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W sobotę 6 lutego 1897 roku w teatrze w Sosnowcu po raz pierwszy
podniesiono kurtynę malowaną przez artystę-dekoratora, Morozowicza.
„Prolog" A. Niemojewskiego poprzedził uroczyste, inauguracyjne przedstawienie „Zemsty" A. Fredry, przygotowane przez: Vorbrodto i Lesiewicza. Miejscowy malarz Sarbiewski ozdobił plafony amorkami, balkony
zaś portretami: Słowackiego, Bogusławskiego, Sarbiewskiego, Moniuszki,
Fredry, Korzeniowskiego.
Gmoch teatru wzniósł przedsiębiorco Szymoński za cenę 75.000 rubli
ros. Proce budowlo11e nadzorował architekt St. Trembiński.
W niedzielę 7 lutego 1897 roku teatr w Sosnowcu objął jego
pierwszy dyrektor, Czesław Janowski. On też otwiera wystawę pt. „Dyrektorzy PTZ w lotach 1897-1987", którą polecamy uwadze naszych
widzów.
W lecie 1897 roku w przyteatralnym ogrodzie stanął drewniany Teatr
Letni no 700 miejsc. Stolo sceno w Sosnowcu otrzymało wtedy nazwę
Teatru Zimowego. Nazywano ją później: Teatrem Polskim, Teatrem
Miejskim, wreszcie Teatrem Zagłębia.
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Mija 90 lat od chwili inauguracji dziololności Teatru Zagłębia, który
od 1897 roku w swej procy artystycznej nie zatracił cennej orientacji
społeczne;, z jakiej wyrósł, jeszcze ją rozwinął, wzbogacił, stal się
prawdziwie twórczym fragmentem kultury robotniczego Zagłębia Dąb
rowskiego.
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Pisarz urodził się 20.IV. 1793 r., w Surochowie k. Jarosławia, lecz był,
jak się zdaje, dwa lota starszy. Zmarł 5.Vll .1876 r., we Lwowie. Ojciec jego
Jacek dorobił się znacznego majątku : głównie posiadłości w górnym dorzeczu Sanu, w dzisiejszych Bieszczadach. Posiadał również klucz rudecki no
południe od Lwowa, z wiejską siedzibą Fredrów Beńkową Wisznią.
Ze strony matki, Marianny hr. Dembińskiej był pisarz prawnukiem poetki
E. Drużbackiej.
W 1809 r„ wstąpił do armii Księstwo Warszawskiego, broi udział
w kampanii napoleońskiej, uczestniczył w odwrocie spod Moskwy i bitwie
pod Lipskiem. Odmoczony został orderem Virtuti Militari i Legią Honorową.
W 1814 r., powrócił z Poryżo i w stopniu kapitano wystąpił z armii. Odtąd
przcbywol przeważnie w rodzinnym majątku Beńkowa Wisznio lub we Lwowie.
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W lotach 1824-1825 podróżował do Wioch i Paryża. No terenie Galicji
Wschodniej dał się równi e ż poznać jako działacz ::. p o ł e czny. Po s łował
do Sejmu Krajowego. W 1829 r„ powołano go do Warszawskieg o Towarzystwo Przyjaciół Nauk. W 1873 r„ został członkiem Akademii Umiejętności
w Krokowie.
W 1819 r., poznał swą przy s złą żonę Zofię z hr. Jabłonowskich, wydaną
za mąż za jednego z najbogatszych w Galicji ziemian, Stanisława
hr. Skarbka (1780-1848), fundatora gmachu teatru polskiego we Lwowie.
Starania o rozwód trwały cole lata. Pisarz wziął ślub dopiero 9.Xl.1821.
Z tego związku urodzili się: Jon Aleksander (1829-1891), rów n ież komediopisarz, oraz córko Zofio (1837-1,904) żona Jana Hr. Szeptyckiego, matka
wybitnego generała WP, i metropolity grecko-katolickiego, Andrzeja.
Kiedy syn pisarza, Jan, uczestniczący za jego przyzwol eniem w 1849 r„
w powstaniu węgierskim, po jego upadku zmuszony był schronić się w Paryżu, udał się lam również pisarz z żoną i córką . W Paryżu, z przerwami
spędził Fredro lata 1850-1855. Wtedy dopiero zetknął się osobiście ze śro
dowiskiem politycznym i literackim wielkiej emigracji, z ks. A. Czartoryskim,
Mickiewiczem, Lenartowiczem .

