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O AUTORCE ... 

Lu< v faucl 11111.l,!.11&111 r urod1ila si w ( l11lo11 11.i \\'\' pie 

1 1.i 1-:. J\\',o c1c1 m Iht(•!Jdcld 1 ·74 111k1 i. \Vc'/( ... 11it· 11<;1l'rrn c•11 1 
p11P1 111,Hk. rl11tci11stwn i mlc1dos spc;clził.1 \\' (d\flldhl1 w 
domu swowh d11adków. Tn oni posłużyli .i'd pn1lol.vp p11sl.H 1 
M. I) li i l.ll('11:-.1...1. Luty M.Mungcunery pit•f\\sl.) wii·rsz \ '\' 
ilrukow, Id w vit'ku pit. tnc st u lal. Wytrwalt• zasypyw, łc1 n ddk< Il' 
p1~m .1111 ·rvk,11L·kirh ~\\'1l1Illi ul\\'Ofclmi. N,1jczt c it•j oltl"\lllV\\ lłc1 

odmowy. Z l pierw zt ho11orarium aule rskie kupiłc1 snbie 1 e 
brr\ ze/.!ar ·k. ktm""\ jest Le1;w w posinda11iu )li s\11a dni 1111 

Stewc1r1 a ,1nJ011 1lc!a w Torrn to. 

Vllclł.1 p1 \\ 1P tr0 d1.ics1 i lat. kil'dy napisał.i „1\rn1.; 1 /.H 111111 L,11 

\ '1ic,ur1..1" Z prn 1.1 ku iw Il il' w ·kazywnl11. /f' pm\ w c 1. o..,I c1 

p11\\orln•111 Ork IL1Jo 1~1 1Mn1 wydawców i JJJzc·z cl \cl 1 11 1 
p11elt 11!<1 1.1p 1111111 lllcL \\ pucll na kapeluszt'. Ir de /.i lc11111 

\\' Il pmzd<lkm\ n;kupls zo t. I ocłnaleziunv. Lw · l\1011 1 comer 
pt/L:11zal.i tek I 1 wy lala raz jeszcze bez wit:ksze1 r1,Hln1 i. 
\VresZ<'lf' ud, Io się. Powie·( .1.ostała wvdrukowa11.1 i tilłc1 ~1 

lJe~tselL'rt•nt. Zaczda sit,' k,mcra „~.„ na calvm wiec iC'. 
l<s1.iżka ukazała ię w widu milttmach ~zcrnpla~zv w kilku 
d;rics1 C'ill jt;zykac h. l'cJ\vnclzC'tli • nie zawróciło w gło~·e autorn·. 
Byl.i w1.11row~ żon.\ 1 mntk.\ (\\''·zła za m~ż \V wieku 37 lal 
za pastora Macdo11aldn 1 mi:1la dwóch svnów). Pisala bardzo 
c.lużo. przt·de wszy ·t kim ddlsze ct.deje Ani. Na jej dorolJl k 
sklc1da się 24 powieści. wit'lc opowiadar1. wierszy. reportazy 

„Ania" doczekała sie wielu adaplacji scenicznych. filmowych 
telewizyjnych. Znany i u nas kanadyjski serial l{ena SulliYana 

przysporzył powieści wielu nowych sympatyków. 

Sukcesó\V \\' telewizji nulorkri już nie doczekała. Zmarla ,..,. 
kwietniu 1942 roku i została pochowana w ukocharwm Ca-
vendish (powieściowe A\'onlca). · 

WYSP/\ 

MAGDALEN I 

PRINCE f 
EDW'ARD 
ISLAND 

rside 
łfarlOttetown 

IL /.y w z.11c1r 1 \\. \\'awrzy11ca i je:-.l 11ajrn11ie1szą prowincjc.1 
l\a11ady. Zo-.,1.1l.1 odkl)'la \V 154G roku rtzvwa11a .JH.~rod 111 

