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KRÓTKA KRONIKA ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI 
ALEKSANDRA FREDRY 

1793 
20 czerwca w Surochow1ie k. Jairosławia w rodzinie szlacheckiej 

która w r. 1822 otrzymała tytuł hrabiowski, urodził się Aleksander 
Fredro. Ze strony matki był Fredro prawnukiem Elżbiety Druż
backiej. 

1806 
Po śmierci matki Fredro z ojcem przenosi się do Lwowa. 

1809 

W,:;tępuje do armii Księstwa Warszawskiego, służy w formacjach 
ułanów i strzelców konnych. 

1812 - 1814 

Bierze udział w kampaniach napoleońskich (kampania moskiew
ska - 1812, bitwy pod Dreznem i Lipskiem - 1814). Odznac2Jony 
zostaje orderem Virtuti Militari i Legią Honorową. P<J klęsce wojsk 
napoleońskich przebywa w Paryżu. 

1815 

Powraca do kraju. Po wystąpieniu z armii przebywa głównie 
w rodzinnym majątku Beńkowa Wi.sz.nlia i we Lwe>wie. „Intryga 
na prędce, czyli nie ma złego bez! dobrego" (komedia, przerobiona 
później na komediooperę „Nowy Don Kichot"). 

1815 - 1817 

„Kwita", „Teatr na teatrze" 

1821 
„Pan Geldhab". 

1823 

Nowy „Don Kichot" czyli „Sto szaleństw", „Mąż i żona", „Pierw
sza. lepsza czyli nauka zbawienia", „Zrzędność i przekora". 

1824 

Podróż do Włoch. Lipiec-sierpień - powrót do kraju. „Cudzo
ziemczyzna". 

1825 

Komedie Fredry gra teatr warszawski i lwowskii. „Odludki 
poeta.". „Damy i huzary", „List", „Nocleg w Apeninach". 

1826 

„Nikt mnie nie zna", „Przyjaciele", „Gwałtu, co się dzieje". 
Fierwsze w:vdanie dzieł książkow.vrh oisarza. 

1827 

„Polkhymnia" lwowska drukuje wiersze F)re<lry. „Nienawiść 
mężczyzn", „Uyliżans", „Obrona Olsztyna". 

1828 

Smierć <Jjca. Małżeństwo z Zofią z Jabłońskich Skarbkową. 

1829 

Fredro członk iem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

1832 
„Pan Jowialski" 

1827 - 1832 
„Sluby panieńskie". 

1833 
„Zemsta". 

1833 - 1834 
„Ciotunia". 

1835 
„Dożywocie". 

1836 
„Rajmund mnich". 

1835 - 1853 

Atak Seweryna Goszczyńskiego na Fredrę w rozprawie „Nowa 
epoka poezji polskiej" . Fredro zaporzestaje twótrczości komediowej. 
Podłożem tego 18 lat trwającego milczenia pisarza jeSit konflikt 
między Fredrą, sceptycznie nastawionym do konspiiracyjnych dzia
łań niepodległoo aiowy.ch, a rewolucyjnymi re>mantykami. 

1839 

We Lwowie ukazuje się II wydanie „Komedii". 

1853 - 1868 

„W·ychowanka", „Ożenić się nie mogę'', „Brytan Bryś", „Swiecz
ka zgasła", „Dwie bliiny", „Rewolwer", „Pan Benet", „Wiilelki 
c1:łowick do małych .interesów", „Co tu kłopotu", „Godzień litości", 
„Teraz'', „Jestem zabójcą", „Z Przemyśla do Przeswwny", „Ostat
nia woła". 

1850 

Pobyt w Paryżu. Spotkanie z Adamem Mickiewiczem. 

