


,l 

PAŃSTWOWY TEATR im. AL. FHEDRY 
w GNIEŹNIE 

WIELKlilPOLSHA SCENA ODJAZDOWA 

Sezon XXI 
l fll,5 1fi6 

premiera druga 
(155) 

Alrksandrr Fredro 

ZEMSTA 
Komedia w czterech aktach 

Nie masz nic tak złego, żeby się na, 
dobre nie przydało. Bywa z węża dryja
kiew, złe często dobremu okazyją daje. 

And. Maks. Fredro 

PREMIERA 

dnia lu października 1965 r. 



byrektor i Kierownik Artystyczny 

PRZEMYSŁAW ZIELIŃSKI 

Z-ca D y r e k t o r a 

JAN RÓŻEWICZ 

Kierownik Literacki 

FELIKS FORNALCZYK 
ALEKSANDER FREDRO 



Wojciech Natanson 

POTRÓJNA WARTOSC ARCYDZIEŁA 

Gdybyśmy mieli wybrać jakiś pol ski utwór sceni
czny do światowej encyklopedii humoru, ~apew!1e 
wskazalibyśmy „Zemstę". Kom edia ta stanowi. do.wod, 
że na polskiej glebie świetnie w schodzi - takze 1 ko
mizm. Wszystkie postacie ,Zemsty" są nasycon e tą 
właściwością; wszystkie nią promieni eją. Nie _tylko 
te, które autor umieścił na pierwszym plame_ 
Cześ nik, Papkin, Rejent, Podstolina, Dyndalsk1 . -
a le i epizodyczne. Na przykład: kucharz Perełka miga 
nam przelotnie, ale jak wymownie: mistrz potraw 
przyrządzanych według swojskieg~ gustu, dobry fa
chowiec, artysta obdarzony smakiem, znawc~ cer~
monii i obyczajó·w, skromny i rzeczowy. choc mozc 
nic gardzący kieliszkiem! 

Co ciekawe, także i para młodych została ho.i.nic 
obdarzona fredrowskim uśmiechem. Klara budzi w 
Wacławie zachwyt: rejentowicz ma dla niej smak 
zakazanego owocu, .i ego uczucie pa_da na_ gru~t po
podatny. Zarazem, jedno dla drug1eg.o (i abo.ie dla 
nas), stanowią źródło - zabawy. Zarowno Kla:a na 
Wacława, jak Wacław na Klarę patrzy z tą miesza
niną wzruszenia i czułego rozbaw1 enia, które charakte
ryzują stosunek starszych do dzi eci. V-7<1cł~w ~- h_umo_
rem obserwuje zmienność nastrojów swe.1 naJr;ii_lsze.1. 
gwałtowne przerzuty od niepokoju do ufn~sc1, . od 
lęku do odv.„agi. A znów Klara dostrzega, !le .i est 
l ekkomyślnego dzieciństwa w postępo\~a1'.iu tak. dro
g iego .ie.i chłopca' Gdybyśmy więc chc1~11. szuka.: p~
równania między komizmem fr edrowsk1e1 poeZ.JI mi
łosn e j w „Zemście", a innym jakimś utworem, trzeb;: 
by z~pcwne sięgnąć po „Sen nocy letnie.i" Szekspira. 
czy niektóre komedie Musseta. 

Nic na tym koniec. Zabawne i pełne dowcipu po
s t acie umieszcza wielki nasz pisa rz w znakomicie 
przemyślanych sytuacjach komicznych. Wystarczy so
bie przypomnieć, ilckrotnie wracał Fredro do pracy 
nad utworem, ile razy go na nowo konstruowa ł 

i modyfikował, by z rozumieć - - że „Zemsta" była n ie 
tylko rezultatem świetnego natchnienia, ale i żelaz
nej, cieżkic.i, uparcie powtarzanej pracy, Niektóre 
sceny w „Zemście" to już jakby zapowiedź słynnego 
fajerwerku komicznego w IV akcie „Wielkiego czło