\\' 1.ato< e". ,L"I \\' istocie miniaturowym rajem na ziemi. \V 
17 i3 1 oh1 \\'yspi: , lll ktnwal clla i\.11glii król .Jerzy Ili. .Jak 
111t1wi 111d;ri1ma lrdcly~j~1. szkoccy przodkuwie Lllly Mauc! osieclh 
na Wy~pi~ \V 17t>H ruku z czystcc.o przyp~ dku . Jakaś prahabka 
Lucy Ma11d pu przemitrzenit1 Atlantyku llil' che iala pndróżowac· 

dalej.„ 



DOM 
Oddalony o .. jcdl'm1ścit' mil od kolei i dwadzieścia czterv 

mile od miasta. lecz za to tylko pół mili od jednej z 11aJ
pi1,:kniejszvrh plaż świata", dom dziadków bvl domem Lucv 
Maurl. pr;ez z góq l::lt trzydzieści. - -

Dom na Zielonym Wzgórzu w fikcyjnej Avonłea. Ania „O(\•.:o
rzyła orzy i rozqjrzała Si\ \VOkoło. Znajdowali się mi szczycie 
wze;ó1za. „ Niż J roztaczała sie nrnla dolina. a po drugiej stronic 
dlugi. nieco strnmy ła11euch wzgórz, usianyrh ładnymi dwor
kami. Orzy dziewczynki Llądziły.„ Wr szric zatrzymały ię na 
dość· obszernym. co slal trochtT na lewo, bardzo daleko od 
gości(1u1. ot o czo n) kwi lm\cym s:i cl "m. wyrażnie orki no i<~cym 
. i ' od przyleglycl lasÓ\\.'. .. 

To tutaj. prawda? . .. " 
Był I o dom nn Zielonym Wzgórzu i jednocześnie dom 

\\' zac/wd111u1 cześr1 plirktt r!llrod iw1 10 u• Ccwendisli z11c1jdl!i" sii: w1ljski 
rlonr z11r111y n1i/io11<i111 cz11!1'/r11ków. 

dzieciństwa Lucy Maud. autentyc;;ny dom dziadków w Ca
vendish. Drzewom rosnącym wokół niego pisarka poświęciła 
liczne stronice swojej książki: „Ach. kocham drzewa nade 
wszyslko - wołała Ania. - Klony są to naprav.:dc takie 
Lowarzyskie dr,r, wa„. Wiecznie szepcą i szepcą do nas". 
Zbierała ich złote liście. aby ozdobić skromny pokoik na 
facjatce.• 

Dziadkowie Lucy Maud be:1. \vąlpienia posłużyli pisarce za 
prototyp postaci Maryli i Mateusza. Ich dorn cechowala sztywna 
atmosfera gorliwie praktykowc nego protestantyzmu . Jeden z 
tych domów. \\' których - jak mówila Ania - „dorośli są 
zdania. iż dzieri powinno się vvidzieć a nie słyszeć", a każdą 
uwage opatrywano odpowiednią nauką moralną . 

Lecz Lucy Maud. która sama sobie v...ydała „paszport cło 
krainy czarów'". żyła w innym świecie, Ś\\icci drzew, k viatów, 
chmur. rozpylonych kropelek morskiej fali. Należała do innego 
swiata. znajdującego się poza owalem szklanych dr;;wi chińskiej 
szafki z bawialni jej dziadków. W takiej samej laOi przeglądała 
się powieściowa Ania. 

Nie tylko przyroda. nic tylko inne osobiste upodobania 
autorki Ani znalazły odbiric> w tej książce Zawiera ona róv.rnicż 
niemało rysów aulobio,l!;rnficznych . ..Wszvsl.kie sceny w jej 
książkach - ~lwierdza biogralka.,. Lucy Maud - oparte są 
na wspomnieniach clzicciI1stwa w Cc.nT11clish i ujawniają miłos(· 

cto rodzinnej ziemi". 