1876 

15 lipca umiera Aleksander Fredro. 
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ADANI GRZYl\łAŁA SIEDLECKI 

„NA ORBICIE MELPOMENY" 

O Ślubach panieńskich 

„.Kompozycja „Ślubów panieńskich" staje przed nami jak pełen 
wdzięku pałacyk, w którym do frontowego korpusu przydano dwa 
boczne skl'71ydła, tak nieomylnie z nim zharmonizowane, że tylko 
jego wdzięk i spoistą lekkość podkreślają. Głównym korpusem 
Ślubów panieńskich" będ1'ie oczywiście ten szturm miłosny Gusta

":a dn Anieli, ta nieporównana tkanina humoru i uczucia, ten kłus 
poezji po sercach dwojga przemiłych kochanków; rozpoczęty jej 
oporem, jegn zawodowym kunsztem, a zakończony wspólnym od
daniem się dn niewoli: zwycięicy i zwyciężonej. Do tego to frontu 
akcji przykłada Frerlro z jednej strony fraszkę miłosną Klary i Al
bina, z drug;iej znowu 11.stawia starsze, więc bierniejsze 'pokolenie: 
Radosta i panią Dobrójską. craz bezcenny skarbczyk domowy epo
ki: tło obyczajowe, atmosferę itJtełektualną i to wszystko, nad 
czym by można umieścić napi:;: stary dwór szlachecki w Polsce 
na poczlątku wieku XJX„io. 

Rozkład na te trzy c~~śr. · · - zasadniczą i dwie poboczne jest od
mierzony z najskrupulatn~~·.szym rygorem. 

Wincenty Rapacki-Radost 
Teatr krakowski 5. X. 1865 



..• Gdy w skrzydłowych akcjach działa niemal wyłą~ie humor, 
to środek ciężkości, akcja Gustawa i Anieli, nie gardząc dowcipem 
i żartem, zarzyna jednak i w cenniejs7Ją glebę. Miehl się -~ od 
serdecznych uczuć, a od trzeciego aktu począwszy gra już struna 
poezji • 

... Utwór wywołuje wrażenie, jakby jego preeyzyjna struktura 
przyszła sa,ma z siebie, „od śliny", jak mówiono wśród szlachty 
za czasów Fredry. Ws:iystko wyrasta swobodnie . 

.. „Śluby panieńskie" całe na pozór uprzędły się z wiewu, niosą
cego pył kwietny na swych falach; 'a.le wczytajmy się uważnie 
w utwór, a zauważymy, jak tam scena za sceną rośnie, jak ciężeje 
o.!l miodnego zapachu ta smuga wietrzna. Wpada ona na progu 
sztuki swobodnym poświstem: to i owo wtargnięcie przez okno, 
po nocnej hulance, szlacheck.iego lekkoducha do gościnn.ego ąomu , . . 
pani Dobrójskiej. Od pierwszych słów wszelako zacz~ tęż.eć 
ekspozycja. Nie tylko ekspozycja. Starczyło Fredrze kilka.naście 
słów na postawienie charakterystyki Gustawa i Radosta, na skreś
lenie ich pociesznego stosunku . 

.• W połowie aktu pierwszego mamy już przed sobą całość tych 
ram, w których się będzie malował obraz akcji i portrety figur; 
mamy już podkłady charakterystyki, zarys konfliktów, kontrasty 
osób działających . 

.. Jednym i tym samym zachodem, jednym i tym samym krótkim 
dialogiem rysuje np. komedia charakterystykę obu panien - i za
wiadomienie o przyszłym konflikcie sztuki. Cóż będzie tym kon
fliktem? Ślub panieństwa, uczlyniony przez Klarę i Anielę z niena
wiści do rodu męskiego. Skąd ta nienawiść u osiemnastoletnich 
stworzeń? Oczywiście z lektury. Powieść „Męża Kloryndy życie 
wiarołomne" - oto sprawczyni ślubów . 

