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Ania z Ziel'!nego Wzgórza 



Dyrektor naczelny i artystyczny: 

STANISŁAW MICHALSKI 

Kierownik literacki: 

WŁADYSŁAW ZAWISTOWSKI 

Kierownik muzyczny: 

ANDRZEJ GŁOWIŃSKI 

Zastępca dyrektora: 

WOJCIECH KLIMKIEWICZ 

Asystent dyrektora 

d/s koordynacji artystycznej: 

Wincenty Grabarczyk 

Druga premiera sezonu 1989/90 

dnia 9 grudnia 1989 r. 

TEATR NA TARGU WĘGLOWYM 

... 

Anię z Zielonego Wzgórza poznałam bardzo dawno temu. Byłyś
my wtedy rówieśniczkami . Na imieniny dosta łam książkę Lucy 
Maud M ntgomery. Wczytałam się w nią całą moją uwagą . I tak 
odbyło się nasze pierwsze spotkanie . 

Od wielu lat ze wzruszeniem i erdeczną pamięcią czy taj ą tę 
książkę dzieci, młodzież i dorośli . A kiedy teatr czarodziejską siłą 
wprowadził Anię z kart książki do swojego królestwa, uśmiecha 
się teraz do nas ze sceny żywa dziewczynka z Zielonego Wzgórza. 

Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę pracować w teatrze, że je
stem reżyserem i że nasz zespół może przed lawić Wam moją 
przyjaciółkę i jej życie z dawnych lat. 

Nigdy o niej nie zapomniałam. Ale i ona o mnie nie za po
mniała. - Bo ona jest "od serca" - to znaczy taka , z którą przy
jafń pomaga żyć. Pomaga wytrzymać ni dolę, mieć siłę w walce 
o słuszne sprawy, podjąć dobrą decyzję i mądrze cieszyć się 
zwycięstwem. 

Ania i jej otoczen ie j st ciągle takie, jakie było , kied y je 
pierwszy raz spotka łam. Bohate rowie książ ki Lucy Maud Montgo
mery inaczej, niż my teraz, mieszkają , inaczej są ubrani, nie mają 
samochodu ani telewizora. 

Ktoś powie - "Ee, przestarzałe" . 
Ale są prawdy i wartośc i, które się nie sta rzeją . Czasem 

o nich zapominamy - a to wielka szkoda! Może warto je sobie 
przypomnieć. 

Ja teraz jestem już bardzo stara . Mam 88 lat. Moje wnu ki są 
starsze od Ani. A jednak c iągle się uczę i od Ani, i od Maryli , 
od Mateusza, od Diany, Gilberta, od pani Małgorzaty, od pani 
Blewett. Czasem ich podziwiam, a czasem się nie zgadzam. I tak 
jest dobrze. A Wy? 

Czy spotkanie w naszym teatrze z Anią i mieszka ń cami 
Avonlea to tylko miłe spędzen ie czasu, czy może coś więcej? 



Napiszcie do nas , jeśli macie ochotę i czas; bardzo nas to 
ucieszy. N a piszcie!!! 

Dlaczego An ię z Z ielonego Wzgórza cenimy? Dlaczego Zielo
ne Wzgórze jest nam bliskie? I dlaczego jest nam z tym dobrze? 

Nasz adres: 

Teatr "Wybrzeże" 
ul. Św. Ducha 2 
80-834 Gdańsk 

W imieniu zespołu 

reżyse r IRE NA BYRSKA 

LUCY M AU D MONTGOMERY urodziła się 30 listopada 1874 ro
ku w Clifton na Wyspie Księcia Edwarda w Kanadzie. Bardzo 
wcześnie st raciła rodziców i wychowywała się u dziadków w Ca
vendish , małym nadmorskim miasteczku . 

Już jako dziewczynka próbowa ła pisać . Po studiach na uni
wersytecie przez j akiś czas parała s ię dziennika rstw m, szybko jed
nak to porzuciła, by zająć si~ o amotnioną ba bką. Utrzym ywała 
się z pracy nauczycielsk iej, nie za pominając o pisarstwie. Pi ała 
wiersze , drobne utwory prozatorsk ie, obsyłaj ąc nimi cz sopisma, 
nie zawsze ze skutkiem. 

W latach 1905 - 1906 napisała swoją pierwszą pow ieść, której 
wydawcy w Kanadzie nie zaakceptowali . Kied y w 1908 r. A nia 
z Z ielonego Wzgórza została wydana w Sta nach Z jednoczonych , 
Lucy Maud Montgomery nie przy puszczała zapewne, że rok ten 
okaże się ważną datą nie ty lko w jej życ i u, ale i w życiu wielu 
pokoleń dziewczą t na całym świecie. Powieść stała s ię natychmiast 
bestsellerem, zdobyła niesłychane powodzenie, które wyraża ło s ię 
milionowymi nakładami, licznymi tłumaczeniami, adaptacjami sce
nicznymi i filmowymi. 