wieka od małych interesów". W owej komedii -
człowiekowi, który się niezmiernie śpieszy, wszystko 
staje na przeszkodzie, raz za razem nieprzewidziana 
trudność przed nim wyrasta , swój porywczy tempe
rament próbuje on pohamować śpiewaniem naiwnej 
piosenki, nagromadzenie przypadków przybiera roz
miary katastrofy, a wreszcie wychodzi na jaw, że 

te zbiegi okoliczności zostały spowodowane działa

niem nieproszonego „opiekuna" - który wszystko chciał 

ułatwić. W czwa rtym akcie „Zemsty" \\'ierz ą cy w swą 
przebiegłość Cześnik próbu.ie ściągnąć do swego domu 
Wacława. który mu jest potrzebny by mógł się zem
ścić na Rejen c ie : w tym celu Raptusiewicz mnoży 
raiwnc fort ele', próbuje fabrykować list Klary do 
Wacł<-iwn przy pomocy bi ed nego Dyndalskiego; pół 

-analfabety nagl e zapęd zon eg o do roli strofowanego 
uczniaka. Komi zm sy tuacyjny ·ii; piętrzy , jeszcze spo
tęgowHny faktem, że Wacław już jest blisko i źe 
o niczym innym ba rdziej nic marzy, jak o znal ezieniu 
się w pobliżu Klary. Oto, co znaczy po mistrzowsku 
budować: sytuacje zaba wn e, zaskakujące, paradoksalne , 
a przecież - prawdopodobne i harmonijne„. 

Czytaliśmy niedawno w prasie, że badania geolo
giczne prowadzone w pobliżu jednego z miast p'.)lskicll. 
doprO\vadziły do niespodziewanego wybuchu nafty. 
która się rozlała s trumieniem po okolicznych polach. 
Z trudem udało się ujarzmić tę hojność n a tury. W 
,.Zemście" fredrowski ej -- ,,regulatorem" bujnie wy
buchaj<;cych pomy~łów kom ediowych jes t. św i etn e 

poczucie i wyczucie teatralności. „Zem sta" to utwór 
nawskroś sceniczny. Fredro tworząc postacie i sytu
acje. ma już jakby w oczach i wyobraź ni - - żywych 

c;ktorów. konkretni e pomyślaną akcj ę sceniczną. Nie
raz daje r ealizatorom wyraźnie sformułowane wska
zówki, gdy np. określa jak Rf'jent ma częstować 

winem Papkina, lt1b jak ma s ię pocić Dyndalski w 
' cenie pisania li stu. /\le ni e o te szczegółowe uw agi 



(których teatr nie zawsze musi sic;- trzymać) chodzi, 
gdy mówimy o wspanialej „sceniczności " fredro-· 
wsk:ego arcydzieła. Wagq najwyższą ma fakt, że 

t eJ,,t o t akiej wartości literackiej, taką nam sprmvia
jący radość w czytaniu, równocześnie stanowi idealną 
podnietę dla twórczości re żysern, scenografa, a zwła
szcza aktorć w. 

Ni e wi emy, jak za życia Fredry grywano jego 
komedie. Ale to pewne, że ludzie naszego teatru 
obronili utwory, które musiały przeżyć niejedną ciqż

ką chwilę, zanim zdobyły uzn anie. Krytyka atakowa
ła je, lub l ekceważyła - aktorzy od razu wyczuli ich 
siłę i piękno. Zwycięska \Valka o Fredrq ·- to jedna 
z najpiękniejszych kart, na które się może powołać 