" (;o/Jl<' zn:1ezy pn ;-inu1cbku !.1CJ.itlw . 
•• A11st1 .t!ijsk.1 pis,u k:1 Moll ii· Gill,..11 . 
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Z „DZIENNIKA „ 

LUCY M. MONTGOMERY 

16.08.1907 
01,va lala temu, \\io ·ną 1 D05. przc~Iądał.un mój dziennik 

w poszukiwaniu pomysh1 n.i król ki SL rial. który mi<tl,un zamiar 
napisac' clo ,C,aJctki Szkoły Nil'tl/.1el11ej. Znalazl,nn tam zdanie. 
któr' Ś\\il"lniP nnclawal1Jb) ...,j • na wstęp. Brzmiało 0110: „Dwu.ie 
...,[arych łudzi poste 11owił11 \\'Zil\c' na \\_ < )ll)Wll.IIH t hlopca /. 
sieroc111ca, jednak p1 ze/. pumy! kt. przy .... J ,11 o u11 d/ ic\\'C Z) 11 kl."'. 
f'omyślałam solJk, że moglcilJ)'Tll o l_ '11 napisd( dłuż /.t' opu 
wiacla11if'. Zaczclm11 szkirowt1ć pH'nvsze rozdział\. ulm1yslac 
zdarzenia i „tworzv<"" moja l>11łrnterk1,•. Sic pniowi~ /.d<:/.cl~ mi 
si<.; wydawal' c uraz bardziej prawdziwa i bliska. ,Jej i11tlywi 
dualnos( I charakt r wzrus/yły nrniL lak l.Jardzo. żi: pos _i 

110\viłam napisaC' o niej ksiązk\. \\ taki \Vlasnie spos1 J!l 
narodziła się moja „Ania :z. Zielnneg1, \\'zgórza". l'isal.111 J• 
przc·z cały rok i sko1irzyła111 w styczniu 1906 roku. NH!cl\' 
przedtem pisanie 111t· sprnwialo 111i takiej przyjc1111ws< !. Wa le 
moich clzie<·innych przeżyć. wi<'lt· 111arzei"1. znalc1zł<1 swnjL 1111t j 
. CC' w lej powi •sf'i. Sce11eria _c1v ·ndisli !"l<Jld sie i11~p11 H 1 \ 
du stworzc11ia wizcn111k11 Avonłl'a. 

9.09.1907 
\\'czorc1j napbał~ 111 p1cn.\s0·ch szPsć· stron 1110JLJ 11m tJ 

ksi~żki - dalszq~o l'iat.!11 ,.1\J1i„. Byłam z .Jt'icl ptzf'z ,11 łdl,1 

zbieraniem mntt'l'idlów. k nnp nowanil?rn rozdnalm\', \\ \ nl\ si.i 
111c111 zdarzci'1. I 1rzeniem ie h w jt>dlli-1 rc1!1i T B\ t,1 lu nc1j1;111ie1 
przyjemna C'zęśr pracy - rP,z!a to iu;i c1m.1 pt-Z)J\'llll1ci~c ! 
Ania !"ta la ..,i • dla mnie tak p1 awcLdw . jal l>y111 JLI c:,arn<l 

urodziła . 

20.06.1908 
Dziś jest dzid1. u kturym Arna mngłnhy powiedzieć : l)ltl 

epoka w mnim życiu. Prz\'slann rn11j<1 1H1w<1 ksic.iżkt; prusto 
ocl wydawcy . Musze sic.: przyz11ać. że byl to clld mnie nic'7\\\'l'łv. 
ekscylujacy moment! Olo bowiem trzymam \V ręku owoc nwit:h 
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111arze1i. 11.1d/1(·1 1 1 rudńw . Nie jt st Io może wit•lkit' dzit>ło. alt"' 
mnjl'. wl.1s1 w! N a pit'l'\\'S/.t'l st rol 11c kc1zaJ,1111 zam tl'~cić inskn•
p< j ~: .Yn1111 ·ri 11wjt·~o oj1'cl 1 m.i !ki" .. Jaka szkoda. że k~o 
111e dożyli. 

