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ALEKSANDER hr. FREDRO ( urod.z. 1793, 
urn. 1876) . żotnierz napoleoński kapitan 

pułku strzelców konnych, odbywszy pełną chwały 
kampanię wojenną, osiadł po upadku Napoleona 
we Lwowie. 

W lutym 1834 r. lwowscy aktorzy po raz pierw
szy na scenie polskiej, prL:em6wili cudowny:n 
wierszem „Zemsty' '. W lutym tegoż roku uko;'i
czyl Mickiewicz w Paryżu pisać „Pana Tadeu-
JL.a''. 

„Pan Tadeusz, kt6ry by wstał z pMki, obl6Kł 
ciało i mówił do nas ze sceny najcudniejszvm 
polonezowym wierszem, to „Zemsta" . 

Może trzeba być samemu po trosze w Juszy 
artyst~. aby odczuć tę rozkosz w calej pełni, <1le 
jest ona tak mocna, tak żywa, iż myślę, że może 
to i lepiej, że nie wid uje Siię „Zemsty" w zupeł 
nie iu alnym wykonaniu: To by może było za 
silne, może serce ludzkie nie zniosłoby tego? ... 

Włodzimierz Lewik 

Ale tr~·eba, by na scenie był święty og1en, za 
sceną czujna myśl, a na widowni uczucie radosnej 
i wzruszonej dwny, że te utwory jednego z naj
większych artystów świata zrodziły się u nas, dla 
n as i tylko dla nas. Bo to że poza Pol9ką nikt 
nigdy zapewne się nie dowie czym jest Fredro, 
to pewinno pomnażać naszą przyjemność, daj (lc 
jej pieprzyk wyłącznego poo.iadania, tak zachwa
lany w miło.ści . . . Fredro to naj czystszy, naj
szlachetniejszy uśmiech, jaki kiedykolwiek wy
kwitł na naszej polskiej ziemi" . 

Niech te pełne żaru i lll1liesienia słowa Boya
żeleńsk.iego z pierws-zej jego mf'odzieńczej re
cenzji, będą wprowadzeniem arcydzieła Fredry 
do naszego Teatru ZASP w Londynie. Chcemy 
aby w rytm jego w~ersz.a zabiły goręcej serca jego 
widzów, aby rozległ się śmiech bujny, wybacza
jący wady bohaterom, jak przebaczaił je swo11n 
postaciom Imć Pan Aleksander Fredro. 

L. K. 

Gmach teatru 
w kościele 
pofranciszkańskim 
we Lwowie 
w którym odbyło się 
pierwsze 
przedstawienie 
„Zemsty" 
17 lutego 1834 r. 

PARK W BEŃKOWEJ WISZNI 
Aleja1111 111iatr-sw111110 - zwiewa zwiędłe „da1"nief' 
Szum w alei lipowej - o wietrze, nie wieiże ... 
N awitdo złotohiciem szelestnie na trawnik 
Pobudziły się mary i dni 11iegdysiej1ze. 

W zd/117. - alejq - pod okna pałam, po klombach -
A noc srebrzyste m111gi z mroków 1vyjedtvabia -
Sł_yrzycie - po pokojach kto] powoli SftJpa: 
To peu-nie nad '"ier Jzami zad11mał Jię hrabia. 

Za chwilę może trqby JkroJ ciJzę rozedrq 
I c, /Jniq omrocz złote kandelabrów oczy -
A w ko/11mnowym ganku 11imiechnięty Fredro 
W dom huzarów i damy zaprosi z kar·ocy. 

Roztariwje się pałac J/aroiwieckq fetq 
I dowcip zakołuje 11cieszny, jowialski 
Aże pormnieniejt[ w pqs lica kobietom 
I westchnie z podziwienia poczciwy Dynda/ski. 

ZaJzemrze za oknami park J/odkim szeptaniem 
Na chuilę noc nacichnie o srebrzy1tych 111tach 
I Jennie, alejami pownq pod ramię 
Bladzi - L1fdmi1· z Helenq i z Anielą G11staw. 

To wszy1tko tak się nocq nieJpodzianie wylni 
i oczom zad11man)'m wytę1kni, 11jawni -
I znow11 będzie szmnial park w Beńkowej Wiszni 
I wiatr w alejach JZrmmo zwiewał zwiędłe „dawniej". 