•
Prapremiera „Dom i huzarów" Aleksandra Fredry odbyła się na scenie
teatru we Lwowie dnia 18.Xl.1825. W Krokowie wystawiono tę popularną
komed i ę 19.IV.1826, w Warszawie w Teatrze Narodowym dnia 14.V.1826,
w Poznaniu w 1830.

Jan Aleksander powrócił do kraju na mocy amn es tii w 1857 r„ zaś
komediopisarz - ojciec na resztę życia osiedlił się we Lwowie, w dworku
na Chorążczyźnie.

„Damy i huzary" grano po raz pierwszy w Zagłębiu Dąbrowskim, mianowicie w Dąbr o wie Górniczej, w połowie lutego 1867. W Sosnowcu
przedstawienie tej arcykomedii dal teatr, działający od 1880 w remizie kolejowej, w reżyserii K. Lesiewicza dnia 29.IX.1888.

W lotach 1835-1853 A. Fredro milczał jako pisarz, co do dzisiaj nic
zostało gruntcwmie naświetlone przez filologów i historyków literatury.
Wiadomo jednak, źe tłem owego milczenia, był konflikt zachowawczych
nastawień pisarza z pokoleniem młodych, rewolucyjnych romantyków, konspiratorów i niepodległościowców. Najostrzejsze formy przybrał konflikt
w 1846 r. Znany jest atak prasowy Seweryna Gos1czyńskiego na Fredrę.
Fredro byt auto.rem memoriału w sprawie włościańskiej,
przedłożonego
władzom
w Wiedniu. O wiele istotniejsze jest pi smo
polityczne Fredry „Uwagi nad stan em socjalnym Galicji", skomponowane
w parę miesięcy po rebelii chłopskiej Szeli z 1846 r.
W

Teatr w Sosnowcu, zwany jeszcze wtedy Teatrem Polskim za dyrekcji
Czarneckiego wystawił „Damy i huzary" również na scenie katowickiej
dnia 14.X.1921, gdzie ujrzano tę komedię po raz pierwszy.
Późniejszy Teatr Miejski w Sosnowcu dol nową premierę dnia 9.Xl.1930,

1844 r.

Najwybitniejsze dzieła A. Fredry powstały w pierwszym okresie jego
kiedy napisał: „Zrzędność i przekora" (1824), „Nikt mnie nic
zna" (1826) „Gwałtu co się dzieje" (1826), „Dyliżans" (1827) oraz takie
komedie wybitne jak: „Pan Gcldhab" (1821), „Mąż i żono" (1822), „Cud zoziemszczyzna" (1822), „Damy i hu zar y" (1825), zaś przede wszystkim arcy dzieła komediowe: „Pon Jowial ski" (1832), „Siuby panieńskie" (1822-32>,
„Zemsto" (1833) oraz „Dożywocie" (1835).
twórczości,

za dyrekcji

„

Tański e go.

Po wyzwoleniu „Damy i huzary" pokazał w Teatrze Miejskim w Sosnowcu dyrektor Pelszyk jeszcze w 1945. 13 lat później miała miejsce
nowa premiera „Dam i huzarów" w Sosnowcu w reżyserii Zygmunta
Rzuchowskiego, ze scenografią Wiesława Lange.
Dziś, z okazji jubileuszu 90-lecia pracy Teatru Zagłębia, twórcą nowego
przedstawienia „Dam i huzarów" jest wybitny reżyser polski, Zbigniew
Bogdański. Autorką scenografii jest Alicja Kuryło.

ROCH
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WZIĘTE

FREDRY
Pomyśleliśmy,

iż „Domy i huzary" to arcydzielna forso. Wystawiamy ją
ze śpiewami no jubileusz 90-lecio TeG!ru Zagłębia. Oddalamy
podejrzenia, iż coś z tego rocznicowego zamiaru nie sprawdzi
albo nos zawiedzie.

orkiestrą i
też wszelkie

z

nom

się,

Po „Ułanach" Jarosławo Morko Rymkiewicza, każdemu chyba wolno
dzisiaj nieco dolej lub raczej w inną nieco stronę, niżeli to było dotąd
w zwyczaju inscenizatorów lej komedii.
iść

