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JAN ZYGMUNT JAKUBOWSKI 

KISIELEWSKI 
I JEGO DRAMATY 

31 styczn ia J 899 r oku teatr krakowski wy
stawił sztukę pt. „W sieci". Nazwisko autora, 
nie znane dotychczas w sferach li erackich , 
stało się nagle sławne. Sztuka spo t kała się 

z entuzjastycznym przyj ęciem. 

Młody autor w tym samym roku jeszcze 
zwycięsko za takował scenę. W nie wi cej niż 

dwa miesiące pófo iej - 8 kwietnia 1899 ro 
ku - Kisielewski zdobył nowy sukc s sz cu l<ą 

pt. „Karykatury". 
To nagle objawienie s i ę rzetelnego ti;lentu 

dramatycznego obudz i ło wielkie nadz i je. An
drzej Niemojewski pisał wówczas: „'l'a lent K i
sielewskiego, bujny, św ieży, oryginul11.u. Ma on 
duże poczucie sceny, żywimy nadz ieję , że ~e 

źródła tego try§nie ca ły szer eg clzid drama
tycznych, na które społeczeństwo nasze tak. 
skwapl iw ie czeka". 
Zwycięsk i deb iu t Kisielewsk iego był jednak 

za razem końcem jego istotnie twórczej dział l
nośc i. His toria literatury musiała s tw i rdz ić : 

„Twórczość jego wyczerpała się we w spania
łym fa jerwerku clwóch kronik dramatycznych ... " 
(Kazi mierz Wyka) . 

„Fajerwerk" czy - jak pisali inni - „me
teor" lu b ,,krzyk życia", ale niewątpl iwi 

wspaniały! W dziejach polskiego dram a tu 
schyłku XIX i począ tków XX wieku za jmuje 
Kisielewski miejsce znaczne. Obok sz tuk Ga
brieli Zapoiskiej i Tadeusza R ittnera (pomiń

my odrębne stanowisko Stanisława Wyspia.{1 -
ski go) - - „Karykatury", jak świarlczy o tym 
praktyka teatrów dwudziestolecia (np. Jaracza) 
i obecna, wchodzą do żelaznego r eper tuar u pol
skich scen. Sztuka „W sieci" wystawiana była 
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jeszcze w międzywoj ennym okresie. Czy słusz

nie skazal iśmy ją teraz na zupełne zapomnie
nie? Czy ów „krzyk życia" sprzed pół wieku 
jest już martwy~ 

„My, co pamiętamy atmosferę - pisał Boy 
w związku ze wznowieniem „W sieci" w roku 
1923 - z której wyrosła ta krwią serdeczną 

pisana sztuka, z osobliwym wzruszeniem oglą

damy ją dziś na scenie . Mimo maleńkich roz
miarów owej szklanki wody, w których -roz
grywa się burza, odczuwamy w niej ~ilę 

i prawdę żywiołu, widzimy w niej nie tragedii; 
jedne j panny radczanki, która może miała ta
l ent, a może tylko temperament, ale nieomal 
jeclną z męczeńskich kart polskiego duchCT. I to 
nasilenie wibracji wewnętrznej, multiplikowa
ne przez losy alego jed11eao ;:iokole1:ia, spra
wia, iż s.:tuka Kisielev.:skiego, m!mo .:;ewn<?trz
nych anachronizmów, pozostala współczesna 
żywa". 



Skąd ten niezwykły u Boya pato.s ? Tak pi
sano raczej o „Weselu" Wyspiańskiego: „ ... jed
na z męczeńskich kart polskiego ducha". Czy 
podpiszą się pod tym entuzjastycznym sądem 

znakomitego kry tyka ci, którzy nie doświad

czyli osobiście atmosfery, z jakiej wyrosła 

twórczość dr matyczna Jana Augusta Kisielew
skiego? 