11.06.1909 
Doslałnm z Londynu m1mer „Spcctatora" z rcccn~F\ lll<>JCJ 

ksią;;.ki. zajnn1jąc4 a/ clwi1• lwlumny. Poczułam się. szczerze 
mńwiąc bardzo poC'hlehiona . „Spc-elalor" to największe pismo 
litPraC'ki<' i pochwałCl badż m1gnna prn ho<lzc e staml~'d moj<\ 
oll>rzym1q wa!.,!<1 

1.08.1909 
\\'i ·czór. p<,'dzil.1111 w Alei Z.iko< h 111 'C'h. Zaclz1wiajc.~co pi~krnt 

tam tera/.. ByJ, m tak Zll11;'.( zon i /lliechęco11a. ale space1 
\VSrocl cit 0~1ch. kor he Il_\ eh clrz w przywró ił mi rh Ć' do życia. 
WiPle zmvclzi1;rzam Lej alei. Opisalam ią dokładnie w mojej 
k iażc < Z11ana jest teraz na c ,tłyrn sw1c ci·. \\'szys \'. którzy 
prz_'jeżclzają clo C ve11dish h'"' j<\ '11..(1.Hlat. Jest fotol.!rafowantl, 
a jej zcljc-t ia zamie -zcz.1 si1• w l11d~a.r.v11c1rh. lała się sławna. 

,,. 
I 

Z Wllftcl ·kieąo 1u-r..ełnżyła 

t\NN.:\ 7.1\\VAD.ZJ\i\ 



NAPISAŁAM KSIĄŻKĘ ... 

Nie pisnclarn o nil:l nikomu anJ słov,ra, ponieważ bałam 
się rozpaczliwie. że nie ;:najdę n:J nią wydawcv„. Dwa tygodnie 
temu po dwoch rnicsiącach nieµewności olreymałam list (od 
L.C.Page'a & Comp. z Buslonu}. że przyjmuje moja. książkę .. . 
l nie nastawiaj teraz uszu. v.ryohrażaj<:1c sobie, że v.Teszcie 
napisana została wielka kanadyjska powiesć „. To tylko taka 
mlodzie11cza historia, niby dlc1 dziewczć:1t. 

By la to Ania z Zido11ee,•1 Wzgórza. 

. 
MŁODZI EZ 

„Mlodziez _jesl lal.;:;1 sa11w w każdym stukciu! W 11icktl"Jrycłl 

stuleciach bardziej rygoryslycz11ie sit: jq tlu111i. al(' mimo to 
pozostąje taka sama - głupia, dopóki !C1t;1 jt•j nic 11aucz<1 
gorzkiej \viedzy, IJulllO\Vnicza - dopóki życil' nil' nauczy jl'j 
bezowocnost i l.Ju 11 tu. zarozumiała - dopóki n ie u po korzą jej 
rozliczne biedy. samolubna i używająca. i zgłodniała - dopóki. 
niestety. obawiam się dopóki grób sic.; nad nią nie zamk11ic. 
Nic zmie11iCJmy sit; zbylJ1io. slajt>rny się jedynie słabsi i l>anłzk:i 
1'.llużeni. . . 

Z lisrów Luc!) Maud do przujacrela. Epliraimn \VelJCrn.. z 
klón11r1 korc~ponclowuła prnwiP cztcrclzicści /ni. 
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Doktor zna kilka słów po polsku. a \>..' jego gabinecie na 
honormvym miejscu wisi wielka fotografia polskiego okn::tu 
\\'Ojenne.~o. To \vł;.iśniP zaluga k!.!:o statku uratowała mu życie. 
gcty na Atlantyku znstal storpedowany brytyjski okrt;t.- na 
klóryrn pełllił służb<;> lekarza w czasie li wojny światowej. 

Wspomina wrzesieri 1939 r„ który jego matka prz;eżywała 

szczcgól11ie l.Joleśnir. maj<-1c w pami1.;·ci poprzednią wojnę. „Pol
ska - mówiła wLelly - na IJt'\\110 ''Yjclzit• zwycięsko z tej 
wojny, 1Ju teraz Churchill obejmie rządy w Anglii i nie pozv.·oli 
Niemcom wygrać·". Maud µrzez całe życie bardzo się interP· 
sowała Churchillem. ponieważ oboje urodzili sit. tego samego 
dnia i roku, ale zazwyczaj oceniała go raczej krytycznie. 

Po matce zostały doktorowi półki µelnc n:-ijrozmaitszych 
wydan i książek w różnych językach. Pytam o lłumaczenia 

polskie Za chwile przynosi mi „Emilkę na falach życia" w 
wydaniu Księgami Popularnej w Warszawie w 1936 r. Na 
stronie !ytulow1.:j znajduję autograf autorki i jej charaktery
styczny e.x libris - kotek siedzący na ogonku. Było jeszcze 
kiedyś jakieś wyda11ie „Ani "I Zielnncl!o Wzgórza". ale ofiarowano 
to dzit'\Vl':rynce / polskil'j rodziny. 