Po ukazani u s i ę Ani z Zielonego Wzgórza czytelni y doma
gali się następnych tomów, i tak powscały kolejne książki o losach 
A ni- dziecka , pote m pod ! tka, wreszcie dorosłej już kobiety. 

Lucy Maud Mon tgomery zmarła 24 kwietn ia 1942 roku 
w Toronto. 



Lucy Maud ontgomery 
Ania z Zielonego Wzgórza 

(A nne of Green Ciables) 
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Waham się trochę czy opowiadać o Tadeuszu i jego żonie, bo po
mijając innych, od których doznałem równie wicie dobrego, ok~ 
zuję stronniczość. Jednak oni właśnie intrygują mnie szczególnie 
jako sprawiedliwi . Ich spokojna wytrwałość, ich skrupulatność 
w wypełnianiu tego co uważali za obowiązek, pozwalały si~ do
myślać w nich sekretnej z sady, tajem.niczeg~ serca ~echa01~mu . 
Wybierali zawsze co mał , szare i codzienne, 1 na t~ .k1cr?wah ca: 
łą swoją uwagę. Wybierali przy tym jako teren sWOJCJ dz1ałal?oś~1 
zwykle prowi ncję i dlatego, pochodząc z Wars~awy , znalcźl~ się 
na wschodnich kresach państwa . Ich lekceważeme rozgłosu nieraz 
mnie rewoltowało i dopiero pó:.tniej, zobaczywszy na własne oczy 
rozpad t y łu sław w popiół, mogłem ich w pełni o~enić: Oboje by.li 
ludźmi teatru, zaczynali od aktorstwa, przerzucając się następme 

do reżyserii i organizacji . 
/ ... / 
Jeśli Tadeusz i jego żona obdarowywali mnie przyjaźnią czy 

raczej opieką, przypisuję to wyłącznic moim uzdoln ieniom literac
kim, te cenili.„ Odpłacałem im przyjaźnią i szacunkiem ... 

Czesław Miłosz: Celnik z tomu: Rodzinna E uropa, 
Instytut Literacki, Paryż 1989 r. 

L ist otwarty do Pani Ireny Byrskiej 

TO BYŁO TAK ... 

Droga i Kochana Pani Ireno! 
Padła swego czasu propozycja - zaprośmy P.P. Irenę i Tadeusza 
Byrskich , aby wyreżyserowali u nas "coś" . Co? - Coctail party 
- brzmiała odpowied:t Państwa. I zaczęło się . Próby Coctail party 
Thomasa S. E liota odbywały się we wspaniałej obsadzie w pięk
nym wystroju Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku. Siedzieliśmy na 
jednej z prób z Panią w kąciku sali. Szepnęła Pani do mnie 
- "Jak len Tadeusz dużo mówi . Przecież oni już wiedzą, co mają 
grać ". A ja , jak zaczarowany słuchałem uwag i Pani, i Pani Mę
ża , Ś.P . Tad usza. Wszystko poszło wspaniale, choć tragiczna 
śmierć nieodżałowanego Piotrusia Suchory rzuciła cień na dalsze 
losy tego wspaniałego spektaklu. Premiera odbyła się 10 listopada 
1984 r. 

Nastąpi ły moje rozmowy z Państwem na temat Waszej dal
szej współpracy z Teatrem "Wybrzeże" . Nie było to łatwe. Teatr 
Kameral ny w Sopocie zamknięto (przepisy przeciwpożarowe - ge
neralny remont). Boże, c robić? Nagle - "Eureka"! - "A może 
by tak Uciekła mi przepi6reC7.ka Stefana Żeromskiego" - rzuciła 
Pani n ieśm iało . Zasiano zia rno. Okazało się, że ziarno trafiło na 
dobrą glebę , tym ba rdz iej, że ówczesny dyrektor - Andrzej Kud 
lik przyrzekł , że na próby generalne i premierę scena sopocka bę

dzie gotowa. Próby odbywały się w przypadkowych salach poza 
teatrem, pokoikach, czasem wręcz na korytarzach. Aktorzy za Pań 
stwa przykładem pracowali w diabelnie ciężkich warunkach . Dyre
ktor Kudlik słowa dotrzymał. Odnowiony Teatr, odświę.tny nastrój, 
r zczulające przedstawienie Przepióreczki... - 15 maja 1986 r. 
Mówili wówczas Państwo, że to jakby Wasze pożegnanie z "Wy
brzeżem"- budynkiem i zespołem. 