Nie podejmujemy przedwcześnie polemiki z 
Boyem, cho byśmy od razu chciel i ująć n ieco 
z owego entuzjazmu, jakim darzył Boy lite
raturę okresu, z którym była związana jego 
młodość buntująca się przeciw filister:.kiemu 
i arystokratyczno-klerykalnemu ~rodowisku 

ówczesnego Krakowa. Naszej vsp.ilczesnej oce
ny n ie zastąpią na pewno wyzna nia ówcze
snych świadków. Nie są one jednak i dla n as 
całkowicie obojętne. W wypadku Kisielewskie
go bardzo znamienny jest stale powtarzający 

się sąd, podkreślający dokumentarny charakter 
jego dramatów. „Życie wdziera się t1i małą 

scenką każdą szparką, każdą szczeliną, wre, 
huczy, pieni się, to znów cichn~e. milczy, na
wet płacze, śpiewa i znowu. huczy - zwy
czajne życie" - pisała „Krytyka" Feldmana po 
premierze „W sieci". 

Jest istotn ie w dramatach K isielewskiego ja
kaś żywa cząs tka konfliktu pokolenia artystów 
na prz łomie XIX i XX wieku , konfliktu uka 
zanego inaczej, n iż to czyniły manifesty este
tyczne „Życia" krakowskiego, „Chimery" lub 
powieści i dramaty Stanisława Przybyszewskie
go, konfliktu osadzonego bowiem w żywo, re
alistycznie ukazanym środowisku mieszczań

stwa i cyganerii artystycznej. To miał na my
śli Boy, gdy pisał: „My, co pamii;tamy atmo
sferę, z której wyrosła ta krwią serdeczną pi
sana sztuka ... " 

Ale właśnie jaka część prawdy c ówczesnym 
życi u została zawarta w sztukach Kisielew
skiego? Jakie m ies jce zajmują one w twćr

zych tradycjach polskiego drama tu'? 
Zanim spróbujemy o<lpowieclzieć na te za

adnicze pytania, sięgnijmy do dzi~jów życia 

Kisielewskiego i jego twórczości, tak tragicz
nie przerwanej chorobą autora. 
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Cały istotnie twór czy dorobek Kisielewskie
go - t o plon niespełna dwul tnicj wytężonej 

pracy twórczej poprzedza j ącej tryumfalne zdo
bycie sceny w roku 1899, to sztuki: „Parias", 
„Karykatury", „W sieci". Imponujący wysiłek 

młodego pisarza (Kisielewski urodził s i 8 lu
tego 1876 w Rzeszowie), pracującego - dodaj
my - w ciężkich warunkach, zarabiającego na 
życie „pisaniem" u adwokata budzi zawsze po
dziw - tak, jak żywe wzruszenie wywołuje 

fakt nagłego załamania się tej wspa niale roz
poczętej drogi pisarskiej i długie lata we
wnętrznych szamotań i n iemocy twórczej wy
wołanych rozstrojem nerwowym. (Kisielewski 
zmarł 29 stycznia 1918 roku). 

Badacze spuśc izny K isielewskiego, a r aczej 
dość przygodni krytycy piszący o n im - bo 
sprawa autora „Karykatur" to jedna z białych 

plam w naszych badaniach nad dziejami dra
matu - próbowali szukać przyczyn załamania 
się jego twórczości w obciążeniach dziedzicz
nych. Przypominali dziwactwa dziada pisarza, 
który posiadacz niewielkiego folwarku 
i prawnik z wykształcenia - został ... nauczy
cielem taf1ca. Nie posiadamy tu jednak pod-

taw t o istotnie uzasadnionych wniosków . Nie 
wkraczajmy zresztą w sprawy nie podlegające 
kompetencji badacza literatury. Mamy nato
miast obowiązek zatrzymać się nad doświad

czeniam i i przeżyciam i Kisielewskiego, które 
kształtowały jego młodość i młodzieńczą twór
czość. 