polski teatr, z okazji przypadającej w tym roku rocz-· 
nicy. Walka ta zrazu była prow21dzona samotni e. Ale 
niebawem przyszła z pomocą wrażliwa l'Zęść widowni. 
Gdy w roku 1865 w Krakowie, jako przystani kultury 
ocalałej po klęsce narod owej, postanowiono odrodzić 
teatr, wybrano na inaugu rację dwie fredrowskie ko
medie, „Zemstę" i „śluby", w których młodzi akto
rzy zdobyli świetne pozycje do startu, a krakowska 
scena zapisała je jako początek najpi kniejszego roz
działu swych dziejóvv. Osi12mdziesiąt la t póżniej, w 
tym samym Krakowie . air- .iuż w innym budynku, 
po katakliźmie drugiej ,,·ojny światowl!j, uczczono 
wyzwolenie kraju nowym przedstawieniem „Zemsty" , 
z jakże świetną obsadą : Solsk i gra ł Dyndalskiego, 
Leszczyl'Jsk i na przemian Cześnika i Papkina, Ćwi
klil'iska -- Podstol inę, Karbowski --· Rejenta, Wożnik 
-- pierwszego murarza (a o rok wcześniej 1944 w Te
a trze Rzeszowskim, ta sama „Zemsta", z K az imierzem 
Dejmkiem w roli Papkina i A. Hanuszkiewiczem w 
roli \~racława w reżyserii St. Domal'Jskie.i, z;iinaugu
rowala Teatr Ziemi Rzeszowski P.i). Nikt z wUzów, któ
rzy spektakl Krakowski oglądali, nic zapomni jak to 
90-letni nestor polskiego aktorstwa „rozgrywał" pe
wien epizod w akcie ostatnim. Dyndalski uspakaja 
tu obawy Papkina, że został otruty „lampkąwina" 

ofiarowaną przez Rejen ta. Ale w pewnym momenci e 
Papkin powołuje się na to. że pod ej rzcr.ie wyszło od 
Cześnika . 
W tym momencie Solski, grający Dyndalskiego, dawał 
dyskretną, ale jak znaczącą grę mimiczn<1. Można s ic; 
było domyślić taki ego procesu myślowego: na pewno 
Rejentowi ani w głowie !;ikomić s i ę na nędzne życie 
t ak iego pieczeniarza, .iak Pcipkin. J\le widocznie miał 
powody, dostatecznie ważne , by takie po~l e.irzenie 

rzucić. Może to nowe posunięcie w rozgrywce między 
Cześnikiem a Rejentem? Jeśli tak, udajmy - że na
leży wierzyć! To wszystko wyrażał Solski grą mi
miczną trwającą zaledwie - ułamek minuty. Grą 

jednak dostatecznie czytelną! Równocześnie inny wiel
ki aktor polski, Stefan Jaracz, wymownie bronił 

Fredry przed nieprzemyślanymi atakami. Jaracz rów
nież, w okresie międzywojennym, stał się współtwórcą 
nowego odczytania fredrowskich tekstów. 

Oto kilka przykładów, wśród wielu, które byśmy 
mogli przytoczyć na dowód drugiej wielkiej wartości, 
jaką „Zemsta" zawiera: jest nietylko arcydziełem do
wcipu, ale i sceniczności. Cale tomy można by napi
sać dla wykazania wartości trzeciej, którą jeszcze 
pragnę wspomnieć : poetyckości. Wiadomo, że „Zemsta" 
została napisana ośmiozgłoskowcem tak zwartym, cel
Aym i rytmicznym, że na długie pokolenia oczarował 
t:Jolskie serca. Trzeba było czekać lat blisko 70, - na 
„ Wesele", - by podobny ośmiozgłoskowiec oddziałał 

z równą silą. „Muzyczność" jest w wierszu fredro
wskim równie sugestywna, jak się nią ~tal dla Fran
cuzów słynny rytm „Fedry" Racine'a. Nie kto inny, 
jak twórca polskiej awangardy nowoczesnej, która 
z rymem w dawnym sensie starała ~ię zerwać, Tade
usz Peiper, udov-:odnil, że wiersz „Zemsty" świetnie 

