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STANISŁAW DĄBROWSKI 

NIESMIERTELNA „ZEMSTA" NA SCENACH POLSKICH 

Komedia, której pomysł mógł powstać w 1829 r„ jeszcze, gdy 
poeta zapoznał się z aktami spraw sądowych 17-wiecznych 
zamku odrzykońskiego prawujących się dziedziców Firlejów 
z Skotnickimi. Po przeróbce osią nęła swój kształt osta
teczny w 1835 r., z wielką dla dzieła korzyścią. 

Powinniśmy być wdzięczni Fredrze, że nie poprzestał na 
pierwszej koncepcji komedii, że zamiast Barona (mówił do 
Papkina „Passi bete Mospanie") mamy najczystszej krwi 
teraz Cześnika, szlagona osiemnastowiecznego i radujemy się, 
że ów Papkiewicz, który śpiewał arie z „Trubadura" i z „Ja
na z Paryża", to Papkin trelujący staropolską piosenkę 

dworską. 

Prawic sto trzydzieści lat godnie służy ta znakomita ko
media inauguracjom i zamkńięciom sezonów, wieczorom ga
lowym, jubileuszom, świetnych czy słabych Cześników i Pap
kinów. Tyle lat gromadziła i zachwycała na popołudniów
kach szkolną młodzież, krzepiła polskością charakterów 
i strojów w okresie niewoli. Przetrwała do dziś „Zemsta" 
w rzędzie niewielu kontuszowych komedii, drogich i blis
kich widzowi w czasach, gdy wolne słowo zastępowały wolno 
zarzucone wyloty kontusza, a groźny tytuł „Zemsta", choć 
z przymusowym w Królestwie Polskim dodatkiem „za mur 
graniczny", tak jakoś konspiracyjnie i rewolucyjnie wabił 
z afisza publiczność, a nieprzyjemnie warczał na carskich 
stupajków. 

W Zemście suną przed nami figury z rozmachem skreś
lone, jakby zeszły z zamaszystych rysunków A. Orłows

kiego. 

W drugiej połowie XIX wieku aktorzy pielęgnowali i prze
kazywali młodszym ko!egom kunszt gestu, ukłonu, noszenia 
narodowego stroju. Umieszczenie na afiszu, nawet nagle, 
„Zemsty", czy w teatrach stołecznych, czy na prowincji nie 
przedstawiało żadnych trudności. W każdym zespole zawsze 
się znalazła gotowa obsada; komedie Fredry umiano na pa
mięć, więc i o zastępstwo było łatwo. W każdej teatralnej 



MAJA BEREZOWSKA 
zdJi:cie z okresu okupacji 

JAN PERZ 

kostiumerni znalazł się czerwony kontusz dla Cześnika i czar
ny dla Rejenta, w magazy nie iasmeJ ~ZY pokóJ Czes11i1rn, 
ciemniejszy Milczka, najwyżej murek i dwie baszty w razie 
potrzeby należało dopacykować i kurtyna szła bez kłopotu 
w górę. Szablon inscenizacji był nienaruszalny, uświęcony 
tradycją. Dopiero po roku 1930 zaczęto wprowadzać ino
wacje. Teatr Ateneum w Warszawie na otwarcie sezonu 
25 IX 1930 r . ryzykuje przystrojenie aktorów w kost,umy 
stylizowane, malowane na szarym płótnie szczotkowanymi 
kleksami, monologi wypowiadano wprost do widowni, deko
racje zrobiono syntetyczne, a meble r ealistyczne! Największe 

powodzenie miała zabawna bójka z murarzami, odbywana 
za murem, więc niewidoczna dla widzów, w górę wyla tywa
ły tylko czapki, cegły i kije. W Teatrze Narodowym w 1930 r. 
zaprojektowano zmianę w układzie : widowisko rozpoczęto 

sceną w altanie między Wacławem i Klarą, podkreślając 

w ten sposób romantyczne walory komedii. !nowacja Oster
wy (1923) kazała Cześnikowi przed ranną polewką wysłu

chać domowego nabożeóstwa! 