Po cóż by w takim razie były wszelkie „obrachunki", po co byłaby
zopomięloło dyskusjo Boya z Grzymałą-Siedleckim o „fredrowskich uła
nach", po co mądre, rozświetlające rzecz wywody prolesorów: Stanisławo
Pigonia, Mieczysławo Inglota, Morii Janion. Po co wreszcie inscenizacyjne
dążności teatrów polskich, szczególnie tego nurtu, jaki spostrzeżony został
w realizacji „Dom i huzarów" Stefano Jaracza, w Teatrze Ateneum, w 1931
roku.
„Domy i huzary" to krotochwilo, groteskowo porado zabawnych figur,
śmiech wydarzeri, słów, gestów, zachowori. Mamy no myśli
śmiech spontaniczny, bezinteresowną wesołość, farsową beztroskę postaci,
pojawiających się w widowisku nasyconym, by tok powiedzieć, czystymi
efektami komicznymi, muzyką, śpiewem .
wywołujących

Mówimy o farsie, o farsowej stylistyce, o więc nie tylko o formie lecz
i o rytmie, stwarzającym między innymi warunki do tego, by z należytą
ostrością wystąpić mogły
wszelkie zwroty w postępowaniu lub poglą
dach postaci, wszelkie sytuacje, kiedy jeden absurd rodzi i uruchomia
następne.

Wyszliśmy więc od pierwszego absurdu, jakim jest niewątpliwie mizoginizm, czyli inaczej mówiąc, niechęć, jeżeli nie wstręt do kobiet, cechujqcy
huzarów, niektórych już wprawdzie starszych lecz przecie zdrowych jak
rydze. Od sprowadzenia tego zjawisko do cech absurdu, prosta już drogo
wiodło do myśli, iż jeśli kto no własne oczy nie widział KLUCZNICY,
o której w „Domach i huzarach" mówi się jedynie, iż wywieziono zostało
no koniu za rzekę, do losu, ten nigdy chyba należycie nic zrozumie o co tu
chodzi i jakie są źródła nicchqci oraz mizoginistycznych uprzcdzcri u pra-

wdziwie mqskich huzarów.
Stąd

się motywy pokusy, oby do „Dorn i huzarów" dokompoktórej nie mc1. Dokomponować, to znaczy wpierw sprawdzić
czy jej sam Fredro nie napisał, w którejś ze swoich komedii. Owszem
nopi=oł lecz nie w całości . Nic to napisał no czym nom zależało. Dopisaliśmy mu więc
resztę, główny zrąb biorąc
z „Nowego don Kichota",
z .,Intrygi no prędce". Dopisaliśmy Fredrze jedną scenę. W Bogu nadziejo,
iż to uczyniliśmy szczęśliwą ręką, w szczęśliwej godzinie, przekonani nieskromnie, iż nom ludzie przebaczą o może nawet nie poznają, co Fredry,
o co nosze! Niech to wyznanie wystarczy, gdyż przecie nic będziemy
tu dowoć pełnego filologicznego komentarza.
nować

też biorą

scenę,

Ta pierwsza, dopisano scena mówi o tym, jak to GRZEGORZ posłany
miasto przepił konie, pieniądze jakie mu były dane i jak Io wrócił
do domu z muzykantami, grenadierami zresztą. Wkroczyli ze śpiewem,
przygrywając. Od razu też napadli na rzeczoną KLUCZNICĘ, wracającą
z obory ze stągwią mleka, bowiem ich suszyło. Stało się to, co było nieodzowne, oby Io kobieta mogła objawić wszystkie zniechęcające cechy
swego charakteru, by zo swą wrzaskliwość mogla zostać ujqta i wywieziona za rzekę na koniu.
cło

'
Afisz
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Szybkie, wariackie wręcz tempo pierwszej sceny, pragnie wyznaczyć
rytm colego przedstawienia. Orkiestro, właściwie, nie schodzi już potem
ze sceny. Jeśli jej nie widc1ć, to jq słychać. Raz po raz rozlegają się
śpiewy. Spiewoją wszyscy, nie tylko pijar.i, także ROTMISTRZ, EDMUND,
JÓZIA, FRUZIA, ZUZIA. Gru się melodie napisane specjalnie do tekstów
Fredrowskich, dopasowanych do sytuacji a pochodzących ze „Zrzędności
i przekory", „Męża i żony", „Ciotuni", „Noclegu w Apeninach" lub frcdropodobnych.
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Wykorzystano została równ1ez pierw sza wierszowana redakcja „Dom
i huzarów", zaniechana przez Fredrę. Wykorzystaliśmy ją z tej przyczyny,
oby owa 1 scena I aktu, napi sana również wi erszem, zapatrzonym
no „Nowego Don Kich ota", nie odstawała nazbyt od „Dom i huzaró w",
napisanych prozą.
Powrotem KLUCZNICY
przedstawie nie.