.. „Męża Kloryndy życie wiarołomne" - tytuł z tysiąca wybrany, 
a jak nieomylnie! Samo brzmienie słów daje nam kolor czasów, 
w których się rzecz dzieje • 

... Po scenie siódmej mamy już wyprowadzony cały zarys kolizji; 

Helena Modrzejewska - Aniela 
Warszawa - Teatr Rozmaitości 7. X. 1868 



Radost i pani Do:llrójska chcą pożcmc młodych, ale młodzi się 
t emu sprzeciwiają. Gustawowi to nie w głowie, bo w głowie mu 
n ocne hulanki „Pod Złotą Papugą" - Aniela 'Z'Wiiązana ślubami pa
nieństwa. Oto są te dwa supły, które teraz trzeba związać i zacis
nąć w , węzeł. Jak to się w "Ślubach panieńskich" odbywa? Aż do 
kolica aktu pierwszego iQicjatywę akcji oddaje autor w ręce pa
nien. I slusznle, bo na razie one ·się czują w większym niebez\
pieczeńśtwie. Nie wiedzą -0 tym, że panu Gustawowi nie w głowie 
wałżeństwo - wiedzą natomiast, że przyjechał w roli konkurenta 
i wiedza, że wspomagają go: pan Radost .i mama Dobrójska. Mniej
sza Radost, mniejsza nawet sam Gustaw - ale mama! Mama do
br·odziejka! Mamę należy zniechęcić do kawalera. Scena 8 aktu 
I -go jest widownią tego podjazdu panieńskiego, w którym milusie 
dwie istotki, jak umieją., tak intrygują prleoiwk.o Gustawowi, a pa
ni Dobrójska udaje, że nie rozumie. I cała wyprawa, zbrojna w żą
d ł a, speł:r.łaby zapewne na niczym, gdyby sam Gustaw nie pn}yłożył 
sie walnie do zniechęcenia mamy. Gustaw zasypia w cza.sic dwor
nej konwersacji z panna mi i panią domu, zasypia wtedy własnie, 
kiedy sama mama zaczęła mądrze i n!eco dłużej, oczywiście, mó
wić na temat tak zajmujący, jakim jest problem nudów. Usnął! 
Na :>men! Z tego sic .iuż nie wyplącze. Węzeł komedii zaciśnięty 
m ocno i koło szyi Gustawa. Sprawa panieńska ~órą . 

.. Punli;t wyjścia zaś dla dalszego wątku jest następujący: teraz 
poza Radostem, nikt już nic chce ożenku Gustawa z An.ielą. 

„Te same właśnie śluby, ta przysięga panieństwa z aktu piel"IW
s :z„~o dodają sztuce nowego, a rzetelnego rozpędu. Radost kolpor
tu je Gustawowi wiadomość o ślubach Kla.ry i Anieli. Panna nie 
ch ce w ogóle wyjść za mąż? No, to ,ia jej pokażę, że wyjdzie. Za 
m nie! 

... Rozpoczyna się partia. Akt II. 

Jnicia tywa akcji z rąk panien przechodzi do rąk Gustawa. Na
b'era też ona męskiej decyzji , przechodzi w stan jasnej ofensywy. 

Jerzy l.eszczy1iski - Gustaw 
Kraków Teatr Miejski im. J. Słowackiego 4. XI. 191.8 



ALEKSANDER FREDRO 

ŚLUBY PANIEŃSKIE czyli MAGNETYZM SERCA 

Pani Dobrójska 
Aniela 
Klara 
Radost 
Gustaw 
Albin 
Jan 

(komedia w pięciu aktach wierszem) 

- ALFREJ:ł\ BA YLL, WELA LAM 
- URSZUL},_ JURSA, CECYLIA PUTRO 
- KRYSTYµA KOŁODZIEJCZYK, EWA NA WROCKA 
- JERZY J.IITIO, HENRYK KLEPS 
- TADEUSZ MORA WSKI 
- J ANUSZ GRZEGDALA, WIESŁAW OCHMARSKI 
- JAN MIŁOWSKI 