Deńkowa Wisznia - dawna posiadłość Fredrów koło Rudek, pod Lwowem. 
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Cześnik Raptusiewicz 

Klara, jego synowica 

Rejent Milczek 

Wacław, syn Rejenta 

Podstolina 

Papkin 

Dyndalski, marszałek 

Perełka, kuchmistrz -

Kier. Art. LEOPOLD KIELANOWSKI 

P remiera 30 marca 1970 r. 

ALEXANDER FREDRO 

komedia w czterech aktach, wierszem 

„Nie masz nic tak złego, żeby się 

na do bre nie 'P'f'Zydało. Bywa z 
węża dryjakiew, złe często dobre
mu okozyją daje". 

(A1ul. Maks. Fredro) 

OSO BY : 

{ STANISŁAW ZIĘCIAKIEWICZ 
- ROBERT OLEKSOWICZ 

BOGNA KLAKóWNA 

BOGDAN RBANOWICZ 

- RYSZARD ORLOWSKI 

IRENA BRZEZIŃSKA 

{ 
EDWARD CHUDZYŃSKI 
ANDRZEJ KAMIŃSKI 

ROMAN RATSCHKA 

J ó ZEF BZOWSKI 

Michał Ka ar } 
Maciej Miętus mularze l 

ROBERT OLEKSOWICZ 
ANDRZEJ KAMIŃSKI 
albo 
STANISŁAW ZIĘCIAKIEWICZ 
EDWARD CHUDZYŃSKI 

Oprawa plastyczna: 
TA DEUSZ ORł~OWICZ 
Kierownik sceny : 
.Jan Smosarski 
Organizacja : 
Olga Lisiewiczowa 

Reżyseria : 
LEOPOLD KIELANOWSKI 
Współpraca reżyserska: 
Irena Brzezińska 
światła: 
Feliks Stawiński 



Z ŻYCIA ZASP 
l kwietnia 1969 r. 

„FIZYCY" Diirren,matta 

8 maja 
„W HOLDZIE KAZIMIERZOWI 

WIERZYŃSKIEMU" 
Wieczór organizowany przez 
Związek Pisarzy i ZASP 

30 maja 
,KAWIARNIA PRZY śWIECACH" 

Danuta Philipp i Witold Budzyński 

1 czerwca 
„A TO POLSKA WLAśNIE" 

Wieczór poświęcony St. Wyspiańskiemu 

20 czerwca 
„SERCE NA DLONI" 

Kabaret artystyczny Ref-Rena 

19 września 
„KAWIARNIA PRZY śWIECACH" 

Weronika Bell i Ryszard Frank 

28 września 
„NA POLU CHWALY" 

Obchód czynu wojennego 
Polskich Sil Zbrojnych 

w Albert Hallu 

8 listopada 
„ZACZAROWANE NOCE'" 
Mieczysława Lisiewicza 

w Teatrze „Syrena" 

19 I isto pada 
„oo STU LAT" 

60·1ecie pracy scenicznej Ludwika Lawińskiego 

14 grudnia 
„APETYT NA CZEREśNIE" 

Agnieszki Osieckiej 

1 stycznia 1970 r . 
Nagroda teatralna „Dziennika Polskie!!o" 

Laureaci: Krystyna Dygat, Witold ScheJbal, 
Andrzej Marek 

l stycznia 
„OPLATEK KOLEżEŃSKI ZASP" 

W czasie wieczoru Ambasador Raczyński dekorowi' 
Złotymi Krzyżami Zasługi : Kazimierę Skalską, Teodozy 
Lisiewicz, Józefa Opieńskiego i Romana Ratschk, 

W 1969 roku przybyło 4 nowych członków ZASP 
ZASP wysiał lekarstwa kolegom w kraju 

Redakcja programów: Olga Lisiewiczowa 
Uklad gra ficzny : Tadeusz Filipowicz 

Od lewej : I. Brzeziń ka, A. Kamiń ki, W. Schejbal, R. Ratschka, B. 
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niewicz. J . Rewkow ka. M. Kiersnowski. Scenografia: T. Orło-
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ZACZAROWANE NOCE M. 

Od lewej: D. Michniewicz. J . Rewkow ka, R. Oleksowicz. W 
przedstawieniu udział brali: J. Jakubówna. E. Magicrówna. A . 
Ander ówna. W. Hola , S . R at. M. Kiersnow ki. A. Kamiński . Z. 
Youri evski, A. Rynkiewicz, J . Rydel i dziec i: A . Odyniec, z. 
Ejsmond, A. Rumun . Reży eria : R. Kowalewska. Scenografi::i : f . 
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