Na losach Kisiel wskiego zaważył zasadnl-
zo fakt wydalenia go z 6 klasy gim nazj um 

tarnowskiego za wygłoszenie odczy tu patrio
tycznego w tajnym kółku uczn iowskim. W ten 
sposób zamykała się przed nim, synem i te
ligencko - drobnomieszczańskiej rod:!iny, najbar 
dziej utarta kariera urzędnicza paprz dzona 
studiami uniwersyteck imi. Pokłócony niebawem 
z surowym ojcem (s tos unk i rodzinne Jana Au
gusta Kisielewskiego poznajemy częściowo z 
powieści jego brata , Zygm unta, pt. „Poranek") 
opuścił dom rodzinny. 
Niewesołe perspektywy życiowe rysowały s ię 
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przed młodym chłopcem wypędzonym ze zko
ły i pozbawionym rodzinnego domu. Od biedy 
uchronił go na razie niewielki spadek. Kis i~

lewski uczynił zresztą z niego użytek dość n ie
oczekiwany. Wyjechał do Wiednia i tam spę
dził - póki nie wyczerpały się fu ndusze -
kilka miesięcy. 

Jakie były doświadczenia wiedeńskie Kisie
lewskiego? Wyznał pófniej, że właśnie wów
czas zbudziły się w nim ambicje pisarskie pod
sycane częstym odwiedzaniem teatru, pozna 
niem m .in. utworów Artura Schnitzlera i Her 
mana Bahra oraz dramatów Ibsena, dla które
go za chował do końca życia najżywszy podziw. 

Kiedy stopn iała scheda rodzinna, wrócił do 
Krakowa. Nastąpiły teraz chude la ta. Utrzy
mywał się pracując w kancelarii adwokackiej. 
W tym czasie zaczął pisać. Rok 1899 przyn iósł 

mu wspomniany w ielki sukces sceniczny. Po
wodzenie „W sieci" i „Karykatur" zap wn ilo 
młodemu pisarzowi niezależnośr matcrialnq. VI 
roku 1900 udał się do P aryfa . 
Posłużmy się teraz relacją kr ytyka 7. tych 

lat, Jana Lorentowicza: 

„Pod wieczór upalnego dnic1 w Paryżu, w 
epoce wystawy wszechświatowej l!JOO r„ za
stukano energicznie do m go mieszkania . U.i
rzałem dwóch młodzieńców: pie:-wszy - drab-
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ny i szczupły sza tyn, ubra ny 'oardzo staran n ie, 
z p łonącym i oczyma i subtelnym uśmiechem, 

prz edstawił mi się krótko: „J estem Kisielew-

sk i" . 

... Za poznan ie się było bardzo serdeczn . Czyta
łem wiele o tr iumfa ch teatr alnych Kisielew
skiego, więc gawędę skierowaliśmy od ra zu na 
tema t jego twórczośc i dr matycznej. 

- Przy j ech ałem - oznaj mi ł Kisielewski gło
sem przyciszonym i opanowa nym - na podbl';_j 
Paryża„ . 

. „Spos trzegłem od razu, że K isielewski jes t 
oszołomiony niewiarogodni e swoim powodze
niem. Mówił obficie, ale z wiel ką powagą, p rzy
tac zał zdania kry tyków, k tórzy mu p n .ypisy
wal i „g n ialność", niekiedy zrywał zdania ta 
jemniczo i zamyś l ał się na chwilę, by później 

znowu olśniewać mnie obrazam i swoich sukce 
sów. W dyskus ji używał ironii gi ętkiej i dys
kretnej, wysuwał argumenty zręczne, rzucał 

spos trzeżenia pła tyczne i tral'n .~ . Ra'- po raz 
jednak niepokoił m nie akcen tami megaloma
nii. 

„.Sława p ierwszych u tworów sceni znych J a
na Augusta była jeszcze bardzo żywa, w iGC po
budzano go zewsząd od dalszej twórczości. 