„Zemsta" po raz pie rwszy ukazała się we Lwowie dnia 
17 II 1834 r. Kraków wystawił ją 17 IV 1839 r., a Warszawa 
dopiero 26 IX 1845 roku. Należąca do typu komedii „wyż
szego rzędu" „Zemsta" ma piękną kartę w dziejach sceny 
lwowskiej. Prym wiedli w niej od premiery w 1834 r. dwaj 
długoletni artyści tego teatru: J a n Nepomucen Nowakowski 
i Witalis Smochowski - Cześnik i Rejent. Obaj zostawili 
po sobie pamięć niezrównanych wykonawców fredrowskich 
ról. Wystąpili w tych kreacjach i 26 VI 1861 r . na swój ob
chód 50-lecia pracy scenicznej, przy wypełnionej ze względu 
na ulubieńców publiczności widowni. Grali obaj przyjaciele 
i 18 III 1864 r. żegnając publiczność jako ustępujący dyrek
torzy sceny lwowskiej . 

J. N. Nowakowski, pierwszy Cześnik na scenie polskiej, 
zasłynął tą rolą idealnie uchwyciwszy jej typ, mając spo
sobność obserwacji żyj ących jeszcze wielu karmazynów 
z XVIII wieku. W. Smochowski, słynny na lwowskiej sce
nie tragik i przedstawiciel czarnych charakterów, dał rów
nież doskonały pierwowzór Milczka. Recenzja z lwowskich 
Rozmaitości 1834 r. nr 9 podaje sprawozdanie z prapremiery 
„Zemsty" w słowach znamionujących wielki sukces: „Pan 
Fredro jak wszędzie w charakterach jest nowy i mocny, 
tak i tu rozwinął się bardzo trafnie, i że tak rzekę, oparł na 
historycznych podaniach zwyczajów naszych ojców w po-



LUDWIK SOLSKI 
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czątkach drugiej połowy zeszłego wieku. Między innemi 
udały mu się bardzo szczęśliwie dwa charaktery: jun a ka 
i po w o 1 n e g o. Cała sztuka ma wiele scen wzorowych, 
wiele dowcipu, ale szczególnie akt 4-ty jest pełen najzabaw
niejszych scen. Teatr był osobami różnego stanu niezmier
nie napełniony, co jest dowodem smaku publiczności naszej 

jej zamiłowania w utworach oryginalnych." 

Nowakowski jako znakomity fredrowczyk był uwielbiany 
przez współczesnych: „ W komedii staropolskiej, komedii 
szlacheckiej jest i był jedynym. Po nim z wyjątkiem nie
stety niewystępującego już Smochowskiego nikt nosić nic 
umie kontusza, potrząsać karabelą, zatoczyć koło z wdzię
kiem poważnym w posuwistym polonezie, zda s;!.ę, że 

śp. Nowakowski w głębokiej jakiejś intuicji odgadł aż do 
najdrobniejszych właściwości charakter staropolski; w tym 
względzie podziwienia był godzien. Każdy staropolski szlach
cic, którego grał, był typ coraz inny, coraz nowy, a każdy 
był mimo to pełny prawdy i życia (Gazeta Narodowa nr 22 
1865 r. nekrolog J. N. Nowakowskiego). 

Zemsta była przez długie lata w niezmiennym od prapre
miery składzie obsady, prawdziwą perłą repertuaru fre
drowskiego na lwowskiej scenie. Zgon Nowakowskiego, 
najlepszego Cześnika okrył taką żałobą w 1865 r. społeczeń
stwo, że zastanawiano się czy można nadal wystawiać ko
medię poruczając rolę następcom. 

Audytorium pamiętne na dawne kreacje z bólem patrzyło 
na o wiele gorszych następców. 