odpowiada rygorom sceny, warunkom sytuacji, psy
chologii postaci. Ale można też mówić o poezji tego 
utworu w innym jeszcze sensie. W tej komedii prze
błyskuje chwilami nieco goryczy tak charakterystycz
nej dla przyszłego autora „ Trzy po trzy". Ale w 
„Zerr.ście" piękno życia, wiara w jego wartości 
i siły, v.-ysuwają się na plan pierwszy. Młodość tutaj 
zwyc1ęza. Stary, obłudny obyczaj nie ostanie się 

wobec ironii Wacławów; nie nadarmo ten chłopak 
lekceważąco przerywa perfidną lekcję Rejenta. Dlate
go piękno tej sztuki w żadnej mierze się nie kłóci z 
ostrzem satyry, ani surowością kpiny. 

Mówi się czasem, że „Zemsta" to utwór eksklu
zywnie pol ski, ni edostępny dla cudzoziemców. Istotnie, 
zagraniczne sukcesy Fredry to raczej „Śluby paniel'J
skie", „Damy i huz ary", „Mąż i żona". Niemniej, także 
i „Zemście" '.vydarzyła sic; ciekawa przygoda. Tuż po 
ostatniej wojnie, bav.,-ił u nas wraz ze swym zespolcm, 
na gościnnych występach wielki francuski aktor i re
żyser, Louis .Jouvet. Przypadkiem, przez radio usłyszał 
znaczne partie „Zemsty". Rytm „gaskoński" tego 



wiersza zainteresował go i zachwycił. Zgodnie z ży

czeniem wi elkiego aktora powstał wtedy francm;ki 
przekład kom edii, pióra Felik ~11 Konopki. Jouvet i'a
mierzał go zagrać w Kom edii Fra ncuskiej. Nagła 

śmierć t emu przeszkodził a. Ale ów Jouvetowski in
cydent w kar ierze naszej a rcykomedii s t c1 l s!c:;: jeszcze 
jednym dowod em jej żywotnośc i. 

WOJCIECH NATANSON 

Wykaz sztuk Aleksandra Fredry wystawionych 
w Teatrze Gnieźnieńskiltl w okresie XX-lecia. 

„NIKT MNIE NIE ZN A" 

pr0miera 16 lutego 1947 

„$LUBY PANIENSKIE" 

premiera 27 kwietnia 1947 

„DAMY I HUZARY" 

premiera 15 listopada 1947 

„CIOTUNIA" 

premiera 22 maja 1948 

„ZEMSTA" 

premiera 17 marea 1949 

„DOŻYWOCIE" 

premiera 18 m arca 1950 

„GODZIEŃ LITOSCI" 

premiera 28 czerwca 1952 

„SLUBY PANIEŃSKIE" 

premiera 26 czerwca 1954 

„ZEMSTA" 

premiera 20 października 1956 

„Ml\Ż I ŻONA" 

premiera 27 pażdziernika 1957 

„CIOTUNIA" 

premiera 28 września 1958 

„DAMY I HUZARY" 

premiera 27 czerwca 1959 

„PAN JOWIALSKI" 

premiera 16 września 1961 

„GODZIEN LITOSCI" 

premiera 11 listopada 1962 

„S LUEY PANIEŃSKIE" 

premiera 9 paźdz i ernika 1964 

„ZEMSTA" 

premiera 16 pażdziernika 1965 
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Cześnika 

KLARA, .iego synowica 

REJENT MILCZEK 
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Edmund Dcrengowski 
ŚMIG/\LSKI, dworzanin 

Zbhrnicw Bojarczuk PEREŁKI\, kuchmi strz 

Magda Radłowska MULARZ 

Zbigniew Graczyk MULARZ II 

Rzecz dzieje się na wsi 

Przerwa po II akcie 

Władysław Blichewicz 

Zdzisław Mądrccki 

Sylwester Banaszak 

Jerzy Głębowski 

Feliks Woźnik 

Scenografia EDW ARO GROCHULSKI Reżyseria STEF ANIA DOMAŃSKA 

Asyst. reżysera EDMUND DERENGOWSKI 
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EDMUND DERENGOWSKI 
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ZBIGNIEW GRACZYK 
(Papkin) 