powitaniem młodej pory, ZOFII

SPOSÓB

i EDMUNDA,

NA

kończy się

Dawno temu, w 1911 roku, w Teatrze Małym w Warszawie wystawiono
„Domy i huzary" z dodatkiem pieśni, dL!klCJmacji i żywego obrazu pod
tytułem „Zaręczyny Zofii z Edmundem", prezentowane w barwnym otoczeniu przedstawic i:=li różnych formacji wojsk pol skich z roku 1812.
W naszym finale jubileuszowego przed sta wi enia w 1987 roku rozbrzmiewa pieśń:
M i ędzy

swymi w swo1c1 ziemi
ty;my zgodnie i swobodnie
Tylko miłość, stałość cnoty
Może wrócić nam wiek złoty.
Kożdy C705 śpiPwll

o tym, co jest mu nie z będne .

JAN

PIERZCHAŁA
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PRAWDĘ

ŻYCIA
(O ZBIGNIEWIE BOGDAŃSKIM)
Znakomity r e żyser naszego
jubileu szo we go
przed stawi enia
„Damy
i huzary" Aleksandra Fredry, w dniu 9 marca 1985 roku, w Teatrze Dramatycznym w Gdyni obchodz i ł 30-l ecic pracy artystycznej. Teatr Zagłębia
w dowód pomięci, przyjaźni, uznania, przesł a ł artyście list gratulacyjny
od nas zych widzów, zesp o łów, od wszystkich pamiętających jego twórczą
obecność w życiu
teatralnym So snowca. Winniśmy mu bowiem wicie
pięknych chwil, wiele wzrusze ń . Podziwianie wynik ów jego pracy jest obcowaniem z wielką sztuką, prawdz iwie g o dną tego m;ona.
Proca w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu, Io dzisiaj już cały rozdział
biografii artystycznej Zbigniewa Bogdań s kiego, który r e żyserował u nos :
„Trzy siostry" Czechowa (1972) „Prz e dwio ś nie" Że ro m s ki e go (1972),
powtórka. za Gdańskiem (1969), „Księżniczkę na opak wywróconą" - Calderona (1973), „Kotkę na rozpalonym, blaszanym dachu" T. Williamsa

Alisz

z

1376.
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(1977), „Czarne skrzydło" ckiego (1979). Każde z tych

Bandrowskiego (1978), „Mazepę" Słowa
przedstawień no swój sposób było oryginalne,
niepowtarzalne, każde z nich zaznaczyło się w dorobku artystycznym Teatru
Zagłębia, wszystkie odnotowane zostały w ogólnopolskim rejestrze najwybitniejszych osiągnięć reżyserskich, inscenizacyjnych.
Zbigniew Bogdański to nerwowy artysto, niecierpliwy wizjoner, natchniony poeto teatru, poszukujący wielkiej, olśniewającej prawdy, dążący ku niej
drogą własnej wrażliwości, w oparciu o ideową
świadomość
literacką
własnego modelu teatru zbudowanego na metaforach służących prawdzie,
jako za.zwyczaj bywa niedostrzegO'no lub z natury swej zawsze raczej
zakryto jest i ciemno. Bogdański odsłaniał nam i rozjaśniał swymi inscenizacjami warstwy znocze1i, cennych dla wszystkiego co ludzkie, indywidualne.
Jego magio Io wybitnie sugestywna proco kreacjonisty, poetyckimi kluczami
otwierającego ciężkie, spiżowe prawdy o życiu. Każde z tych określeń
Io imiona własne Bogdańskiego reżysera, aktora, twórcy pełnego ekspresji,
mistrza
wyrazistych
charakterów,
przejrzystych
uczuć,
jasnych
prób
intelektu.
Na