Chociaż miała lwowska scena później szczęście i do do
brych przedstawicieli Cześników: Zamojski, Frenkiel, Zbo
iński, Jaworski, Knake-Zawadzki, Żelazowski, miała dosko
nałych Rejentów: Podwyszyński, Ruszkowski, Chmieliński, 

miała Papkinów: Linkowski, Zboiński, Fiszer, Feldman, -
Dyndalskiego świetnie grał tu przez 30 lat Dębicki, później 
Wojdałowicz, Kamiński. Teatr lwowski pokazał „Zemstę" 

podczas swej gościny w Wiedniu 1910 r. i w Paryźu 1913 r. 
\V Wiedniu recenzent „Die Zeit" porównywał grę Fiszera 
z kreacjami Coquelin'a. 

Na kr akowskiej scenie premiera „Zemsty" okryta 
jest tajemniczym mrokiem. Brak afiszów z tego okresu 
i recenzji w miejscowej prasie nie pozwala ustalić obsady 
komedii, odegranej 7 IV 1839 roku. Wykonanie było tak sła
be, że przeszło bez wrażenia. Dopiero przyjazd na gościnne 
występy .J. N. Nowakowskiego ze Lwowa, w jesieni tegoż 
roku podciągnął poziom widowiska. Dnia 19 XII 1843 r. 
pierwszy raz Józef Rychter zagrał Cześnika, tę później wiel
ką swą artystyczną pozycję. I dziwnie wygląda pretensjo
nalna recenzja krakowska z „Zemsty" z 1861 r. („Czas"), 
której autor wyobraził sobie Cześnika jako gradową chmurę, 
personę przed którą wszyscy drżeć powinni i ocenił grę 

Rychtera, gościnnie tu występującego, jako bardzo słabą; 

zarzuca mu, że silił się aby być gorączkowym impetykiem. 
\V owych czasach krytyka nieraz bardzo surowo traktowała 
wykonawców. Podczas gościny Teatru lwowskiego w Kra
kowie, w lipcu 1862 r„ podziwiała widownia obydwu pierw
szych artystów „Zemsty", Nowakowskiego i Smochowskiego. 
Recenzent „Czasu" (nr 168) unosi się nad znakomitą grą: 

„Kto nie widział p. Nowakowskiego w Cześniku, ten nie 
będzie już nigdy widział szlachcica polskiego. Z Nowakow
skim zstąpi do grobu tradycja szlachcica ostatnich czasów, 
z jego wszystkimi ruchami, co to rubaszne, a przecież wdżię
czne, rzutkie, a przecież okrągłe. Ani kontusza już nikt tak 



„Zł.MSTA" AKT IV. - TEATR ROZMAITOSCI - WARSZAWA 1924 
K. KAMINSKI - DYNDALSKI, L. SOLSKI - PAPKIN, 

M. FRENKIEL - CZESNIK 

nosić nie umie, ani rękawa zarzucić, ani ręki za pas wsa
dzić." 

P.P. Smochowski i Nowakowski w „Zemście to są typy, 
które kto wie czy już nie zaginą. Widzieć ich to się zdaje, 
że się widzi całą Rzeczpospolitą, dawną polską szlachtę; 

a przynajmniej ową butną szlachtę ze wszystkimi jej wada
mi i przymiotami, co się brała do korda za lada marnem 
słowem lub nagle szlachcic duszę oddawał gdy posłyszał 

szlachetne słowo, lub znów pieniał na śmierć (jak rejent) 
choćby wyjść z tego pieniactwa o jednym pasie". 

„Ale tu nie tylko powicrzchu był p . Nowakowski Cześ
nikiem. Był on nim na wskroś a to zarówno czy kiedy do
bierał szabli, coby mu była do ręki jak i wtedy, gdy się 

z afektów ~woich zwierzał Papkinowi". (Czas 1862 nr 168). 
Smochowski (Rejent) według recenzenta był za dobro

duszny, a właśnie Smochowski pierwszy ustawił tak czarne 
charaktery, żeby maska, mirnika i gest nie zdradzały jego 
posunięć ni zamiarów, jak to bywało u jego kolegów. 