SCENOGRAFI'A 
Krystyna Husarska 

REŻYSERIA 
Eugeniusz Aniszczenko 

Asystent reżysera 
JERr"Y FITIO 

Sufler Jadwiga Bogusz 
Inspicjent - Wanda Miłowska 

Przerwa po I i II akcie 

-„ 



Zrazu rekonesans, próba podbicia Anieli udaniem milości. Zabieg 
nie udaje się. Więc inny manewr: okrężny rajd na flanki: próba 
skaptowania sobie Klary; przez nią do serca Anieli. I to zawodzi. 
Pierwsze stadium akcji Gustawa ,pali na pain.ewce. Zmienia wów
czas taktykę. Zamiast ataków, rozpocznie prawidłowe obleganie. 
A w oblężeniu przede wszystkim klasyczny sposób podkopu. Tym 
podkopem będzie mistyfikacja: Gustaw oświadcza Anieli, że wcale 
nie ma ochoty z nią się żenić, konkurując, spełnia tylko wolę stry
ja, kocha jednak inną, prosi All(ielę o współpomoc, o przyjażń. 
Oto jest akt trzeci . 

... Kończy się on zapewnieniem Gustawa, że wszystkie jego sza
leństwa prowadzą do wesela. 

... Fredro w akcie trzecim już odkrywa swoje kompozycyjne kan-. 
ty, by po wirtuozowsku w „odkrywkę" rozegrać partię ostallnfoh 
dwu aktów. 

... Na sam koniec sztuki, na te dwa ostatnie, więc decydujące ak
ty, kied y wrażliwość słuchacza mimo woii domaga się wYrazis
tszych efektów, zjaskrawienia akcji, autor jakby rozmyślnie, utrud
nia sobie zadanie. 

... Dotychczasowy 
wewnętrzną . 

bieg akcji zewnętrtnej przeistacza w akcję .· . 

... Na początku aktu IV Gustaw składa nam deklarację, że jest 
zakochany. I jest zakochany. Od tej chwili nic już nie znaczą jego 
plany, zamysły, 1>odstępy. Kocha, więc sam jest w sidłach. I on 
i my nie wiemy, dokąd go uczucie zapędzi. Od tej chwili, nie ta 
lub owa intryżka Gustawa, lecz jego serce, nie podstęp, lecz uczu
cie obchod:zlić nas będzie. I to samo dotyczy Anieli. A to uczucie, 
które ma służyć za motor akcji - jest tu tylko jedno u obojga: 
miłośr. N~prawdę więc tr:r. <c:ba. było mistrzostwa techniki, by na 
jednym i tym samym uczuciu wy~rac} dwa akty. 

'I 

I 

Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Kra
kowie w roku 1967. Jej pracą dyplomową była rola Diany 
w „Zielonym Gilu" Tirso de Moliny. Jako studentka grała 
m.in. Beatrycze w „Widoku z mostu" Millera, Laurę 
w sztuce Fredry „Lita et company„, Kobietę w sztuce J. 
Szaniawskiego „Dziewięć lat'', oraz była asystentem pro
fesora Eugeniusza Fulde, reżyserującego „Widok z mostu". 
Na scenie koszalińskiej występowała już jako Baba w „Po
ciągu Pancernym 14-69" W. Iwanowa i jako Dziewczyna 
w „Aniele na dworcu" J. Abramowa. Rola Anieli w „Slu
tach panieńskich" A. Fredry jest jej oficjalnym debiutem 
scenicznym. 



... Nie rozrywając w niczym linii głównej, duetu Gusta.w- Anie
la, wplecie w akty raz po raz zatarg milosny Albina i Klary, coraz 
energiczniej, coraz zabawniej; z tej lub owej blagi Gustawa zacz'
ną się gromadzić uśmiechnięte na czarno chmury nad głowami 
tej drugiej pary: nawet podtatusiały Radost nie un,.iknie ucieszne
go przeznaczenia i sam nie wiedząc kiedy i za jakie grzechy, stanie 
się rzekomym konkurentem Klary. 

... Nieporozumienie przelata co chwila pnJez scenę od jednych 
drzwi do drugich, a gdy tylko drzwi się zamkną, płynie na powrót 
ton liryczny. 

... Tymc-zasem - znowu siła wyrazu i kompozycji - akcja 
główna nie daje się .pokonać, nie daje się podporł'Lądkować. Ona 
trzyma na uwięzi nasze wrażenie. 