ZBIGNIEW BO.JARCZUK 
(Wac.:ław) 



WŁADYSŁAW BLICHEWICZ 
(Dyndalski) 

JERZY GŁĘBOWSKI 
(Mularz I) 

FELIKS WOZNIK 
(Mularz II) 

[Iisloria Państwowci:-o Teatru im. Al. Fredry 

w Gnieźnie 

Dzieje zawodO\\·ej scc·ny tc:atralnc.i w Gnieźni e 
związane s ą z okresem powojc>nnym. W r. 1945 pow
s tało Tow?.rzystwo Przyjaciół Miasta Gni ezn a, które 
wyłoniło Sekcję Teatralną, skupiającą aktywną gru
pę działaczy i zwol en nik ów wlarnego tC'a tru. 

Całokształt przygotowa l'l organizacyjnych spoczy
wał w ręku obecnego zas tępcy dyrektora Jana Ró
żewicza. Teatr Mi c>js ki mógł być powołany w Gnie
źnie już 2 lutego 1946 r., w wyniku przekazania na 
t en cel odpowiedni ego gmachu przez Oddział Infor
mac.ii i Propaga nd y. Pierwszym dyrektorem a rtys
tycznym gn i eźni eńskiego T ea tru Mi e.isk iego został 

H enryk Barwil'l ski , który - do.i eżdżając do Gnieznu 
- sprawowa ł tę fun1' cję do 17 marca 1947 r . Ina ugu
racja działalności teatru o::!była się 1 m aja 1946 r. 
sz tuką .Józefa K or zc> ninw skiego „Stary kawaler" w 
reżyserii Henryka Barwi1i skiE:go, który wystąpi tak
że w roli tytułow e.i. 



Początki działalności Teatru Miejskiego w Gnieźnie 

przebiegały w trudnych warunkach: gmach był nie
przystosowany dla potrze b teatru, brak było wypo
sażenia sceny , nie było ani aktorów, ani wykwali
fikowanego p ersonelu technicznego, Wypadło przeto 
organizować wszystko od podstaw. Wydatnej pomo
cy ud z i e liły wprawdzie miejscowe władze polityczne 
i pa!lstwowe, lecz nie zmieniło to wiele sytaucji te
a tru , który musiał się opierać o s iły amatorskie i pę
d z i ć nieustabilizowany żywot .Z sezonu na sezon zmie
niali się dyrektorzy artystyczni: od 18 marca 1947 r. 
do 31 sierpnia 1947 r. s prawowa ła dyrekcję Nuna 
Młodziejowska-Szczurkiewiczowa, od 1 września 1947 
do :31 m a rca 1948 r. Józef Andrzejewski. 

Sta bilizacja teatru gnieżnier1skiego rozpoczęła się 

właściwie dopiero z chwilą obj ęcia dyrekcji i kierow
nictwa ar tystycznego przez Halinę Sokołowską-Łusz
czewską, która sprowadziła s ię do Gniezna i spra
wowula swą funkcję od l kwietnia 1948 r. do 28 lu
tego 1952 r. Za dyrekcji H a liny Sokołowskiej-Łusz

czewskiej, od 1 grudnia 1949 r., dotychczasowy Teatr 
l\ilie.i ski w Gnieźnie został upaństwowiony i przyjął 

n azwę Pat1 stwowy Tea tr w Gnieźnie. Pierwszą pre
mierą upat1stwowionego teatru gnieźnieńskiego był 
„Głupi J akub" Tadeusza Rittnera, wystawiony 11 lu
tego 1950 r. Do ważniejszych przed stawień dyrekcji 
Sokołowski ej-Łuszczewskiej n a leża ł m. i. „Ożenek" 

Mik e ł aja Gogola (8 m11rca 1952 r.) w reżyserii Emila 
Ch Cl berskiego i scenografii Stanisława Jarockiego. 