scenie

Teatru

w domu. W Sosnowcu

Zagłębia

Zbigniew

urodził się

Bogdański

jest

poniekąd

jak

12.Xll.1930 roku. Jego dom rodzinny siat

na Pogcni, przy dzisiejszej ul. Nowatorskiej. Tom spędził młodość. Uczęszczał
do Szkoły Powszechnej Nr 7, potem był uczniem Liceum im. St. Staszica,
w którym otrzymol świadectwo maturalne w 1949 r. W 1947 r. stalystowot
w Teatrze Miejskim w Sosnowcu w „Konradzie" Słowackiego.
W 1949-50 był recytatorem Zespołu Zywego Słowo Spółdzic:lni Wydawniczej Czytelnik w Katowicach. W 1950 r„ zdoi egzamin do Państwowej
Wyższej Szkoty Teatralnej w Warszawie. Kształcił się pod kierur kiem znakomitych profesorów: Zelwerowicza,
Woszczerowiczo,
Wyrzykowskie.go,
Bardiniego. W 1953 r„ grał rolę Sługi Hetmana w „Horsztyńskim" Słowa
ckiego, reżyserii Edmunda Wiercińskiego.
Jego pierwszym teatrem po studiach by! Teatr Dolnośląski w Jeleniej
Górze (1954-55), gdzie debiutował rolą Wacława w „Zemście" Fredry.
Następnie przeniósł się do Teatru Polskiego w Warszawie, czyli do Arnolda
Szyfmana (1955-57), gdzie występował w „Dziadach", w reźyserii Bardiniego, jako Feliks Kołakowski. Gro! również Kornela w „Matce" Czapka,
który to spektakl mia! 250 przedstawień. Sukcesy odnosi! w roli Kolegi
w „Kowalu, pieniądzach i gwiazdach" Szaniawskiego; niebawem stworzył
pierwszą kreację wybitną, uznaną przez krytykę teatralną, była to rola
Kulisa w „Wyjątku i regule" Brechta.
Zanim przeniesie się do Teatru Wybrzeża w Gdańsku, lalo 1957-59
w Warszawie, gdzie wraz z kolegami ze studiów: Golasem,
Dobrowolskim, Czechowiczem, Leśniekiem założy! kabaret „Koń", o którym
znawco gatunku R.M. Gro1iski napisał niedługo, iż „Koń" „zrewolucjonizował kabaret w ogóle''.
spędzi

Bogdański by! aktorem lecz również reżyserem współautorem pierwszej
premiery pt. „Godoczebole", co pochodziło od pierwszych sylab nazwisk
założycieli.

pracowity okres gdański, związany z Teatrem Wybrzeża
Bogdo1'15ki debiutowa! jako samodzielny inscenizatorreżyser, przygotowując „Indyka" Mrożka. Otrzyma! wtedy nagrodę Klubu
Krytyki za najwybitniejsze zjawisko artystyczne Ili Festiwalu Teatrów Polski
Potem

r.ostąpit

(1957-1973), kiedy

-
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Północnej. Andrzej Zurowski pisał o Bogdańskim w „Głosie Wybrzeża":
„W jego kreacjach aktorskich jak i reżyserskich przeplatają się epoki,
stylistyki, wachlarz rozchodzi się wielotorowo''. „Mo za sobą ponad 80 ról
i około 20 proc reżyserskich. Należy bezsprzecznie do najpopularniejszych
sylwetek gdański-ej sceny. A mimo to" 01 może właśnie dlatego aktorstwo
i sztukę inscenizacyjną Bogdańskiego niezwykle trudno uchwycić całościo
wo, zamknąć w sumującej formule. Dlaczego?"

Krzysztof Wójcicki w jubileuszowym wydawnictwie w 1985 roku podejpytanie podobne: „Jak pisać o reżyserze („.) Tu liczy się wybór,
decyzjo, której jakże często pozbawiony jest aktor «skazany» na reżyse
ra jego wolę, upodobania, sceniczną wizję. Reżyseria jest najczęściej
samodzielną decyzją, za którą kryje się nie tylko światopogląd lecz również
konkretny model literatury, także model teatru. Swiatapogląd Bogdańskiego
jest sprawą dość złożoną. („.) Bogdański jest i pozostanie wyznawcą
własnego poglądu i własnej wiary w prawidłowość przypadków. A więc
swoiście pojęty indeterminizm, czy właściwie rozumiany determinizm?"
mował