Tak 7.l1irini1'1L1 l\lljn opisoł :;pntknnie 7.r> Steww1cm Mard<.r 
110/rfr·m (Przclm·11. 5 \"Il. 19R I J 



/\r1.żdl'r/(I 1!11<1 rl(I \\'11-"/ll<' l!'!/S((l(!'lflllt' 

/l'"I Jtf/.l'.J„t<Ul'IC'lll<' l „t\111 /. 7rel1111< '</tl \\'Lqri 
1L.<1 ' r '/111r1' f?<11•ki11 111k'r1 A11rr1 J!)""' 
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KIM JEST DLA MNIE 
ANIA? 

„Ania /. Zit--l01wgn \Vzgórza" na pewno si dla mnie nie 
/cstnrz.ilc1. Była i jl ~t dz1ewczy1 k< o specylkzrwj. !Jo~atej 

os l>n\\ u u. ż~ "!'111. H /. „ruclvm" temprrarnl"n ie. 
Żylc1 w f>Wnirn trudnym do okre,łtnia swiecie. alt jC'clt10-

c Zl '-'l1ll' \\' "'Wtc1 il'. prz1·z kllll"\' lll\' \\'..,/\':.-.cy pt zeszli-;my. Rył 

lu vic1l llll1><l1w1wzegc1 \\-.,poL·'.d\\Ocln11 two i mlodzil'rir'zycłl 

pr1 j1 \\' \\ieku dwt1ll l'-'l11 l,11 cl\' uvt dem I" ksi<\/kę. /\nic 
11\'l 1 iii.i m11w 1 \\ 111 <1. iL lt1l)lkrn Jf'I· JC'i 1l·111perarnenlu. 
1t1d\'l11 wio 11\\. j 'I 1.11 I 1 \' 11 1 11111 1 rl\ 11t 111 kH I. \\'\'pnwit'dzi 
cJuh1,1k lt l".l/ I' lll/,V' '/ p1·r-..pd t_ \y l/,l..,ll. / IH'\\'ll 'lll życiowyn1 

dos\\'1C11lc1c111t·111 !choi \\Tt<.\/ m,t!~1n). A11i,1 1~·..;t dla m111e 

cl1.H'W1'7.'ll~\. z \·l•llcl c!H Ulhym pt"le!J\'wac rozma\\'iac' i byt. 
M.1111 11,1 111y..,11 Ani l.lrS/,J. le:: 111ż drJJIZfll z.i . .ile wciąż o 
/v\vyrn. wvl>u1,ilym te111pe1«1111t·11c 1e (C'hnc· 111t·co wystygłym). 

Cal.i l11~lf11i1 J\11i. jej prol11 111\' i :i"yciowe upadki są jakby 
ocl1,\viln itdk11i ·111 li !!n \v:.-.1·y<.,1k1t',~O. cu 1a przeżywnłcm w jej 
wieku. l\1uszr..; sii: prz~znac·. żt· zazdrośr·ik111 Ani bol!ntego zycia 
\ '('\\'1H;lrz11l i.::o„ \\' jej \\'ieku nie „dur,1slakm Ani do pif,'l", 
A11i<1 pnlr.ililc1 sic 1ww1·zo lironw s \'OLC!t r<wji. mi111n że mogła 

sic.; Illj lic. 11a1 ctżaj<\C' sic.; 11<1 11pokn1zcnil·. a wszyscy dobrze 
wi m~" co tn znaczy upokorzenie„.. co znaczy brzemię w 
poslai·i przez\viska „Marchewka". 

Rt>asumując: Ania jest clla mnie v.rymarzom\ clzi(•wczyną. 

której \Vciąż szukam i czasami Lęsknię za nią. Jest kimś 
pii.'knym. subtelnym i nieskazitelnie czyslym. Osobą z krainy 
marze11. Szkoda. że Lylko z lej - niedostępnej krainy. 