Kol ej no ki erownictwo Pań stwowego Teatru w Gnie
źnie sprawowali następni e: od 1 m arca 1952 r. dy
rekcj ę i ki erownictwo artystyczne Andrzej Uramo
wicz, od 1 maja 1953 r. kierownictwo artystyczne Ma
ri a d 'Alphonse, od l października 1955 r. dyrekcję i kie
rownictwo artystyczne Stanis ł aw Cegielski, od 12 lu
t ego 1957 r. dyrekcj ę i ki erownictwo artystyczne 
Eugeniu sz Aniszczenko i - ostatnio - od 1 czerwca 
1963 r. dyrekc j ę i ki erowni ctwo ar tystyczne Przemy
s ł aw Zi eliń s ki. 

I m arca 1955 r. tea tr gnieźnieński otrzymał nazwę 
Państv . .; owy T eatr imienia Aleksandra Fredry w Gnie-
7nie . Teatr skupia ł odtąd z roku na rok coraz bar
d zie j in teresu.iący zespól artysty czny , zdobył duże 

doświ adczeni e w warunkach pracy w terenie, okre
ś li! swoją specyfikę .i ako tea tr objazdowy, skrysta
li zował swój profil programowo-ar tystyczny, zdobył 
popul arność i uznanie widowni ja ko teatr wartościo-

wy i ambitny, Pierwszy występ objazdowy tea tru 
gni eżnie11skiego odbył s ię 27 maja J 946 r. w Trze 
m esznie; milionowy widz odwiedził przedstawienie 
g nieżnieński e 15 kwietni a 1956 r. ; setna premiera -
„Wesele Figara" Beaumarchais'go - odbyła się 14 
czerwca 1948 r. ; 9 gr udnia 1960 r. powołano do życia 
Towarzystwo Miłośników T eatru z siedzibą w Gnie
źnie, które swoją d z i ałalnością obejmuje t er en woj e
wództwa pozmu'1sk iego, zrzesza jąc ponad dwa ty s ią
ce członków. 

W trakci e dotychc zasowej wytężonej dzia ł alności 
artystyczne j i popularyzatorskiej teatr gnieżnie!1ski 

utnvalił swoją pozycję w środowisku, zdobył uzn ani e 
władz oraz różnego typu dowody wysokiej oceny ze 
strony zespołów· oceniających w trakcie K aliskich 
Spotkań Teatra lnych czy w ogólnopolskim konkursie 
„Wieś bli że.i teatru". W 1955 r. teatr gnieźnieński zo
s t ał odznac zony Srebrną Odznaką Odbudowy War
szawy, 22 lipca 1961 r. Odznaką Honorową Woj e
wództwa Poznal'l skiego, 27 marca 1962 r. pami<1tko
wym medalem „XX wieków miasta Gniezna". W ma
ju 1962 r. Teatr im . Al. Fredry w Gnieźni e otrzyma ł 
nagrodc;· Ministra Kultury i Sztuki za przedstawienie 
„Irkuckiej historii" Arbuzowa, prezentowane podczus 
II K a liskich Spotkań Tea tralnych, a w maj u 1963 r. 
n a 0rodę Redakcji „Głosu Wielkopolskiego" za spe
ktakl „Na pełnym morzu" Mrożka, prezentowa ny na 
III Kdiskich Spotka niach T eatralnych. W r . 1964 
Teatr im. Al. Fredry uzysk a ł II mie jsce w konkursie 
„Wieś bliżej t eatru ". Członkowie zespołu ar tystycz
nego i techni czno-adm inistracyj nego otrzymali rów
nież szereg wysokich odznacze!l państwowych i wy
różnie!l festiwalowy ch indywidualnie. 