Tymczasem stawała się coraz widoczn iejsza ka
tastrofa: Kisiel wsk i pogrążył się w n iemocy 
twór czej. Nie był w stanie pisać podczas po
byt u w Paryżu, ale wierzył, że to tylko prz j
ś ciowy wynik rozproszenia śród r ozl icznych 
wrazen stolicy w ia ta . Po powrocie do kr aju 
rośn ie w n im z każdym dniem poczucie wl:i
snej wielkości a jednocześnie zanika zdoln .:>ś · 
tworzenia". 

Załamanie m łodego p isa rza zaśw i adczył 

Boy, gdy wspom i n ają c dzieje Zielonego Balo
nika i udzia l K isielewskiego w jego powsta
ni u napisał : „I on, jak wszyscy ml?dzi, n1y
dzieral się „za granicę": i ternz wrńci t z upra 
gnionego Paryża, ale wrócił już ze ~mierteLnym 

pęknięciem." 

Kisielewsk i pisał i p :i roku 1900 Były to 
już jednak tylko ślady pomysłów dra ma tycz
nych (np. jeden akt niedolrn11czonej sztuk i pt. 
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„Komedia miłości i cnoty") lub niewielkiej war
tośc i artykuły publicystyczne i /. d.dedzin y te
atru (zebrane osobno: Pa nmusaion i Zycie dra

matu.."). 

LUDZIE I OSOBY 

Jak przedstawia s i ę zagadnienie dystansu 
autora do postaci' Uderza przede wszystkim 
charakterystyczny podział postaci: I ud z i e 
o s oby. Podział ten u tri many jes t w całej 

sztuce, gdzie J ura i J ula, para a r tystów, spo
tyka się z aprobatą autora, a inne postaci speł

niają rolę psychologicznych i moralnych kon 
tra tów, które uwypuklają odr<;bn~ i wyższe 

war tości dwojga bohaterów. 
Wspomniany p dział postaci odgrywa bardzo 

ważną rolę w strukturze alej sztuki. Wiąże się on 
bowiem z zasadniczym elementem akcji -kon
flikte m między parą artystów a siecią miesz
czańskich konwenansów. Cały dramat - to 
bezskuteczna próba wydobycia si<; malarki .Ju
lii (przy pomocy poety Jerzego) z przesądów, 

jakie filisterskie środowisko („osoby") narzi.;
ciło prawdziwym artystom („ludziom! ). 

Gdzie szulrnć kryterium tego pndzialu posta-
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ci? Jaki jes t ó odrębny śwfa t artości Kisie
lewsk iego, który pozwala mu ujemnie oceniać 

większość postaci utw ru , pozbawiać jC' nawet 
godnośc i prawdziwego czło wieczeństwa i sądzić 
z poczuciem własnej wyższości ? 

Tą wartośc ią, k tóra stanowi pod5ta \"<; sądu 

Kis ielewskiego o postaciach utworu . jes t zawód, 
a racze j p o w o łan ie ar tys ty; ono wy
nosi człowieka ponad tłum przecię tn ych „osób'', 
nadaje mu najwyższą godność l u dzką. Wynika 
to z cy towanej noty, a więc bezpośredn iego 

sądu autora, jak i ze słów jednego z dwojga 
„ludz i" - malarki Juli i, a więc postaci, któr a 
ma za so ą aprobatę autora . 

„Tu w tej piersi, tu w moich żytach , tu w 
skroniach, w pulsach, tętnach - tu l.awa z hu
kiem przewala s · ę roztopiona, wrząc11 krew - 
i wu jej nie zdusicie waszymi feoriami, waszą 
filozofią, waszymi mora la mi. Nie zatamujecie 
tego ... bo w e mnie.. . bo j a.„ bo to jestem ja' 
bo to jest moje życie! 