Po Nowakowskim najgłośn'.ejszym Cześnikiem był J. Ry
chter, który pewne elementy gry poprzednika zachował. 

Raptusiewicz p. Rychtera oto wzór prawdziwie kontuszowej 
postaci. Nie brak tu ani właściwej gracji, ani obok wrodzo
nej dziarskości poważnego i przyzwoitego wzięcia. (Czas 262 
1871). „Póki mamy p. Rychtera śmiało powiedzieć możemy, 
że nikt scenie naszej w przedstawieniu Cześnika pierwszeń
stwa odebrać nie może i lękać należy, że po nim nikt już 
kontusza tak nosić nie będzie umiał." (Czas 283 z 1873 r.). 

Przesunęło się przez scenę krakowską starego i nowego 
teatru sporo Cześników; krzykliwy, przesadny w mimice 
Karol Królikowski (brat Jana), hałaśliwy z dużym tempe
ramentem Anastazy Trapszo, krewki Bolesław Ładnowski, 
majestatyczny szlagon Marceli Zboiński, o linii nerwowej 
w grze Antoni Siemaszko, porywczy impetyk Edmund Ry
gier, deklamacyjny Józef Kotarbiński. Pokusił się 4 IX 
1890 r. podczas gościnnych występów w Krakowie W. Rapa
cki o zagranie roli Raptusiewicza. Nie zepsuł roli, ale i nie 
zdobył w niej powodzenia, brakło mu rozmachu i krewkości. 
Z Rejentów: interesujący Jan Królikiewicz, doskonały o pań
skim geście Józef Szymański. Swietny, znany dobrze na 
warszawskiej scenie, do śmierci grywający Milczka, W. Ra
packi zagrał go w Czerniewcach po raz pierwszy (28 V 1864 
fragment), a w Krakowie 'po raz pierwszy 1 X 1865 r. 
I w dalszej kolei Michał Przybyłowicz, Maksymilian Węg
rzyn, Józef Sosnowski, Andrzej Mielewski, Leonard Bończa, 
każdy z tych pięciu wnosił do tej roli swe interesujące od
rębne walory. Papkina, od A. Ładnowskiego począwszy po 
przesadnym jaskrawym komiku Edwardzie Hennigu, kreo
wał Feliks Benda, doskonały A. Podwyszyński, świetny 

W. Wojdałowicz, kapitalny G. Fiszer. Podziwiano tu w roli 
rycerza-fanfarona L. Solskiego, M. Przybyłowicza, grotes
kowego A. Siemiaszkę, zabawnego A. Zelwerowicza, pełnego 
humoru J. Leszczyńskiego, gładkiego salonowca St. Stani
sławskiego, szarżującego a bardzo komicznego F. Feldmana. 
Ze specjalną predylekcją aktorzy rzeżbili wdzięczną figurę 

Dyndalskiego. Pokazali nam mistrzowskie kreacje K. Ka
miński i L. Solski, obaj konkurujący z sobą w tej roli, 
obydwaj świetni a różni. Zachwycał się Kamińskim w War
szawie Boy, a o Solskim pisał: „Nie ująć, nie dodać. Skoń

czony. Sfilmować, spatefonować i przechować". 

W w ars z a wskim teatrze komedie Fredry rzadko 
zjawiały się na afiszu i niezbyt były tu popularne. Dopiero 
1845 rok przy wielkim powodzeniu „Dożywocia" i „Zemsty" 
ustalił byt i częste umieszczanie na afiszu komedii Fredry, 



„ZEMSTA" - WARSZAWA 1924 R. 
M. MAJDROWICZ (KLARA), .J. OSTERWA (WACŁAW) 

spowodowało zaś to zaangażowanie wówczas znakomitego 
artysty - Józefa Rychtera. Przy nim błysnął Józef Komo
rowski w roli Rejenta. Alojzy Zółkowski, ulubieniec War
szawy, oklaskiwany Papka (w następnym roku zrzekł się tej 
niewygodnej mu roli, którą objął na długie lata Michał Cho
miński). Cyzelował doskonale swój epizod znakomity Dyn
dalski-Panczykowski, zachwycali w Rozmaitościach w tej 
roli w wiele lat później Solski i Kamiński. A grał tu rów
nież Solski i rolę Papkina. 