Na scenie gnieżn i eńskiej - w bazie, jClk i w trak
cie objazdu -- prezentowano r epe rtuar polski i obcy, 
klasyczny i współczesny, od „Amfitriona" Plauta czy 
„Ed ypa w Koloni e" Sofoklesa, od „Snu nocy letniej" 
i „Wieczoru Trzech Króli " Szekspira czy „Szkoły 

żon" Moliera, poprzez „Małże!lstwo Kreczyl'lskiego" 
S uchowo-Kobyl ina czy „ Irku c ką histori ę" Arbuzowa, 
poprzez sztuki pa trona teatru A leksandra Fredry czy 
Rittnera, do ., Na pełnym m orzu" MrożkCl czy „An ioł a 

na dworcu" Jaros ława A bramow a. Przy realizacji 
swego wszechst ronnego i różnorodnego repertuaru T e
atr im. Al. Fredry w Gnieźnie współpracował z wi e
loma uznanymi reżyserami, scenografami, dram atur -



~a~1~, k_ompozytorami i choreografami. Ze sceny gnic
z111 ensk1e.i wypowiadali s ię utalentowani aktorzy star
szego i n ajmłodszego pokolenia, które debiutowało 
na scenie im. Fredry w Gnieźnie. 

Dzi ęki nieustannej opiece i pomocy władz zespół 
T e_a tru im. Al. Fredry otrzymał nowocześn ie wypo
sazoną 'cenę i widowniq na 514 miejsc (remont ka
pitalny i modernizi;icjci teatru zostały przeprowcidzo
ne w lcitach UJ59 1J J6l) oraz Dom Usług Technicznych 
(odd a ny do u żytku v.· ko11cu J958 r.), a w najbliż
szym czasie spodziewane jest rozpoczęcie w Gni eźni e 
budowy Domu Aktora. 

Sztuka .Jarosława Abramowa „Anioł na dworcu" 
która zamykała XX sezon działalności Pań stwoweg~ 
Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, była J.53 
z kol ei premierą. W okresie 19 lat działalności tea tru 
dan? 8025 przedstawień w 286 mi ej scowościach, przy 
udziale 2.653 .038 widzów. T eatr g nieźni eński zatrud
Pia 101 pracownikóv·:, z czego zespół artystyczny sta
nowi :37 osób. Dyrekcje;- i kiero\vnictwo artystyczne 
;:prawu.ie obecnie nadal Przemysław Zielii'!ski. zas-
1 C:PC<ł dyrektora jest Jan Różewicz , kierowniki em li -
1 er;·ckim FC'liks Fornalczyk, kierownikiem muzycz
nym Ryszard Gardo, a scenografem Edward Gro
chu lski. 

20 si e r pnia zmarł 

rownik Pracowni 
M.arkicwicz. 

KRONIKA 

wieloletni, za służony były kie
Fryzjersko-Perukarskiej, Piotr 

12 września Rozgłośnia Poznańska Polski ego Radia 
nadała w audycji kulturalne.i wywiad z Dyrektorem 
i Kierow nikiem Artystycznym Teatru Przemysławem 
Zielińskim oraz fragmenty ze sztuki K. Obidniaka 
„Dziewczyna z manekinem". 

18 września Tea tr im. J\l. Fredry otworzył sezon 
teatralny 1965/66 prapremierą sztuki Karol a Obi
dniaka „Dziewczyna z m anekin em". Heżysc>ra i wy
konawców obdarzono koszami i wi<1z;rnkami kwiatów. 
Po spektaklu odbyło si<;· spo tkani e Zc•społu z widza
mi i przedstawicielami władz, prasy i spo ł eczeń stwa . 