A w końcu co mnie to ws:z11s tleo obchodzi, 
cale to idiotyczne stado go łębic, wron, !-.awek, 
perlic, indyczek ! j a, ja, ja! Ządam innych praw, 
ja wolam prawo dla mnie osobne, wyjątko

we - bo ja nie jestem jednum :::: mil iona zer!'' 
Bez uświadomienia obie tego zasadniczego 

stanowiska Kisielewskiego wobec postaci tru
dno byłoby zrozumieć s trukturę „W sieci" 
opartą na dwóch najważn iej szych motywach 
orga nizu j ących całość akcji utworu: konflikcie 
młodej malarki z otoczeniem i wzajemnym sto
sunku dwojga artystów. Pierwszy motyw tłu

maczy się jasno już samym tytułem dramatu - · 
w :;it:ci miestcza rh k ich kun Wt:!nan•·ów zaplącz.e 

się młoda malarka. Drugi motyw jest trudniej
szy do rozwikłania, zrozumiały w ca łej pełni 

w świetic tego charakterystyczneao świata 

wartości, jaki zaakcentował Kisiele' ski już w 
cytowanych uwagach wstępnych. W śv.:-iec ie 

„prawdziwych ludzi" \." koncepcj i K1o;ielew
skiego wartością najw) .;.sią rsl S.'lul<a. I dla
tego ten kult dla sztuk i zda .i e si~ nawe t góro
wać nad wzajemną m;łośc,ą dwo~~a m!odyrh 
artys t w. W psychologicznej kon epcji utworu 
wzajemny stosunek J ulii i Jerzego jest bodaj 
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najciekawszym elementem . Budzi on zaciek1:l
wieni e swoją zagadkowością . I J erzy, i Julia 
postanawiają iść wspólnie przez życie. uświada

miają sobie miłość, ale zdaje się ona objawem 
wtórnym , wypływającym z ich zasadn iczego, 
najgłębszego uczucia - bezwzględnego oddania 
się sztuce. Ponad wzajemną miłość mężczyzny 

i kobiety wyrasta s łużba dla sztuki - to, co 
stanowi podstawę zasadn iczego kryteriu m war 
tościowania postaci przez Kisielewskiego: na 
„ludzi" i ,,osoby". 

Jan Zygmunt Jakubowski 

Czesław Staszewski 

IMPRESJE REŻYSERA 

Co mogło zafascynować reżysera w sztuce 
napisa nej blisko 80 lat temu w okresie poprze
dzającym bezpośrednio ukazanie się „Wesela", 
w sztuce, która nie sięga spraw narodu szar
piącego się w okowach niewoli? Są tam 
wprawdzie n ieśmiałe przebłyski myśli -.i.·olno
ścioWYch zakamuflowane w pragn ier.isch arty 
stowskich, ale przebłyski już w tej chwili nie
czytelne i będące wzmianką raczej nie przed
miotem akcji czy pragnień bohaterów. Aktual
ności w najb<:l r dziej bezpośrednim znac1.eniu 
tego pojęcia również doswk'1ć się by1o by tru
dno. Trudno i równocześn i czy warto'? Cóż 
nas obchodzą kłopoty zacnej mieszczań.;kiej ro
dziny z córką, która kompromituje ich na grun 
cie towarzysk im i nadomiar złego komplikuje 
pozbycie się z domu c rek na wydaniu. Arty
sta w rodzin ie dziś jest prędzej przedmiotem 
dumy czy snobizmu niż kompromitującym ją 

odszczepieńcem . Sytuacja materialna w tych 
zawodach w zestawieniu z wieloma in nymi 
również nie nasuwa skojarzeń bliskich sztuce. 
A jednak i st w sztuce zagadnienie, które 
przełamuje bariery czasu, oby zajowości, sto
sunków i uk ładów społecznych. Jest nim ko
nieczność dokonania wyboru i podjęcia decyzji 
p rzedstawiona przez autora, może nawet wurew 
jego woli bez natrętnej dydaktyki. Zostawia 
więc możność osobistego osądu, dom:tslów 
i wyważenia racji i wreszcie snucia dalszego 
ciągu. Autor zrobił to wprawdzie za r.as. Na
pisał niejako ciąg dalszy swej opowieści o J u
lii malarce, ale nie zdołał nadać tym drama
turgicznym rozważaniom godnej uwagi io,rmy. 
Tak i ż kropka nad i rozmyła się w czasie i 
możemy śmiało o niej napomnieć. Możemy i 
zapominamy. Pozostają r miniscencje, odnośni
ki, skojarzenia. Któż z nas choć raz w życiu 

n ie stał przed problemem wyboru. I nie waż
ne czy dotyczył, dotyczy lub będzie dotyczył 

