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Z ŻYCIA TEATRU 

Jubileu. z 35-lecia prncy arlyslyczucj obchodzi znana aktorka, re
żyser i ceniony pedagog krakowskiej PWST - BALINA GRY
GLASZEWSKA. Studiowała socjologię i dziennikarstwo na Uni
wersytC'cic Warszawskim. W 19-17 r. ukończyła Państwową Szko
lę Dramatyczną w Krakowie. Krytycy dzielił pracę artystyczną 

Haliny Gryglaszewskiej na dwa okresy: 13 letni (z roezn:t kato
wicką przerwą) nu krakowskich scenach i 20 letni w Teatrze im. 
.f. Słowackiego. Przez dwa sezony była Grygla zewska dyrrkLorcm 
Teatru im. S. ŻC'romskiego w Kielcach, przez osiem w kru.kow
skich Rozmaitościach. „W bogatym repertuarze aktorskim Haliny 
Gryglaszcwskiej - pisze Kry tyna Zbijew ka - na plan pierw
szy wysuwają się postacie kobiet władczych, miotanych silnymi 
namiętnościami, okrutnych, groźnych - od Balladyny, Liesel w 
prapremierze Niemców, Gertrudy Hamlet.owej matki czy Glafiry 
\ • Jegorze Butyczowie w pierwszym okresie pracy w teatrze 110 

Gwinonę i telewizyjną Wassę Żeleznową. Nigdy jednak lwon:ae 
tak reprezentatywne typy scenicznych Bohaterek nie c:r.~·ni ich 
artystka jednowymiarowymi, zawsze stara się wzbogacić ich p Y
chikę, ukazać „drugie dno" jażni, wydobyć pewne cechy czło

wieczeństwa, przydać (.„) ciepła odtwarzanym bohaterkom". 
Zagrała także Halina Gryglaszewska wiele ról telewizyjnych 

m. in. pamiętną Wassę Zeleznową, Matkę w Niespodziance Ro-
hvorowskiego, Bonę w Barbarze Rad.ziwittównie Fellńllkiego, 

tytulową postać Wariatki z Cbaillot Giraudoux. Jej rola w fil
mie telewizyjnym Bielszy od śniegu W. Marczewskiego zo tata 
nagrodzona na !Uiędzynarodowym Festiwalu Filmowym w Trie' -
cie. Dyplom reżyserski (1958 r.) Haliny GryglaszewskieJ -
Huragan na „Caine" H. Wouka - był jednym z najbardziej in
lcrcsujących " ow3 m czasie wydan:eń artystycznych w Starym 
Teatrze. Kryt ·ka wysoko oceniła także jej kieleckiego Makbeta 
oraz Barbarę RadziwiUówną i wo;nę i pokój w krakowskich 
Rozmaitośdach. Jest artystką związaną z Krakowem, dobrze zna-

„ ną publiczności nie tylko krakowskiej - laureatką nagród Mi
nistra Ku!Lury i Sztuki. 



Jubileusz 35-lecia pracy artystycznej HALINY GRYGLASZEW
SKIEJ 

HALINA GRYGLASZEWSKA w roli pani DULSKIEJ (G. Zapol
ska, Moralność pani Dulskiej, reż. J. Krasowski, prern. 24 VI 
1977; Teatr im. J. Słowackiego). 
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Sccnogr.a!ia: 
ZBIGNIEW PREISNER JAN POLEWKA 

Plastyka ruchu: 
JEHZY MARIA BIRCZYŃSKI 

Reżyseriia: 

BOGDAN TOSZA 

Przedstawienie prowadz.i Anna Wójcicka 

PREMIERA STYCZEŃ 1983 



Z-ca dyrektora 
ZDZISŁAW JACEK LORENOWICZ 
Kierownik !techniczny 
JANUSZ PŁASZCZEWSKI 

Bryga.dlier sceny 
MARIAN POBOŻNIAK 
Kd.eroWlilli.cy prac<llWnd: 
Ele\k:t.ryioznej 
RYSZARD STAROBRAŃSKI 
Reiaarlrz.a cja św.i.a tła 
ANDRZEJ NOWAK 
ELektoo-aklustyomej 
ZBIGNIEW JANIK 
Rea.Li:zacja dźwliękiu 
MAREK STRZĘPEK 
Krawieckrliej clamskaej 
ZOFIA BOROWSKA 
Ktraiwiookiej męS!ciej 
ALFONS KARBOWSKI 
Per,ukar>sJciiej 
ANNA LIS 
Nailm"yciia głów 
HALINA PAZDERSKA 
Mod~la torski.ej 
WŁADYSŁAW MALIK 
MOO.e1a.rskliej 
RYSZARD HODUR 
Tapicerskli.ej 
KRZYSZTOF SOKÓŁ 
s to1ainsim.ej 

BOLESŁAW ADAMSKI 
SJiusairiSkliej 
JAN BOROŃ 
Szewsikiied 
WŁADYSŁAW NOWAKOWSKI 

OPRACOWANIE GRAFICZNE PROGRAMU: 
ANNA HALINA GAŁECKA 

Przedsprzedaż biletów w kasie biletowej w godz. 
10-13 i 16-18, tel. 22-43-64. W niedziele i ~więta 

w godz. 16-18. Zamówienia na bilety zbiorowe przyj
muje DZIAŁ OBSŁUGI WIDZÓW, Pl. Sw. Ducha 4, 
tel. 22-40-22 t 22-45-75. 

Drukarnia Narodowa Z-3, zam. 
K-15/2381 

5917/82 700 egz. 
Cena zł 20.-