·wieczór premiery „Zemsty" w warszawskich Rozmaitoś
ciach 26 IX 1845 r. był wieczorem wielkiego triumfu. Do 
końca roku szła „Zemsta" 17 razy. Był to wielki sukces. 
Sprawozdawca „Kuriera Warszawskiego" zachwycał się 

utworem: „Wiersz godzien najcelniejszych komedii Fredry, 
sceny interesujące i barwne zadawalaly ciągle. Gra arty
stów zasłużyła na pochwałę swych słuchaczów". 

„Zemsta", wciąż wzna wiana zaliczała się w ·warszawie do 
żelaznego repertuaru. Wincentego Rapackiego oklaskiwała 

Warszawa w roli Rejenta, podczas jer o jubileuszu w 1921 r., 
a grał tę rolę od 1864 roku (w Warszawie od 1869). Rychtera 

oglądała Warszawa przez 39 lat, Rapackiego 54, Chomińskie
go 38, Panczykowskiego 26, Stolpego, Mazurkowską, Frenkla 
po 20 lat. Było to naturalne wówczas, gdy artyści po kilka
dziesiąt lat przebywali na tej scenie, a publiczność często 

chodziła na te same sztuki już nie tyle dla sztuk, lecz dla 
wykonawców. Oczywiście bywały dziesiątki lat, gdy np. 
„Zemsta" była grana raz lub dwa razy tylko w sezonie. 
„Zemsta" w Rozmaitościach cieszyła się zawsze powodze
niem mimo silnego skrótu tekstu, dokonanego przez war
szawską cenzurę, która przerobiła również Papkina na Pap
kę (co trwało do 1913 r.) i dodała w tytule „za mur gra
niczny". Ten dodatek tytułu „za mur graniczny" znikł do
piero podczas pierwszej światowej wojny. 

W pamiętnym roku rewolucji 1905, gdy po zakończeniu 
strajku teatralnego otworzono znów Rozmaitości, dano 
25 XI „Zemstę". 

Od połowy XIX wieku poznała tę komedię cała Polska. 
Prowincjonalne teatry w Królestwie Polskim grywały ją 

w swych zespołach, a częściej z udziałem gości w popiso
wych rolach (Rychter, Rapacki, Leszczyński). 

Zespoły polskie w wędrówce swej po Rosji pokazywały 
„Zemstę" z końcem XIX w. Dyrektor Józef Teksel grał 

3 razy „Zemstę" w Petersburg u w sezonie 1882/83 
z Rychterem (Cześnik), Szymanowskim (Papkin), Stacho
wiczówną (Klara). W 1892 r. w dyrekcji Ł. Kościelskiego 

w zespole wybił się K. Kamiński (Dyndalski). 

Po z n a ń ski teatr może się pochlubić wiekową ciągłą 

tradycją kultu arcydzieła Fredry. - Tu gościnnie występu
jący teatr krakowski wystawił „Zemstę" już od 1839 r. 
z: T. Holtzmanem (Cześnik), A. Ładnowskim (Papkin), 
M. Królikowską (Klarą), W 1845 r. przy następnej wizycie 
ukazali się prócz Holtzmana i Ładnowskiego, Jan Królikow
ski (Milczek), Ig. Chomiński (Wacław), J. Radzyńska (Pod
stolina), A. Szturmowa (Klara). - W 1852 r. K. Hubert 
(Cześnik), B. Ładnowska (Klara), I. Kaliciński (Milczek), 
A . .Janowski (Wacław), M. Grochowska (Podstolina), A. Lin
kowski (Papkin). - W 1855 r. .Jan Królikowski (Cześnik), 