Bogdański swój program aktorski rea'lizowal, między innymi w rolach:
Rozmuchina w „Zbrodni i korze" Dostojewskiego, Wielkiego Księcia
Konstantego w „Kordianie" Słowackiego, Papkina w „Zemście" Fredry,
Galileusza w „Galileuszu" Brechta, Pono Młodego w „Weselu" Wyspiań
skiego, Nuncjusza Orsenigo w „Namiestniku" Hochhutha, Hitlera w „Zmierzchu demonów" Brandstael1era, Napoleona w „Termopilach polskich"
Micińskiego.
Jako reżyser określał swój teatr takimi realizacjami jak:
„Krom z piosenkami" Schillera (1967), „Historia o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim" (1963), „Jan Maciej Karol Wścieklica" Witkiewicza
(1966), „Okapi" Grochowiaka, wieloma oryginalnymi realizacjami Mrożka
- .,Indyk" (1961), „Smierć porucznika", „Poczwórka" (1968), „Tango" (1974),
„Testarium" i „No pełnym morzu" pod wspólnym tytułem „Testoriado.'', czy
wreszcie „Policja". Szczególne znaczenie moją równ1ez tytuły realizacji
sosnowieckich, o których wspomnieliśmy już wcześniej.

W 1973 roku Zbigniew Bogdański przenosi się do Kalowie, gdzie między
innymi gro rolę Pawia w „Pierwszym dniu wolności" Kruczkowskiego, reży
seruje „Tango", by w 1975 powrócić na Wybrzeże, tym razem do Teatru
Muzycznego w Gdyni. Zostaje tu pierwszym reżyserem u Boduszkowcj
i wykładowcą w Studio Teatralnym. Dla Teatru Rozmaitości reżyseruje
„Poskromienie złośnicy" Szekspira, dla Sosnowca zrobi „Mazepę''. Skupia
się przede wszystkim na musicalach od „Majcher Lady" Marianowicza
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i Gror'1skiego do „Szwejka", wcz e śniej pt. „Psi e czasy sierżancie" Levina
i Hymena. Niebawem wyreżyseruje operę „Rusłan i Ludmiła" Gli nki oraz
T. Kijanki i K. Gaertner „Bal baśni" dla Opery Sląskiej (1977).
Okres 1979-81 spędza v; Teatr ze Sy rena w Vvarszawi e. W 1981 r.,
obejmuje Teatr Dramatyczny w Gdyni, który prowadzi jaka dyrektor i kierownik artystyczny do 1986 roku. W tej chwili zajmuje się wyłqcznic pracą
reżyserską.

Bogatą sylwetkq artystyczną Zbigniewa Bogdariskiego uzupełnia
udział w teatrze radiowym, telewizyjnym, w wielu filmach.

jego

wybitny

JAP

I

I

MA LARSK SC
PE Ł A ZNACZEŃ
(O SZTUCE SCENOGRAFII ALICJI

KUR YŁO)

artystką-maior ką, oryginalną, wybitną sc e no grafką. Interesuje się
przestrzenną, wnqtrzami, grafiką. Wi emy jGk trzeba cenić jej niepowtarzalne dzieła teatralne, cały jej ujmujący, rzetelny wysiłek artystyczny,

Jest

plastyką

Alic jr1 Ku ryło uro d z i ła się we Lw owie . Od 1945 roku mi eszk ało w Krnkowie, ta m ksz u t c ił o sii;: w .4.kod cm ii Sztuk P i ę kr:ych, przy j1~!a od razu na
drugi rok s!udiów. i ' lm ~ t wo stu i ow ała u profes ora Tur o czc w ski cg o,
int c r o~o w ało s i ę r ów n i eż p la k(J tc m. U prof.
rycza kształciła siq w ki or u1 .ku
sc en ograficzr,ym. Studia p lastyczne ukończyta w 1962 roku.
Potem związała się 2e Slqskiem. Zaczęła pracę scenogra fa w T•cO trzc
Nowym w Zabrzu i tu zre a lizowała swe pro jekt y scenogra fic ~ 1~ c do 15 premier, wśród których znal a zły się: Niemcewicza „Powró t po sła", dwie
sztuki Jana Barano wicza, pro jek ty dla sceny literackiej, poetyckiej z utworami Gałczy ńsk i ego, Le ona Kruczk owskiego „Głos ma o ska r ż on y" i „Szkice
z piekła uczciwych", Johna Reeda „ 10 dni, które wstrząsr: ęł y światem",
Curzio Malapartego „Kaput!" .
W latach 1963-1966 Alicja Kuryło byto sc enog rafem w Teatrze
Lalkowym „Ateneum", gdzie z dużym powodzeniem przy[]otowoł ci scenograficznie 12 premier. Dla \ego teatru wykonała w na s t ę pnylll okresie
scenografię do: Pop rawskiego „Co się przyśniło Czerwon emu Kapturkowi"