Dwie niespokojne dusze konspirowały przec1ez na boku 
w dalszym ciągu - Irena Byrska i ja. "Pani Ireno, tył jeszcze lat 
życia przed nam i, umówmy się na "coś". "Boże, gdybym była 
zdrowa i w pełn i sił , chciałabym jeszcze wystawić Anię z Zielo
nego Wzgórza - mam na "to" pomysł. Widzę w tej powieści tyle 
nowych spraw ". 



We mnie jakby piorun z jasnego nieba strzelił. Klęknąłem 
przed Panią, ująłem za rękę i jak na przedwojennym jarmarku 
- dobiliśmy targu. 

No i zaczęło się. "A czy ja dam radę? Lata lecą. Zdrowie 
nie to, chociaż dusza , jak ptak rwie się do lotu ... A zresztą, kie
dyś jeszcze pogadamy" - szepnęła Pani . - "Byle tylko Tadeusz nie 
usł yszał". 

Jakże bolesna dla nas wszystkich śmierć Pana Tadeusza prze
rwa ła na j a k iś czas nasze kontakty. Trzeba było wielu miesięcy, 
abym odważył się zadzwonić do Pan i i przypomnieć o zawartej 
urn wie. 

Ciężkie to były chwile dla Pani i dla mnie. Czułem , że chce 
nas Pani znowu ujrzeć, popracować z ludźmi , którzy Panią 
k o c b a j ą, w ięcej - UWJELBIAJĄ, poza tym to miasto: 
GDAŃSK i SIERPIEŃ - te wydarzenia - uniesienia, wzloty, upa
dki. Hala "Olivi i" - I ZJA Z D NSZ Z "SOLIDARNOŚĆ" - inter
nowani aktorzy naszego Teatru: Halinka Winiarska i Jurek Kiszkis 
- podtrzymywa nie na duchu robotników w toczni Gdańskiej sło
wem pisarzy i p etów - potem wzruszenie i łzy w kościołach, na 
plebaniach i w prywatnych mieszkaniach, że oto artyści są z na
mi, wierni idei wol nośc i ... 

Być może , właśni to "śc iągn~ło" Pa n ią do nas, do ukochane
go p rzez Byrsk ich Teatru "Wy brzeże". 

I TAK - po wypoczynk u w Skolimowie stoi Pani znów, Pani 
Ireno, za pulpit m reży serskim Państwowego Teatru " Wybrzeże ", 
by dziś, 9 grud nia 1989 r. p darować publiczności gdańskiej na 
Gwiazd kę , A nię z Zielonego Wzgórza. 

Pani Ireno! Pisać literacko nie umiem, ale co czuję, to po
wiem Pani sobiście, cichutko, na ucho. A zresztą , pal diabli, 
n iech wszyscy wi dzą - KOCH AM PANIĄ, a wraz ze mną wszy
stkie zesp ły Teatru " Wybrzeże" . 

P.S. 
Bardzo dzięk uję za "już" i proszę , Pani Ireno, o "jeszcze. " 

Dalej musimy " kolaborować" . A więc, co następnego za proponuje 
Pani naszemu Teatrowi, aktorom, widzom w wieku od lat pięciu 
do stu pięc iu?! ... 

E V VJ VA L'AR TE 

Z poważaniem 
Stanisław Michalski • 

Kierownik sceny: 
LEON SCHWJCHTENBERG 

Kierownik technicz ny scen: 
CZESŁAW KROK 

Kierownik sekcji produkcji: 
ZYGMUNT LUBOCKI 

Obsługa spektaklu : 

Oświetlenie Tomasz Gewart owski 

Akustyka Edmund Orent 

Rekwizyty Łada Cypukow 

Garderobiana Janina Cholewka 

Brygadier sceny Ryszard Łęcki 

.Zaopatrzenie Teresa Szemato wicz 

Kierownik Biura Reklamy Obsługi Widzów: 
ZBIGNIEW SKRZYPIEC 

Kasy bilet o we : 

GDAŃSK 
SCENA na TARGU WĘGLOWYM 

tel. 31-13-28 

przedsprzedaż i sprzedaż bile tów 

w GDAŃSKU : 

O POT 

SCENA KAMERALNA 
tel. 51-39-36 

w godz. 10-19 od wtorku do piątku , w sobo ty niedziele na 3 godzin y przed 
spektaklem, w poniedziałek w godz . 10-13, 

w SOPOCIE: 

w godz. 11-13, 16-19 oprócz poniedzia łków 

ZAPRASZAMY! 

Redakcja programu : Jerzy Gutarowski 

Opracowanie graficzne: Jolanta Ossowska 

Druk : ZGG 1503.'89 W-6 <ooo eg;. 



\G C\ ) 
e-i- . 

TFATR WYBRZEŻE 

I 