15 



zawodu , partnera życiowego czy rnn ych mnieJ 
lu b bardziej ważkich decyzj i. A jeż li decyzja 
łączy się z urzeczywis tnieniem pragnień, ma
rzeń nieraz nierealn ych nawet, sta je się ona 
przedmiotem doznań tak in ensywn ych, że 

przesłania inne częs to pozorn ie ważniejsze spra
wy. Jak bardzo osobiste są to doznania a przez to 
ni zrozumiałe bądź nieaprobowane p rzez oto
czenie mogą zaśw iadczyć ci, którzy w dąże

niach wybiegli ponad przeciętność, a wrażli

wośc ią nie przystają do otocwn: . . Ni musi to 
być zaraz dziedzina a r tystyczna. A więc sztuka 
o kon iecznośc i podjęcia decyzj i. Czy musimy 
się solidaryzować: z a utorem i jego bohatera 
mi? 

Stanowisko bardzo młodego jeszcze wtedy 
autora j st jednoznaczne, a wlaśc:iwic: było w 
okresie pisania sztuki. Zaznaczony w didaska
liach podział na „ludzi" i „po tacie", gdzie do 
tych pierwszych zalicza wyłączn ie przed-;tawi
cieli świata artystycznego, nic pozostawb co 
do tego wątpliwoś c i. Wystąp i ły one nieco póź
niej, a j uż nas, po wielu przecież latach i w 
tak odmiennych warunkach, z pewnością tak 
bezpardonowy podz i ał n i przekonuje. Po pro
s tu dawno już stra il swą ostrość, a więc ani 
zimna kalkulacja, ani względy emocjonalne nie 
rozpalają już umysłów. Sprawa się u ogóln i ła 

a przez to rozszerzyła, bo przecież wyrwanie 
ię ze swego środowiska, bez względu na cha

rakter tego środowiska i kierunek odejśc i a jest 
żywa do dz i ś i zapewne nie obca .pozostanie 
przyszłym pokoleniom. 

Czesław Sta zewski 

SYLWETKI 

CZESŁAW STASZEWSKI 

Czesław Staszewsk i ukończył studia w r. 1949 
na Wydzial Reżyserskim Państwowej Wyższej 
Szkoły Teah·alnej w Łodzi zorganuowancj i 
prowadzonej przez Leona Sch iJl cra. Debiutował 
w Teatrach Dramatycznych wr Wrodawiu r e
żyserując „Borysa Godunowi" Pus7.kina. Z re
alizacj i w teatrach wrocławsl:ich warto przy
pomnieć praprem ierę „Tys iąca walecznych" 
Rojewskiego, polską prapremierę sztuki Bał
tuszisa „Pi ją koguty" , „Męża żonę" Fre
dry. 

W 1953 r. powraca do Łodzi do Teatru im. 
S . Jaracza, gdzie reżyseruje m.in. „Sprawie
dliwych ludzi" K. Brandysa , „Zbójców'' Schil
lera, „Operę żebraczą" Gaya i szereg innych 
sztuk. W tym czasie prowadzi również zaj~cia 

w P WST. 
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W latach 1958- 69 jest dyrektorem i kierow
nikiem artys tycznym Teatru Ziemi Łódzkiej_ 

Z jego licznych prac reżyserskich w tym tea 
trze zasług ują na uwagę: „Poskromienie zło~ -
nicy" Szekspira, „ Głupi Jakub" Rittnera, „Los 
człowieka" Szo łochowa, „Szkoła żon" Moliera. 