który zachwyca! nas tyle razy.
Wszystko co Alicja Kuryło proponuje te atrowi nacechowane jes t swoistą
prawdziwie wizyjną, wystudiowan . ma lars k o ścią zowszc pe łn ą znacze1i,
nadrzędną w swej wymowie, funkcjonującej na zasadzie ni ez wyk le cz ynnych,
aktywnych wartości.
Swe wizje malarskie artystka przeciwstawia dramcitawi na zasadzie
dyskusji. Jest to niezawodna u niej d roga poszu kiwan ia wł aśc iwej tonacji
kolorystycznej„ jedynych, o d p owia dają cych dromo to wi form pl as tyc z ych
wartości współtworzących dra matmg iq, teg o w zy !ki eg o, co staj e się Hem,
na którym pojawia się aktor.
Wartości ideowo-literackie, dram atyczne, m ające charakter pojęciowy
transformowane są w warsztacie Ali c~ Kuryło i w yra żane za pomocą struktur o charakterze uogólniajqcym, poprzez zn ac zą ce walory plastyczne.
Wszystko to jawi się jako cechy oryginalne, po których rozpoznajemy
wrażliwość i wyobraźnię scenograficzną artystki.
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i „Hup Hop", Kownackiej „Dzielny szewczyk", Rau'o „Przygodo zimowa",
Pietkiewicza „Przygody z Krzywonosem", „Kramik dziadka Mikołaja"
Januszewskiej „Tygrys Pietrek", Andersena „Królowo śniegu", Niemczuka
„Por i Rop". Projektowało również dla Teatru „Banialuko" w Bielsku-Białej,
m. in. do Knoutho „Książe Portugalii" i „Ptak Cis", które to projekty
przeniesione zostały no scenę teatru w Halle, NRD. W Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie podziwiono jej dekoracje do „Awantury w teatrze lalek"
i „Cudownej lampy Alady.no", w Teatrze Lolki i Aktora „Kubuś" w Kielcach
do „Ballady o rycerzu Gotfrydzie".
Repertuar dla dzieci wystawiały z jej scenografią: Teatr Polski w Bielsku- „Bolek i Lolek w krainie podziemi", Teatr Dramatyczny w Legnicy
- „Pinokio" Macieja Staropolskiego, przedstawienie znane również widzom
Teatru Zagłębia.
Biołej

z

Alicjo Kuryło czynna jest w wielu teatrach dramatycznych.
jej scenografią Teatr Polski w Bielsku-Białej wystawił Młynarskiego „Cień", Fredry
„Pono Jowialskiego", Teatr im. Wyspiańskiego w Kotowicach Jamesa
Joyce'o „Wygnańców", Teatr im. Mickiewicza w Częstochowie „Jano Kochanowskiego".

Z Teatrem Zagłębia w Sosnowcu, jako etatowy scenograf, związało
Alicjo Kuryło w 1970 roku, gdzie do dzisiaj zrealizowano jej projekty
scenograficzne do 45 premier. Wśród nich podziwialiśmy oryginalne, niezwykle stylowe i w pełni dojrzałe opracowania scenograficzne do: „Mistrza
Po!helino", P. Hacksa „Poiły", Fredry „Cudzoziemszczyzno", Siuby panień
skie" i „Ożenić się nie mogę", Czechowo „Trzy siostry'', Słowackiego
„Balladyno", Kruczkowskiego „Smierć gubernatora", Arystofanesa „Lizystrato", Williamsa „Kotko no rozpalonym, blaszanym dachu", Redlińskiego
„Czworokąt" i „Pustaki", Kadena Bandrowskiego „Czarne skrzydło", Miroslovo
Hovloska „Dwóch w matni'', Pirandello „Henryk IV", Gerardo „Miłość
no budowie zleconej", Witkiewicza „W małym dworku", Mogniero „Paryża
nin",
Szaniawskiego
„Żeglarz",
Moliera
„Swiętoszek",
Comolelti'ego
„Latające narzeczone". W repertuarze dla na.jmłodszych widzów w Sosnowcu, Alicjo Kuryło dolo popis oryginalnej formy i doskonałej, urzekającej
malarskości w dwu popularnych utworach bajkowych Macieja Staropolskiego: „Pinokio" i „Straszny smok".
się