Robert 

Koleżanki Roberta o Ani: 

Kocham Anię gwałtowną, marzycielską i egzaltowaną. uwa
żając jednocześnie na tóg marzycielstwa i gv.:altowność emocji 
za objaw niedojrzalośC'i. 
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B\'la i jest svmbołcm dobra i miłości. DOBRA bo potralHa 
pom-óc i ~rozu1-nicc' każclcc:o. MILOŚ '!, bo kochała wszystkie 
stwnrzf'llid. bez \l.'Zgh,'du nn to hm. czy czvm Oli(" były. 

Podstawowa powwsc k,1/ckj chybc1 d1:it• 1.·cz1 ny. Kj ·dy.:. 
lld. nr1 '"' c;,wnim rod1.1•u. 1C'r„z moic ju.i. nit• 

Dlcl nmie Allld je idt•d Ili\ m pr /\ J 1nelnn cłl\'k1 n,1 z 1w-;1t· 

11111. po10. I ,li HC'. 

• 

Alll l l c1k Id/ \'l \/li j(" \\OJ<' pwbl ·my I kii 1p 1ty. I. dl Id WI l 

I Jl l Zl' 

1v I , tf' \\'tC'k-;tll"'C cl1i 'WC'1.1• 1t t \'-' !!:I Iii d11<.,t\ ro11111. 

l\ti'lta • .ilt• os 11>\ „ Loj<1< e 111t1 nn 11c1 111 •111 1.11111 •1t·-.u1e t.1 
p0\\

0

t', C 

Z p1z_pll.tl <I. „1~l.id1111 11.1 \\\ ;. 1 (Id Ld\ ud.i du 
dlllllktt 11,1 7.1t111:1111 \\•.._u1 ... u I ld/l'lll I .1.q Jlllt/_'Vdl1l\ 

k,1d 111J\\} d11t1„ .!\1c.1nłlt \k,'' 1< I d.111111.t' 111!.tl 1ulctk. 
od r 1c c '.IV\\'hl,,..,t I. t!1lł'\\ r A!l \. ktu1 <1. pk 1i1i .t. \\ c, 1't'. 1.11a1u 

lt pll') 1111: z11,11umvc li / k1 v1 1 ko'>('I 

• 

DL 111111t· j\111.1 l1vł l 1.1\\<.;lt' 1 lJ1,·d11L· kim!:>. 11a k1111 111oz11a 
<;il np1 ·1. L.•h popl'l111 i· · 1kit''> 1.J11p~l\\l). 
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,,Ania z Zielonego Wzgórza" b<.;dzie pierwsza książką, jaką 
podsunę swojej córce. 

„ 

„Ania '· była dla mnie S\Vl:-tlem µrzygód, doz.~onnej przyJazm 
i uśmiechu. A11ia łączy w sobie cieli ka tnosć. wdzick i wrażliwość· 
z wcw11ą !rzną :sił<\. \Vi ' czei,!o eh Cl'. Uporczywie· dąży do 
W) z11,1czonego sobie celu . J\11i<1 bc,'dzit mi zawsze imponowała 
swym pozytywmyrn 11astawit'niern do każctej osoby, do każdej 
sytuacji. a także swoja nicsko1kmna riekawości;:i świata zew 
nętrznego. 

• 

J\ może to nasza tęsknota za \\'lnsna nicwinności(l i czy tnścią 
uezuc' zamiC'11ia sit; w miłośc· do dziewczynki, klórą acloptujf"my 
tak ostrnż111c· i lak„. bez i'astncżef1. jak zrobili to Maryla i 

M<lll'llSZ? 

Orlpuwiw lei/i 11cznio11 •if' lll LO 11 •e Wrocławi11. 

