej, 

11 maja 1967 - spotkanie w Klubokawiarni „GS" 
w Samarzewie z udziałem aktorki Ireny Łęckiej , 

12 maja 1967 - spotkanie w świetlicy Gromadzkiej 
w Kętach z udziałem aktorów Izabelli Niewiarow
skiej i Wiesława Wołoszyńskiego, 

13 maja 1967 - spotkanie w Klubokawiarni „Ruch" 
w miejscowości Pokoje z udziałem aktorów Izabelli 
Niewiarowskiej i Wiesława Wołoszyńskiego. 

z działalności Towarzystwa MiJośników Teatru 

31 marca odbyło się w sali BHP w Cukrowni Gnie
zno środowiskowe spotkanie z widzami, pracownika
mi Cukrowni. W spotkaniu tym wzięli udział aktorki 
i aktorzy Teatru im. Al. Fredry: Ir-ena Angerman, 
Jadwiga Hodorska, Anna Ramza i Bolesław Werow

ski. 
8 kwietnia odbył się w sali Państwowego Teatru 

w Gnieźnie III Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów 
Towarzystwa Miłośników Teatru. W Zjeździe uczest
niczyli delegaci i przedstawiciele z Gniezna , Wr;z:eś ni, 
Koła i środy . Na Zjeździe pożegnano wieloletniego 
prezesa TMT, dyrektora dra Bronisława Jasińskiego , 

który przeniesio•1y z.ostał służbowo do Opola. 

Prezydium Zarządu stanowią: 

dyr. mgr Marian Rafiński - prezes 
dyr. dr Marian Jaska - wiceprezes 
dyr . mgr Bolesława Maciejewska - wiceprezes 
Bolesław Gałązka - skarbnik 
dyr. Jan Różewicz - sekretarz 

Obradami kierował sprawnie znany działacz spo
łeczny Józef Strqk . 

Po częśc i oficjalnej Zespó ł Teatru im Al. Fredry 
w Gnieźnie wystawił sztukę Bertolta Brechta „Matka 
Courage". 

28 kwietnia w Klubie Międzynarodowej Prasy 
i Książki Teatr Propozycji wyst<'!pił z premierą sztu
ki W. Gibsona „Dwoje na hu śtawce". Udział wzięli: 

Izabella Niewiarowska, Bolesław · Werowski i Wiesław 
Wołoszyński. 

7 maja ---,c z okazji JOO rocrnicy urodzin Władysława 
Reymonta - odbyła siq we Wrześni sesja naukowa. 
W czasie przenvy między referatami aktorka Irena 
Łęcka recytowała fragmenty z „Chłopów" Reymonta: 
wesele Boryny, opis wiosny i śmierć Kuby, 

l 



Kierownicy zespołów amatorskich, 
organizacji społecznych i stowarzy~ 

szeń kulturalnych! 

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Kul
tury i Sztuki, Związek Teatrów Amatorskich, Zwią
zek Młodzieży Wiejskiej, Tygodnik Kulturalny i ty
gonik „Zarzewie" 

III etapem konkursu „Wieś bliżej teatru" - trwa
jącym od 1 listopada 1966 r. do 31 sierpnia 1967 r. 

Państwowy Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie udziela 
porad repertuarowych i reżysersk ich i uczestn iczy 
w spotkaniach oraz wypożycza kostiumy, dekoracje, 
rekwizyty i sztuki teatralne. 

Zwracajc ie sic; do nas; nasz adres: 

Państwowy Teatr im. Al. Fredry 
w Gnieżnie 

ul. Ch robrer<o nr 32 

Pomocą i radą służą również nasze zespoły, gra
jące w terenie. 

Przez udział w konkur~ie przyczyniamy się do roz
kwitu kultury i sztuki w Polsce Ludowej, 

Kierownik Muzyczny 

RYSZARD GARDO 

Przedstawienie prowadzi 

Harald Klemenz 

Kontrola tekstu 
Leokadia Szajda 

Kierownik Techniczny 

JÓZEF POLEROWIC:Z 

Pracownia krawiecka męska 

Stanisław Parulsk 

PraC'ownia krawiecka damska 
Melania Plucińska 

Pracownia stolarska 
Witalis Strzeleck 

Pracownia fryzj.-perukarska 
Alfred Szablewtc1 

Pracownia malaraka 
Tadeusz Białklewlca 

Pracownia elektryczna 

Edward Zalew1kl 

~wiatlo i akustyka 
Stanisław Budzyński 

Pracownia tapicerska 
Józef Białczyk 

Pracownia ślusarska 

Franciszek 01lń1kł 

Rekwizytor 
Leon Wolny 

Brygadierzy sceny 
Stefan Wichniewicz 

Feliks Nawrocki 

Kierownik Działu Organizacji 
MARTA CHMURZANKA 



Cena zł ~.-

Dział Organizacji 
przyjmuje zamówienia zbiorowe na bilety wstępu 

w godzinach od 8 do 14. 

Kasa Teatru czynna 
w czwartki, piątki, soboty i niedziele 

od 10 do 13 i od 16 do 19 

Odbiór biletów abonamentowych 
od poniedziałku do środy. 

Informacje telef. 22-91 I 22-92. 

Członkowie Towarzystwa Miłośników Teatru 
korzystają ze zniżki indywidualnej. 

Państwowy Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnletnle 
prowadzi 

wypożyczalnię i sprzedaż 
tekstów scenicznych oraz kostiumów 

dla amatorskich zespołów teatralnych 

Projekt okładki 

EDWARD GROCHULSKI 

Projekt afisza 

Janina Zielińska 

Zdjęcia do sztuki 

ANTONI JESMONTOWICZ 

G.Z.G. · Gniezno - 2000 zam . 896 4 67 A-14/176 
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