


Sezon artystyczny 
1998 - 1999 

Dyrektor Naczelny - Dariusz Barton 
Kierownik Artystyczny - Antoni Baniukiewicz 

Aleksander Fredro 

Reżyseria: 

Antoni Baniukiewicz 

Scenografia: 

Zygmunt Prończyk 

Obsada: 
+ Major - Tadeusz Sokołowski 
+ Rotmistrz - Lesław Ostaszkiewicz 
+ Edmund -Jacek Wojciechowski 
+ Kapelan - Jerzy Przewłocki 
+ Grzegorz - Kazimierz Tałaj 
+ Rembo - Włodzimierz Tympalski 
+ Pani Orgonowa - M aria M akowska - Franceson 
+ Pani Dyndalska - Ewa Ciesielska (gościnnie) 
+ Panna Aniela - Ewa Lilianna M atusiak 
+ Zofia - Teresa Suchodolska - Wojciechowska 

+ Józia - Barbara M atusiewicz 
+ Fruzia - B eata Przewłocka 
+ Zuzia -xxx 
+ Sufler - inspicjent - Jolanta Kowalska 

180 premiera Teatru Dramatycznego w Elblągu!!! 

Premiera młodzieżowa - 12 marca 1999 r. 
Premiera oficjalna - 27 marca 1999 r. 

w Międzynarodowym Dniu Teatru 

Powód ? - Komizm. 

e zego to Fredrze nie przypisywano i w jakich szufladkach nie próbowano go 
zamykać? Podczas, gdy niektórzy z romantyków (Seweryn Goszczyński) obwiniali jego 
komedie o nienarodowość, francuszczyznę i w ogóle kosmopolityzm, naiwni brązowni
cy koniecznie chcieli go widzieć w aureoli czciciela polskości rozumianej po sarmacku 
i jako apologetę „duszy staropolskiej" (Stanisław Koźmian, Stanisław Tarnowski, 
Władysław Gi.inther) . Dopiero Tadeusz Boy-Żeleński upomniał się o rozsądek w inter
pretacji Fredry. To znaczy o traktowanie go także jako ostrego, ironicznego obserwatora 
życia narodowego we wszystkich jego - nie zawsze budujących - uwarunkowaniach, 
równocześnie zaś po prostu jako dowcipnego komediopisarza. 

Boy wyposażył inscenizatorów w metodę czytania Fredry. Nie dał wszakże recepty na 
rozwiązywanie szczególnych komplikacji wynikających z konieczności dochowywania 
„wierności Fredrze" i dotrzymywania kroku zmieniającej się wrażliwości komicznej 
odbiorców. Największe nieporozumienia towarzyszące interpretacjom Fredry w okresie 
minionych pięćdziesięciu lat wynikały - bądź to z poszukiwania w jego twórczości nade 
wszystko życiowej prawdy, prawdopodobieństwa i realizmu (często utożsamianego 
z antyszlacheckim czy antyburżuazyjnym demaskatorstwem), bądź to z przeświadcze
nia, że Fredro jest autorem wyłącznie wesołym, to jest jakby z góry wyznaczonym do 
organizowania beztroskich, niefrasobli wych zabaw. I jedno, i drugie - z uwagi na często 
nader kontrowersyjne rezultaty - nie wychodziło na dobre temu komediopisarstwu. 
Nie służyły mu również pospieszne zmiany kulturowe, szalone tempo życia wyznaczają
cego teatrowi funkcje zgoła odmienne od tych, jakimi odpowiadała twórczość Fredry. 
Nie służyła też mu praktyka repertuarowa teatrów, nader chwiejnie odnosząca się do 
komedii Fredry, wprowadzanych na sceny nieraz zastępczo, tj . dla łatan ia dziur, względ
nie sondowania sprawności niezbyt dotartego mechanizmu teatralnego. Wypadki takie 
miały miejsce również w Elblągu, że przypomnę okoliczność zainaugurowania działal
ności Teatru Dramatycznego w Elblągu przed 23 laty wystawą „Dam i huzarów" - choć 

była to inauguracja nieoficjalna, zaledwie próbna i sprawdzająca siły dopiero organizu
jącej się sceny. 