... Zwrócić należy uwagę, że to symetryczne rozgałęzienie się ak
cji pobocinych, od drugiego aktu począwszy, wyrasta z działania 
jednej jedynej figury: jeden tylko Gustaw jest elementem aktyw
nym. Pani Dobrójska i Radost, a .poniekąd i Albin - to tylko jak
by chór. 

... A któż powie, że akcja nie idzie mimo to doskonałym tem
pem? Tak sobie poradzić, tyle z jednej aktywności wyrzucić skrętów 
dodatkowych, a zajmujących, nigdy fałszywych, nigdy sztucznych, 
to już jest arcydzieło kompozycji. „Śluby panieńskie" jako budo
wa są istotnie arcydziełem. 

.,::;::::::::::::::::::::/: ·a:~ 
Hliilł~~Bi~.r.„:.:·~:t 
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·~ ~ 
. . ~ EUGENIUSZ ANISZCZENKO • ''°' 
~~ ~ 

Jako reżyser zadebiutował w •' 
Państwowym Teatrze Ziemi Opol- „~·:. 
skiej inscenizacją komedii Fredry ·:;:::::;„ 
pt. „Mąż i żona". Powołany na sta- "(:·. 
nowisko dyrektora i kierownika ":;:::::. 
artystycznego Państwowego Tea- :\:·:\; . 
tru w Gnieźnie przyczynił się w ;:~~·'. 
latach 1957-1963 do odbudowy, 
organizacji i podniesienia poziomu 
artystycznego tej placówki teatral
nej, za co otrzymał Nagrodę Artys
tyczną Województwa Poznańskie
go. Z trzydziestu sztuk, które wy
reżyserował, największe uznanie 
zdobyły inscenizacje: „Gromi woja·' 
Arystofanesa, „Wesele Figara;. 
Beaumarchais, „Perykles" Szek
spira i „Edyp w Kolonie" Sofokle
sa. 



TRADYCJE FREDROWSKIE 

HA SCENIE 

NASZEGO TEATRU 

„ŚLUBY PANIEŃSKI ~" 
1 PREMIERA BTD 

sezon 1953--1954 

Obsada: Pani Dobrójska - Elżbieta Skalska, 
Aniela. - Wanda Wardyńska., Klara - Zuzanna. 
Helska, Ra.dost - Henryk Kleps, Gucio - Olrierd 
Ha.nusz, Albin - Włodzimierz Sa.ar, Jan - Hi
lary Kluczkowski. 
Reżyseria - Irena. Górska. 
87 przedstawień. 

„P\remiera przeszła oczekiwani;i nawet opty
mistów i en.tuzjastów. Już na kilka godzlin przed 
pierwszym spektaklem przed kasą BTD zbierały 
się grupkrl. mieszkańców Koszalina. Ponieważ 
jedn:ak niewielka sala WDK nie mogła pomieś 
cić wszystl~ch - wielu z nich niestety odeszło 
bez biletów. A szczęśliwcy po opadnięciu kur
tyny owa•cyjnie nagrod'z:ili 1>wój zespół. P.rzedsta
wienie okazało się W"OCze, na wysokim poziomie 
artystycznym, nriesłychanie starannie przygoto
wane" . 

Jadwiga Ślipińska 
(z programu „Fantazego" w BTD) 

„MĄŻ I ŻONA" 
6 PREMIERA BTD 

sezon 1954-1955 

Obsada.: Elwira - Irena Górska, Halina. Kosznik, 
Justysia. - Helena Krauze, Alfred - Zdzisław 
Krauze, Wacław - Zbigniew Stawarz. 
Reżyseria - Irena Górska 
85 przedstawień, 31.200 widzów 

„PAN GELDHAB" 
15 PREMIERA BTD 

seron 1955-1956 

Obsada.: Pa.n Geldhab - Stanisław Wolicki, 
Flora - Zofia Ba.juk, Książę Radosław - Ste
fan Kosmowski, Lubomir - Józef Korzeniowski, 
Zbigniew Pieczul, Major - Zygmunt Wacławek, 
Henryk Kleps, Lisiewicz - Andrzej Kuryllo, 
Józef Korzeniowski, Konto - Józef Sajdak, Piór
ko - Henryk Kleps, Komisant - Henryk Kleps, 
Kamerdyner - Józef Zając 
Reżyseria - Juliusz Lubic:z-Lisowski. 
Scenografia - Maria.n Kołodziej 
91 przedstawień, 23.355 widzów. 