Je; niezwykle piękna, stylowo, funkcjonalna scenografia do „Dam
i hu-zorów" Fredry, prawdziwie uświetnia jubileuszowe przedstawienie
Teolru Zagłębia.
Temperament społeczny Alicji Kuryło doskonale uzupełnia jej działalność
jako scenografa i plastyko przestrzeni wielkich imprez masowych. To ono
od wiciu lot przygotowuje projekty scenografii karnawałów lipcowych lub
do wielkich imprez odbywających się no Stadionie Sląskim. Jest również
scenografem Festiwali Pieśni Zaangażowanej oraz wielu innych imprez,
jak choćby związanych z Barbórką. Ciągle też interesuje się małymi formami teatralnymi, procuje dla teatrzyków i scen literackich, jest autorką
wielu programów poetyckich realizowanych przez WAIA.
Alicjo Kuryło uprawia również mole formy graficzne. Jej dwie mozaiki
figuralne z motywem klasycznym znajdują się w ośrodku wczasowym
w Kokotku. Dla tego ośrodka wykonało również sgrafitto. Jej dekoracyjne
panneau znajduje się w Teatrzyku Iluzji w Wojewódzkim Parku Kultury
i Wypoczynku w Kotowicach. Opracowała także kilko polichromii przemysłowych. Jest także wykładowcą WOKO z zakresu plastyki teatralnej.
Proco artystyczna Alicji Kuryło budzi uznanie i podziw.
Projekt scenografii

do T.

Williamsa -

„Kotka
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na

rozpalonym,

blaszanym

dachu".

ANDRZEJ RADKO
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Zastępco

Dyrektora

ALFRED KOWALSKI
Główny Księgowy

EDWARD DANEK
Se krctari Literacki
PAWEŁ

GABARA

Koor dynutor Pracy Artystyc zn ej
GRAŻYNA MIECHOŃSKA
Dział

/\RBARA

Upowsze chniania Teatru

GADACZEK,

BOZENA

KAZt IER ZAK

Kierownik Techniczny
JERZY KOTULA
Zespół obsługi

sceny:

Sekcjo światła i dżwic;ku: MACIEJ KĘDZIERSKI - kierownik, l'AWEL ADAMSKI, CZESŁAW CZAJKA, MARIAN DĄBEK, EUGENIUSZ PIOTROWSKI. Montaży ~ ci sceny: ANDRZEJ GÓRS KI brygadzista, ANDRZEJ MARCINKOWSKI, MARIAN ROBAK, ROMAN ROBAK, JERZY ZDYBAŁ. Pracownia
perukarska : ZDZISŁAWA OTRĘBA brygad zistko, LIDIA DROBNIK, ZOFIA
SEGDA. Garderobiane : JANINA KURDZIEL brygadzistko, JANINA BIELSKA, MARIA BRUDEK, HELENA CZWARNOWSKA. Rekwi zytornio: JOANNA
D Ą BROWSKA, ALINA KORNOBIS.
Pracownic krawiecka:
ADAM SZYMANSKI
kierownik , HILDEGARDA MUSIOt., MARIA STE FANIK,
JOLANTA STOMPEL, JANINA S T~ P IEŃ, JÓZ EF BI DRA, STANISŁAW KAW ECKI, JAN TALAR EK.
Pracownio malarsko:

PROJEKT DEKORACJI ALICJI KURYŁO
Wydawca programu :
TEATR ZAGŁĘBIA
Redakcja i opracowanie literackie :
JAN PIERZCHAŁA
Opracowanie graficzne :
JERZY MICIAK
Współpr ac a
PAWEŁ

WALDEMAR GRELEWICZ, GRZ EGORZ TRZCIONKA

fotograficzno :
ADAMSKI

Korekta:
IRENA SKOWRONEK

Pfocownio modelatorska
ANDRZEJ SŁOWIŃSKI

Pracownio stolarsko:
WIE S ŁAW SWl rKOWSKI, TADEUSZ WOJCIK, KAZIMI ER Z ZIMNY

zamów enio no bilety zbiorowe przyjmuje Dzieł Upowszechnienia Te at ru
w dni pows ~ ednie w godzinach 8.00-16.00.
Sprzedai biletów w Kasie Teatru codziennie (z wyjątki em poniedziałków)

w godzinach 15.00-18.00.
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Dział Upowszechniania Teatru i kasa biletowa 66-11-27 , centrala 66-04-'14

-

16 -

4J.

ffef
·~

90Iat
Teatru Zagłębia

,'~' w Sosnowcu

Wszystkim zainteresowanym polecamy nasz
iubileuszowe wydawnictwo, teczkę z sylwetka ·
artystycznymi aktorów Teatru Zagłębia .
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