, 

~wiadomi niebezpieczeństw związanych z praktyką inscenizowania utworów 
Fredry wiedzą, że nie można dziś komedii ty~h wystawiać ani lekceważąc tradycji insce
nizatorskiej , ani też z nadmierną celebracją. Ze nie daje dobrych rezultatów ani nadmier
na wierność realizmowi, ani też niefrasobliwe eksperymentatorstwo w wyciskaniu nade 
wszystko zawartego w nich humoru. Aliści gwałtowny popyt na wszelkiego rodzaju 
rekreacyjność i codzienna praktyka przekształcania wszelkiej tradycji w zabawę (nawet 
i Biblię zużytkowuje się w przemyśle komiksowym) uzasadnia znajdywanie w komedio
pisarstwie Fredry nade wszystko tego, co zapewnia jej żywotność . Najwięksi fredrologo
wie dawno już zauważyli, że tym czymś jest nie co innego jak właśnie komizm. 

Konstatacja to dotyczy zwłaszcza ,,Dam i huzarów". Komedia ta, pochodząca z wcze
snego okresu twórczości Fredry (1825, drnk w Wiedniu 1826 r.) zawsze jest wymieniana 
w rzędzie jego arcydzieł , obok ,,'Zemsty" ( 1833), „Ślubów panieńskich" ( 1832), „Pana 
Jowialskiego" (1832), „Dożywocia" (1835), ,,Męża i żony" (1822) i „Pana Geldhaba" 
(1821). Była też niemal od początku traktowana jako materiał stricte komediowy, nie 
pobrzękujący żadnymi bardziej demaskatorskimi - w sensie poznawczym - kontekstami, 
krotochwilny obyczajowo i charakterologicznie. Jest to też komedia bardzo chętnie 
grana przez aktorów z uwagi na całą, i to przepyszną, galerię wyrazistych charakterów 
komicznych, wyostrzonych karykaturalnie i wręcz obligujących do gry „całą gębą". 
Także ze względu na możliwość wygrania kontrastu między nadspodziewanie sflaczały
mi, wiodącymi iście emerycka - urlopową wegetację, wojakami - a dającymi im „czadu" 
i zmieniającymi ich życie białogłowami. Dodajmy, że wszystkie role „Dam i huzarów" 
obrosły ogromną tradycją inscenizacyjną , gdyż mierzyli się z nimi najwybitniejsi 
aktorzy sceny polskiej. 

Podnoszę powyższe, nie znając jeszcze intencji reżysera - inscenizatora, ani nie 
znając spektaklu. Wiem jednak, że Antoni Baniukiewicz myśli o wyciągnięciu wniosków 
z dwudziestowiecznych sporów o Fredrę i że sam sięga doń nie po to, aby nauczać 
przeszłości czy zaświadczać swój dystans wobec dawnych obyczajów, ale dlatego, iż nie 
wątpi, że Fredro jest pisarzem po prostu dowcipnym, tzn . zdolnym mimo upływu czasu 
bawić również współczesnych odbiorców. W każdym razie tego właśnie po premierze się 
spodziewam i tego, zarówno wszystkim odbiorcom, jak i sobie życzę. 

Z notatek i z pamięci. 

e becna premiera ,,Dam i huzarów" jest już ósmą pozycją Aleksandra Fredry opra
cowaną przez Teatr Dramatyczny w Elblągu . Zaangażowanie teatrn czasów Jacka Grucy 
(do 1981 roku) w konflikty polityczne, w prowadzenie soczystego dialogu i z władzami, 
i z publicznością o ważnych sprawach politycznych, społecznych i kulturowych , nie 
sprzyjało korzystaniu z komediopisarstwa Fredry. Chętniej sięgano po argumenty i środ
ki wyrazu ze Słowackiego czy Wyspiańskiego, względnie autorów współczesnych, draż
niących szyderstwem i obrazoburstwem. Mimo to znaleziono okazję do prezentacji 
Fredry i to dwukrotnie - na początku i na końcu dyrekcji Grucy: raz - jak już się rzekło 
- dla wypróbowania sił zespołu przed oficjalną, programową i w ogóle poważną inaugu
racją (,,Balladyna"); po raz drugi na końcu, tzn. wówczas gdy Gruca praktycznie już się 
rozstawał z Elblągiem , dystansując się wobec politycznej szamotaniny i rezygnując z 
dalszego bezskutecznego dialogowania o sprawach podstawowych ze środowiskiem 
ludzi głuchych . Odskocznię stanowił ,,Rewolwer" Fredry ( 1981 rok). 