Dnia 28 września l 965 roku zmarł nagle w Warsza
wie aktor Zbigniew Przeradzki. Urodzony 2 sierpn ia 
1907 roku w Bydgoszczy, Przcradzki rozpoczął karie
rę artystyczną po uko1'1czcniu Pai1stwowego Instytu
tu Teatralnego w Warszaw ie w roku 1928. Przed woj
ną pracował początkowo w rodzinnym mieście - -- w 
Bydgoszczy, a nastqpnie na scenach warszawskich 
(w Teatrze Ateneum, Teatrze Polskim i Teatrze Na
rodowym). Z tych lat znała go także publiczność Ka
towic i Łodzi. Po okupacji współpracował przy 
orga nizowaniu Teatru Polskiego w Bydgoszczy, po 
czym w roku 1949 zaangażowany został do Teatru 
im. J. Słowackiego w Krakowie. Po kolejnych suk
cesach na scenach Katowic i Warszawy, objął w roku 
19~8 dyrekcję i kierownictwo artystyczne Teatru Zie
mi Lubuskiej w Zielonej Górze. Ostatnie lata życia 

spędził w Lublinie jako aktor i reżyser Teatru im. 
J . Osterwy i w Warszawie, gdzie m. i. wraz z Mie
czysławą Cwikli1iską występował w sztuce A. Casony 
„Drzewa umierają stoj~c". 

Na sezon 1965/66 Przeradzki zaangażował się do 
Państwowego Teatru im. Al. Fredry w Gnieżnie. 

Tu miał wystąpić w roli Cześnika w „Zemście" Al. Fre
dry , przygotowywanej pod artystycznym kierunkiem 
reżysera Stefanii Domańskie .i na 200-lecie Sceny Pol
skie.i. Zmarł na posterunku służbowym w drodze do 
pociągu, mającego go przywieźć na kole.iną próbe 
„Zemsty" w Gnieźni e. Kol. Zbigniew Przeradzki do
brze przysłużył się Scenie Polskie.i . 



W przygotowaniu 

Aurel Baranga 

FII CUMINTE, CRISTOFOH. .. ! 

CRISTOF - NIE SZALEJ 

Stanisław Pi0,tak 

BOHATER BEZ CHORĄGWI 

KIEROWNIK MUZYCZNY 

RYSZARD GARD0 

Przedstawienie prowadzi 

SYLWESTER BANASZAK 

Kontrola tekstu 

ZDZISŁAW !VIĄDRECK 

Kierownik techniczny 

JOZEF POLEROWICZ 

Pracownia krawiecka 
Ewa Maria Kieślowska 

Stanisław Parulsk 

Pnicownia stolarska 

Witalis Strzclcck 

Pracownia fryzj.-perukarska 
Alfred Szablewicz 

Pracownia malarska 
Tadeusz Białkiew cz 

Pracownia elektryczna 

E d w a r d z a l e w s k 

Pracownia tapicerska 

.J ó z c f B i a I c z y k 

Pracownia ślusarska 

Franciszek Osińsk 

Rekwizytor 
Leon Wolny 

Brygadier sc eny 

S t c f a n W i c h n i c \\. c z 

Kierownik Działu Organizacji 

MAR{A CHMURZANKA 



Cena zł 3,-

Dział Organizacji 
przyjmuje zamówienia zbiorowe na bilety ulgowe 

w godzinach od 8 do 14. 

Kasa Teatru czynna 
w czwartki, piątki, soboty i niedziele 

od 1 O 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 zniż.ki indywidualnej. 

l'aństwowy Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie 

prowadzi 
wypożyczalnię i sprzedaż 

tekstów scenicznych ora7. kostiumów 
dla amatorski'ch zespołów teatrainych 

Przedstawienie trwa 2 X: godziny 

Projekt 

afisza - .Janina ZiC'lii1ska 

okładki - Edward G r o c h u l s k 

Zdjęcia do sztuki 

ANTONI JESMONTOWICZ 

Gnieźn. Za kł. Graf. Gniezno - 3000 zam . 2671 9. 65 M-13/431 
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