W r. 1970 przenos i się do Teatrów Drama
tycznych w Szczecinie, gdzie inscenizuje m.in . 
sztukę Brechta „Pan Pun tilla i jegc sługa 

Matti", „Wszystko w ogrodzie" Albeego, „Ma
skaradę" Iwaszkiewicza. 

Od 1972 r . jest głównym rezyscrem Szczeciń
skiego Ośrodka Telewizji. 

BARBARA OLSZAŃSKA 

Po uzyskaniu dyplomu w r. 1961 Barbara 
Clszańska występowała w Teatrze Ziemi Lódz
!dej grając m.in . An i elę w „$Iul:.Jac 1 pa1~ic ń-
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ski h" I<~redry, Szimenę w „Cydzil' ' orneillc 'a, 
ty tu łowe role w „Annie Christie" O'Neilla i 
„Barbarz . Radziwiłłównie" Felińskiego , Gopla
nę w „Balladynie" Słowackiego , Mańkę w „Pn
n u Damazym" Blizińskiego, Anus ię w „Szkole 
żon " Moliera i Melę w „Mor a lności Pani Dul
ski j''. 

W latach 1969-75 pracowała w Teatr ach 
Dra ma tycznych w Szczecinie. Najważniejsze jej 
r ole w tym okresie t o Natalie w „Maska radzie" 
Iwaszkiewicza, Jenny w sztuce Alb egC! 
„Wszystko w ogrodzie", Ewa w „Panu Puntilli" 
Brech ta, Masza w „Rewizorze" Gogola, Ada 
w sztuce Krasińskiego „Wkrótce nadejdą bra
cia''. 

W programie wykor zys tano reprodu kcję ry
sunków St. Rzeck i go, W. Wojtkiewicza, St. 
Wyspiańsk iego 



Kierownik techniczny 
WOJCIECH GORNY 

Inspicjent i sufler 
ADELA KOZŁOWSKA 

Brygadier sceny 
ZYGMUNT TRZCrnSKI 

Oświetlenie 

EUGENIUSZ OTREMBA 

Kierownicy pracowni krawieckich 
STEF AN SNOPEK 
HELENA CYBULA 

Pracownia kapeluszy damskich 
HELENA REDDIGK 

Kierownik pracowni perukarskiej 
EUGENIUSZ ORŁOWSKI 

Kierownik pracowni stolarskiej 
WŁODZIMIERZZAGACKI 

Pracownia malarsko-modelatorska 
EDMUND ZIENTARSKI 

Pracownia szewska 
JAN BOROWIEC 

Pracownie farbiarskie 
MARIA BROZDOWSKA 

Rekwizytor 
BARBARA NALASKOWSKA 

Redakcja programu 
ZDZISŁAW WROBEL 

Opracowanie graficzne programu 
HENRI POULAIN 
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AKTUALNY REPERTUAR 

TEATRU 

Stanisław K. Stopczyk 
SŁONECZNY KRAJ 
Reż. Maria d'Alphonse 

Scen. Ryszard Strzembała 

Fiodcrr Dostojewski 
IDIOTA 

Reż. Jerzy Hoffmann 
Scen. Łucja Kossakowska 

Albin Siekierski 
SPRAWA OSOBISTA 

Reż. Waldemar Wilhelm 
Scen. Antoni Tośta 

Aleksander Fredro 
ŚLUBY PANIEŃSKIE 

Reż. Eugeniusz Aniszczenko 
Scen. Ali Bunsch 

Grigorij Gorin 
ZAPOMNIEt O HEROSTRATESIE! 

Reż. Michał Rosiński 

Scen. Łucja Kossakowska 

MAŁA SCENA 

Ryszard Marek Groński 
ŁOMOT 

Reż. Hieronim Konieczka 
Scen. Antoni Tośta 
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