„DOŻYWOCIE" 
57 PREMIERA BTD 

sezon 1961-1962 

Obsada: Leon Birbancki - Janusz Michałow
ski, Jerzy Złotnicki, Doktor Hugo - Kazimierl 
Kurczyński, Orgon - Wojciech Kostecki, Ruzia 
- Maria Chruścielówna, Łatka - Czesław La
sota, Twardosz - Stanisław Wolicki, Rafał La
gena - Stanisław Poks, Michał Lagena - Ed
ward Mączewski, Filip - Zbigniew Witkowski. 
Reżyseria - Ewa Kołogórska. 
Scenografia - Marian Bogus:zl. 
•15 przedstawień, 13.977 widzów. 

„Ewa Kołogórska, ruie cofając się przed chwy
tami z farsy 1rodem, do dowcipów slo.wnych ko
medii dodała wiele świetnych pomysłów sytua
cyjnych. Prosper Łatka - Czesław Lasota osiągnął 
w swej roli wysoki stopień kunsztu aktorskiego. 
Janusz Michałowski jako Birbancki jest szcze-
1'7.e zabawny ... bardzo pięknie zagrał swego Twar
dosza Stanii>ław WolickJ. Scenogirafię skompono
wał Marian Bogusz. Lekkość i prostota kompo
zycji scenicznej i pyszne kostliumy składają się 
na: znakomitą całość". 

Stefania Zajkoiwska 
(Głos Koszaliński 24. X. 1961 r) 

„ZEMSTA" 
76 PREMIERA BTD 

sezon 1963-1964 

Obsada: Cześnik - Wojciech Kostecki, Klara 
- Maria Chruścielówna, Rejent - Władysław 
Jeżewski, Wacław - Wiesław Z.woliński, Pod
stolina - Hanna Wolicka, Papkin - Janusz Mi
chałowski, Dyndalski - Marek Kę1>iński, śmi
ga.Iski - Jl?rzy l{ozłowski, Perełka - Jan Miłow
ski, Mularze - Aleksander Gawroński, Stanis
ław Zych. 
Reżyseria - Teresa Żukowska. 
Scenografia - Liliana Jankowska 
72 przedstawienia, 29.128 widzów. 

„Wybór „Zem>ty" jest trafny. Świadczy o tym 
frekwencja w teatrze: już przed południem każ
dego z 4-ch pierwszy1ch dni. po premterze wiele 
o5ób odcho-dzi spod teatru z zawodem - biletów 
nie ma. Zainteresowanie sztuką w Koszalinie 
wzrasta z każdym dniem. Bo rzeczywiście przed -

stawienie jest IJJiepowtanzalną okazją do świet
nej zabawy. Młoda reżyserka oraz aktorzy pos
tarali. się nie stracić w przedstawieniu żadnej 
z liryc2JIJJYch sytuacji, okazji do śmiechu. Toteż 
nawet premietrowa publiczno·ść, a bywa ona naj
częściej dostojna, przerywała w wielu miejscach 
przedstawienie 1>alwami braw i spontanicznym 
śmiechem. 

Nar. 
(IKP Gda•ńsk Wrzeszcz 

17. IX. 1963) 

„Zemsta" na koszalińskiej scenie jest jeszcze 
miejS1cami nieporadna , ale przedstawienie świe
że, młode, bezpretensjonalne i dzięki pracy Li
liany Jankowskiej - bardzo barwne ... Pełną sa
tysfakcję miałam patrząc na Rejenta. Władysław 
Jeżewsk!i wywiązał się z roli znakomrcie„. O
gromnie zabawny i i>ympatyczny był Dyndalski 
Marka Kępińskiego„. Papkina gra Janusz Micha
łowski. Ma ładne sceny z Cześnikiem, Wacławem 
Podstoliną. Zaskoczyła mnie para młodych: Ma:
ria Chruścielówna i Wiesław Zwoliński. Klara 
jest pełna sprytu i wd21ięku, Wacław został za
grany kulturalnie, oboje aktorzy naprawdę ład
nie mówią wiersz„. Podstoline gra Hanna Wolic
ka, aktorka młoda. Jest ana tutaj partnerką, któ
rej należy się obawiać i to jest wreszcie zabaw-
ne". 