A. Ładnowska (Klara), J. Radzyńska (Podstolina), A. Ład
nowski (Papkin). W ostatniej gościnie wystąpili 1866 r.: 
W. Wolski (Cześnik), Ant. Hoffmann (Klara), Winc. Rapacki 
(Milczek), Boi. Ładnowski (Wacław), IVI. Ekierowa (Podsto
lina), E. Hennig (Papkin). 



rys. Fr. Kostrzewski 

„ZEMSTA" - AKT I - SCENA VII - DRZEWORYT 

Następne wznowienie 23 III 1873 odbyło się w obsadzie 
już zespołu poznańskiego: J. Benda (Cześnik), l\IL Disterlo 
(Klara), J. Grabiński (Milczek), M. Molski (Wacław), M. We
sołowska (Podstolina), J. Liedke (Papkin), E. Hennig (Dyn
dalski). - Następne częste wznowienia dawał zespół poznań
ski np. 1891 r. z !VI. Skirmuntem (Cześnik), Wł. Kosińskim 
(Wacław), A. Siemaszką (Papkin), E. Królikowska (Pod
stolina). - W 1894 r. K. Królikowski (Milczek), ,J. Sosnowski 
(Wacław), !VI. Trapszo (Papkin). - Od 1896 do 1907 dyr. 
E. Rygier grał Cześnika, E. Królikowska Podstolinę do 1907 r. 
J. Jakubowski Milczka do 1901 r. - Tu K. Adwentowicz 
w 1898 grał Wacława, - M. Przybyłowicz, I. Berski, 
Cz. Knapczyński„ J. Zejdowski, K. Junosza (Stepowski), 
R. Ryll: Papkina. Gościnnie wystąpił w roli Cześnika Bole
sław Leszczyński 25 IV 1914. 

W 1927 w reżyserii B. Szczurkiewicza i dekoracjach Ja
rockiego wznowiono „Zemstę" w obsadzie: S. Bryliński -
Cześnik, J. Biesiadecka - Klara, B. Szczurkiewicz - Mil
czek, lVI. Godlewski - Wacław, N. Młodziejowska - Podsto
lina, Z. Noskowski - Papkin, F. Ryll - Dyndalski, grano 
4 razy. 

W 1934 w reżyserii H. Arkawin, scenografii Z. Szpingiera 
i obsadzie: lVI. Bogusławski - Cześnik, Z. Kislinżanka -
Klara, Piotrowski- Milczek, M. Pluciński - Wacław, J. 
Sachnowska - Podstolina, Szubert - Papkin, Z. Noskow
ski - Dyndalski. - Grano 8 razy. 

W 1946 r. 13 li, pierwszy raz po II-ej wojnie wystawił 
„Zemstę" Teatr Nowy, Cześnika grał Z. Szczerbowski, B, So
jecka - Klarę, T. Chmielewski - Milczka, E. Podborówna 
- Podstolinę, S. Olędzki - Papkina. 

„ZEMSTA " - TEATR POLSKI - POZNAI'll 24. II. 1951 R. 
K. WICHNIARZ - CZESNIK, Z. NOSKOWSKI - DYNDALSKI, 

z. 



„ZE1v1S'IA" - Tł,ATR l'OLSKI - POZNAN 24. Il. 1951 

Z. ZINTEL - PAPKIN, S. MAZAREKOWNA - PODSTOLINA, 

Z. NOSKOWSKI - DYNDALSKI, K. WICHNIARZ - CZESNIK, 
J. KORDOWSKI - ;\I JLCZEK, H. BEDRYŃSKA - KLARA, 

A. HANUSZKIEWICZ - WACŁAW 

Za dyrekcji W. Horzycy 24 II 1951 w Teatrze Polskim wy-
„ stawiono na uroczystości jubileuszu 75-lecia komedię w reż. 