W ten sam sposób, tzn . jako odskocznię od drażniącej, smutnej i pełnej napięć współ
czesności , traktowano komedię Fredry w latach osiemdziesiątych. W tym właśnie duchu 
prezentowano kolejno „Śluby panieńskie" w reżyserii Waldemara Wilhelma ( 1982 rok), 
„ Wielkiego człowieka do małych interesów" w reżyserii Tadeusza Pliszkiewicza ( 1989 
rok) oraz ,,'Zemstę" w reżyserii Andrzeja Waldena ( 1990 rok). 

Na kolejną konfrontację z Fredrą pozwolił sobie Józef Jasielski, wystawiając ,,'Zemstę" 
(premiera 1995 rok) z okazji dwudziestolecia sceny elbląskiej i odczytując ją szyderczo, 
poprzez metaforykę Wyspiańskiego . Inaczej, bo z rachubą na zaktywizowanie żywiołu 
właściwego oszałamiającym widowiskom typu show, odniósł się do Fredry reżyser 
Roman Kordziński w teatrze zarządzanym przez Jerzego Michalaka (premiera 1997 rok), 
niestety - ze skutkiem zaledwie połowicznym , przy znacznych jednak kosztach. Spek
takl - jak pamiętamy - był próbą rekonstrukcji świata Fredry, nie zaś przeniesieniem 
określonego utworu na język sceny. Tytuł jego brzmiał „Hrabia Fredro w podróży". 

„Damy i huzary " Jacka Grucy z roku 1976 były zaledwie przymiarką teatru do 
wypełniania przynależnych mu zadań, choć po trosze także ukłonem należnym Fredrze 
w stulecie jego śmierci. Przygotowujący swoje ostre wejście w środowisko inscenizacjami 
„Balladyny" Słowackiego i ,,Rzeźnią" Mrożka, Jacek Gruca przestrzegał niecierpliwiących 
się na otwarcie teatru odbiorców, by nie traktowali komedii Fredry jako deklaracji progra
mowo - repertuarowej nowego teatru. Premiera „ Dam i huzarów" była zatem inauguracją 
małą i nieoficjalną, choć pogodną i uroczystą, jak przystało na okoliczność Międzynaro
dowego Dnia Teatru. Nie dysponując odpowiednim pod względem ilościowym oraz jako
ściowym zespołem aktorskim, nie mógł reżyser uniknąć przypadkowości obsady, mimo 
gościnnego zaangażowania sil z zewnątrz. Aliści na kilka dni przed premierą zdarzyła się 
rzecz straszna. Teatr telewizji zafundował odbiorcom przedstawienie właśnie ,,Dam i huza
rów" w reżyserii Olgi Lipińskiej i w doborowej, idealnej obsadzie aktorskiej - z udziałem 
Marka Walczewskiego (Major), Jana Kobuszewskiego, Wojciecha Pokory, Tadeusza Rosz
kowskiego, Zofii Kucówny, Danuty Szaflarskiej i Bronisława Pawlika. 



Scenografia AD 1976 

Mimowolne porównanie - niestety - nie mogło być dla elbląskiego spektaklu zbyt 
korzystne. Mimo to, teatr bronił się przed nieuniknionymi porównaniami widowiskowo
ścią (spora zasługa scenografii Zenobiusza Strzeleckiego) a nawet rozmachem. Mimo dow
cipnych rozwiązań sytuacyjnych oraz celności i zabawności pomysłów inscenizacyjnych 
spektakl jednak nie w pełni zadawała!. 

„ ttykonawcy ról męskich - pisałem wówczas - nie wyłączając miejscami i Majora, 
uciekają się zbyt często do zewnętrznych, mechanicznych środków wyrazu. Stąd mało za
bawne, choć obliczane na rozśmieszenie widzów, energiczne, farsowe marsze po scenie 
w momentach zdenerwowania i zakłopotania". 

Wbrew tradycji inscenizacyjnej znacznie lepiej w widowisku wypadły damy, zwłasz

cza Danuta Mancewicz (Panna Aniela), Marta Sobolewska (Dyndalska) i Barbara 
Rachwalska (Orgonowa). Dlatego też spektakl „Dam i huzarów" z roku 1976 przeszedł do 
historii elbląskiego teatru jako widowisko o huzarach, tyle że w zasadzie bez huzarów. 
Honor tychże ratował głównie sam Jacek Gruca jako aktor, który do obsady jako Porucz
nik wszedł wprawdzie zastępczo i w ostatniej chwili, niemniej z ogromną korzyścią. 