Jadwiga Ślipiń1>ka 
(Głos Koszaliński 22. IX. 63 r.) 

„DYLIŻANS" 
98 PREMIERA BTD 

sezon 1965-1966 

Obsada: Doktor Fulgencjusz - Władysław Je
żewski, - Orgon - Janusz Michałowski, Józef 

Aleksander Gawroński, Filonek - Marek 
Kę1>iński, Rozaura - Stanisława Zawiszanka, 
Eugenia - Cecylia Putro, Maciuś - Henryk 
Majcherek, Pan Nula - Mirosław Gawlicki, pa,„ 
ni Nulina - Hanna Wolicka, Derber - Jerzy 
Fitio, Pytalski - Stanisław Zych, Lepeńko -
Wojciech Nowicki, Tr7.lymałkiewicz - Mirosław 
Gawlicki, Konduktor - Tadeusz Morawski, Jus
tysia - Wanda Miłowska. 
Reżyseria - Noemi Korsan. 
Scenografia - Kazimierz Wiśniak 
49 przedstawień, 14.623 widzów. 



BitŻĄCE PRZEDSTAWIENIA 

JANUSZ ODROWĄŻ 
NIEZWYKŁA PRZYGODA 

WALENTY KATAJEW 
KWADRATURA KOŁA 

STANISŁAW WYSPIAŃSKI 
WARSZAWIANKA 

I 
KRZYSZTOF GRUSZCZYŃSKI 
WARSZAWIANKA 44 

HENRYK IBSEN 
DZIKA KACZXA 

JANUSZ KRASIŃSKI 
WKRÓTCE NADEJDĄ BRACIA 

ALEKSANDER FREDRO 
ŚLUBY PANIEŃSKIE 

NAJBLIŻSZA PREMIERA 

TIRSO DE MOLINA 
JULIAN TUWIM 
ZIELONY GIL 

Kierownik techniczny 

Główny elektryk 

Elektroakustyk 

Brygadier sceny 

Kier. prac. krawieckiej 

Kier. prac. stolarskiej 

Kier. prac. malarskiej 

Plastyk 

Ślusarz -
Modelator 

Tapicer 

Farbiarka 

Józef Karbowiak 

Stanisław Jeziorski 

Jan Laskowski 

Stanisław Kawalec 

Jan Marciniak 

Jan świderski 

Franciszek Piątek 

Bartek Wierzejewski 

Jerzy Meszyński 

Tadeusz Gościniak 

Władysław Teodorowicz 

Apolonia Kuźmicka 

Y ~ ·- , ·.I 

STAŁE DNI GRANIA W KOSŻALINIE I SŁUPSKU 
PIĄTEK, SOBOTA, N_IEDZIELA , , .. 

PRZEDSPRZED_AŻ BILETÓW 

KOSZALIN 
Kasa teatru (z wyj. niedziel i poniedziałków)~ godz. 13-14; 

ponadto w dniach przedstawień godz. 18,30-19,30 
Orbis (z wyj. niedziel) godz. 10-17 tel. 37-57, 24-67. 

SŁUPSK 

Kasa teatru (z wyj. niedziel i poniedziałków) godz. 11-18. 

Ponadto w dniach przedt>tawień godz. 18-19. 

ZAMÓWIENIA NA BILETY 
Koszalin - Dział Organizacji Widowni tel. 20-58 

Kier. działu - Ditta Łokuciewska 

Organizator - Henryk Koska 

Słupsk - kasa teatru tel. 52-85 

Organizator - Jadwiga Subocz 