·i.-k. !\' 1 1111. !1.11·j1· pod111dz.1z11.i,.,1ępu_t.11y1 li 1rod ·I .tlhum' 1 przewodniki 
po l\:inadn1• (przede W!-i/.\ tkl111: \lis1t11r„ Ctlldr lfll->0 l'ri111·t· Edw,trd hl.rncl) 
ur.11. z rr.asop1s111· l'rzekro1 t 1':11m1.1111.1 .1u!ur-.,t1•.';1 I: ;·y l\u~s:ik i Zbt •111e\\\1 
l\h•j11.1 



W REPERTUARZE TEATRU 

TEATR POLSKI 
Ilja Erenbur~ .. Bur.dlwt' żydt" L ·j,rnrka RoJbzw, nccl"' 
reż. J,rn Szum1iej 
Juliusz Słowacki -.BALI.Af>YNA'' 
reż. KI}·sl.vna Meissner 
Peler Shaffcr .,AMADEUSZ'" 
reż. Wojciech Adamczyk 
Aleksander Fredro .. ZEMSTA" 
reż. Andrzt>j Makowiecki 

SCENA KAMERALNA 
Ronald I Iarwood , .GARDEROBIANY" 
1 eż. Maciej Wojtyszko 
Witold Gombrowicz „BIESIADA l' HRABlNY l<OTLUB/\J'" 
reż. Jacek Bunsch 
Tom Kemplnsky .. ODCI JODZIC' 
reż. Jarosław Ostaszkiewlez 
George Tahorl „MEIN Jv\MPF'" 
reż. Szczepan Szc.zykno 
Carlo Goldoni .. AWA."JTURA W CHIOGGI'" 
reż. Macit-j Wojtyszko, Jerzy Schc.Jbal 

l ll SCENA 
Michaił Bułhakc-w „MORFINA" 
reż. Maciej Wojtyszko 
Bogusław Schaeffer „SEPTET czyli PRÓB\"' 
reż. Wojciech Ziemiański 

W PRZYGOTOWANW 

TEATR POLSKI 
Lucy :v1auc! Monlgomery „ANIA Z ZIELONEGO WZGÓHZA" 
reż. J<m Szunniej 
\Vi lold Gnrnhrowicz „OPERETKA" 
rez . Kr,1;ysztuf Zaleski 

SCENA KAMERALNA 
„CARMEN" - recital Krzysztofa Oracza 
r e.i.. Jan SzurmlcJ 

III SCENA 
\'l,idim1r 1.11 ik 
rez .Jul1.1 \\ en1i 

7AI 1 O. ZL 'IE . A ECZE!\l l Il; 

„TWAHZ" \\1·clt111 • 1<1101,·· r Po..,101t·w-..1.1 · 
lt7 '(I ii·u,.,/ :\lill 

Zastepca dyrektora d/s admin .: KAZIMIERZ BUDZANOWSK.1 
Zastepca dyrektora d/s technicznych: KRZYSZfOF TENEROWICZ 
Kierownik techniczny: ADAM SADURA 
Zastepca kierownika d/s eksploatacji: BOLESŁAW BAŃSKI 
Brygadier sceny Teatru Kameralnego: MAREK STAPKIEWICZ 

Kierownicy pracowni : 

krawieckiej darn kiej: Wl.ADYSLAWA MASZTALERZ 
krawieckie_! męskiej" GRZEGORZ RAGAN 
peruka rskiej: ZOFlA HEJNE-BREGULLA 
szewskitj : JERZY PORZYCZEK 
modelarskiej' ANDRZEJ GEMBORYS 
slolarskiej : JERZY DOMŻALSKI 
malarskiej : M.A.R.l.AN KMIEClAK 
lapicerskiej : WŁODZIMIERZ POMORSKI 
ślusarskiej : LESZEK NOWAK 
elektroakustycznej : HUBERT BREGULLA 
elektrotechnic;m ~ : KAZIMIERZ PIĄTEK 

Kierownik Biura Obslugl Widzów: NINA KAISER 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje codziennie w godz. 9-16 
Biuro Obsługi Widzów ul. Zapolskiej 3. tel. 387-89 oraz 386-53 w. 91. 

Redakcja programu: MA.R.lA DĘBICZ 
Projekl okładki I opracowanie graficzne: ANDRZEJ ŚLUSARSKI 
Wydawnictwa: HANNA WITKOWSKA-LIS 

TEATR POLSKI 
ul.Zapolskiej 3 
50-032 Wrocław 
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TEATR KAMERALNY 
ul. Świdnicka 28 
tel. 44-62-0 l 