J. Zegalskicgo, scenografii J. Kosińskiego w obsadzie: K. Wi
chniarz - Cześnik, M. Życzkowska i H. Bedryńska - Klara, 
.J. Kordowski - Milczek, A. Hanuszkiewicz - Wacław, 

.J. Jabłonowska i S. Mazarekówna - Podstolina, Z. Zintel -
Papkin, Z. Noskowski - Dyndalski, I. Łuczak - Smigalski, 
O. Moliński Perełka, Ł. Rabski i E. Kotarski - Mura
rze I II. 

Po WOJme 30 teatrów w Polsce wystawiło „Zemstę"! - to 
świadczy o nieprzemijającej wartości tej znakomitej komedii. 

JERZY KORDOWSKI 
Dyndalski 

;,,,__ 

Kostiumy projektowała 
MAJA BEREZOWSKA 

ADAM BILSKI 
Smigalski 



WŁODZIMIERZ SAAR 
Cześnik Raptusiewicz 

Klara 
W ANDA ELBINSKA 

/=~ 
;; J 1 

~ ~ 

~ 
.n.,_ I HENRYK MACHALICA 

). 

EDMUND PIETRYK 
Wacław 

podstolina 
KAZIMIERA NOGAJOWNA 

Papkin 
MARIAN POGASZ 



ALEKSANDER FREDRO 

ZEMSTA 
Komedia w 4 aktach 

Osoby 

CZESNIK RAPTUSIEWICZ 

KLARA 

REJENT MILCZEK 

WACŁAW .. 

PODSTOLINA 

PAPKIN 

DYNDALSKI 

SMIGALSKI 

PEREŁKA 

MURARZ I 

MURARZ II 

R E Z Y S E R I A: 

WŁODZIMIERZ SAAR 

W ANDA ELBINSKA 

HENRYK MACHALICA 

. . EDMUND PIETRYK 

KAZIMIERA NOGAJÓWNA 

MARIAN POGASZ 

JERZY KORDOWSKI 

ADAM BILSKI 

BOGUMIŁ ZATONSKI 

CEZARY KUSSYK 

STANISŁAW POKS 

J A N P E R Z 

ASYSTENT REŻYSERA: KAZIMIERA NOGAJOWNA 

SCENOGRAFIA: lV.li AJ A BEREZOWSKA 

ASYSTENT SCENOGRAFA: WALDEMAR KfEŁCZEWSKl 

KIEROWNIK LITERACKI: DR JERZY KOLLER 

I N SP I C JE NT: M A R I A N N O W A K O W S K I 

CEZARY KVSSYK 
Murarz I 

--- "'"' ---

STANISŁAW POKS 
Murarz II 

Perełka 

BOGUMIŁ ZATOŃSKI 

KARYKATURY: 
STANISŁAW MROWIŃSKI 



NAJBLIŻSZE PREMIERY 

TEATR POLSKI : 

F. DVRRENMATT - „FIZYCY" 

TEATR NOWY : 

J. BROSZKIEWICZ - „SKANDAL W HELLBERGU" 



Ce1rn >.- ~1 

KIEROWNICY DZIAŁÓW TECHNICZNYCH 
DEROWNIK TECHNICZNY : BOGDAN IWANKOWSKI 
PRACOWNIA KRAWIECKA MĘSKA i DAMSKA: 
ANTONI HASIIQSll ZOFIA TURGUŁA 
MODYSTKA: HELENA DU BERT 
PERUlARNIA: CZESLAW TOM CZ Al 
STOLARNIA1 WŁADYSŁAW MAI.OWSKI 
MALARNI A1 DAM A Z Y GU Z Il O WS l I 
T A P I C I!: R N I A1 STEF A N Z A N DEC I. I 
MODELARNIA: WŁ.ł.DYSLAW MACKIEWICZ 
PRACOWNIA OBUWNICZA: SYLWESTER KORZENIOWSU 
SLUSARNIA: FLORIAN GRODZI.I 
SCENA: DIONIZY GABRYSIAK 
ELEl.TRO'fECHNIKA1 TADEUSZ MOLSKI 

EDWARD KASSNER 