Mimo tych niedojrzałości spektakl cieszył się sporą popularnością wśród odbiorców, 
obejrzało go zaś w 30 spektaklach 13 750 widzów. 

Ryszard Tomczyk 

1 
J 

I 
I 

Scenografia AD 1999 

T rudno wręcz uwierzyć jak wiele podobieństw łączy „Damy i huzary" a. d. 1976 
i a. d. 1999. 180 premiera Teatru Dramatycznego w Elblągu spina wielką klamrą ponad 
dwudziestoletnią działalność artystyczną oraz problemy dnia codziennego, czyli całą 
historię naszej samodzielnej sceny. 

Jacek Gruca marzył o innych tytułach, ale zaczął od Fredry. Podobnie Antoni Baniu
kiewicz i Dariusz Barton: - nie mieliśmy w planach, na co najmniej dwa sezony tej, ani 
innej sztuki wielkiego polskiego komediopisarza, a jeśli już to myśleliśmy o tytułach 
w Elblągu nie granych (np. ,,Dyliżansie"). Naszemu wielkiemu poprzednikowi psikusa 
wyrządził teatr telewizji, nam przysłużyła się kinematografia odbierając gremialnie 
widza i przenosząc go na Dzikie Pola, na pozycje raczej odległe od teatralnych. W roku 
1976 premiera „Dam i huzarów" uświetniała uroczystość Międzynarodowego Dnia 
Teatru, nie inaczej będzie w marcu br. Wtedy teatr elbląski dopiero co powstawał 
i niczego nie można było przewidzieć, obecnie ów teatr - po wprowadzeniu reformy admi
nistracyjnej i likwidacji województwa - właściwie się odradza, a jego kierownictwo 
z niepewnością patrzy w przyszłość. Zadajemy sobie wiele prostych, lecz ważnych pytań 
dotyczących zagadnień fundamentalnych - czy sejmik wojewódzki zdoła utrzymać nasz 
teatr, czy nie zmieni jego formuły na impresaryjną, czy wystarczy środków na realizację 
ambitnego repertuaru, utrzymanie zespołu arystycznego i innych działów merytorycznych, 
na opiaty stałe etc ? Wszystkie te pytana sprowadzają się do jednej i zasadniczej kwestii, 
którą wyrazić można jako teatralne „być albo nie być" . 



W tej sytuacji, niepewności i wielu niewiadomych, odstąpiliśmy na chwilę od zamierzo
nej linii repertuarowej, zrobiliśmy mały krok w bok i zdecydowliśmy - nie chcąc jednak 
czekać z założonymi rękami - o realizacji tytułu, który nie urągąłby naszym gustom 
i ambicjom, a z drugiej strony nie narażałby teatru na wielkie zobowiązania finansowe. 
Tak krok po kroku, może nieświadomie, a może kierowani niewidzialną ręką losu i prze
znaczenia, dojrzeliśmy do decyzji o przygotowaniu ,,Dam i huzarów". Tytuł wydawał się 
dobry, bo to sztuka śmieszna, a przy tym lektura, ponadto popularna, oczekiwana przez 
dorosłych i młodzież. Zagra w niej cały zespół aktorski odsuwając od siebie - choć na 
chwilę - wszelkie wątpliwości co do przyszłości , a przy tym okazało się, że w naszych 
magazynach wiszą kostiumy sprzed 20 lat, które tylko wystarczy nieco odświeżyć (projek
ty kostiumów w roku 1976 wykonał Rajmund Strzelecki). Z dnia na dzień to, co wydawało 
się zrazu koniecznością i pewną ucieczką od problemów, zaczynało nabierać kształtów, 
rumieńców i znaczeń całkowicie nieprzewidywalnych, jak to w akcie twórczym zwykle 
bywa. Pomyśleliśmy o zaporoszeniu Pana Jacka Grucy na oficjalną premierę i przypo
mnieniu elblążanom jego dorobku oraz faktu utworzenia przez niego teatru . Moment jest 
taki, że warto do tych pierwocin powrócić, przypomnieć entuzjastyczną atmosferę tamtych 
lat, niecierpliwe oczekiwanie na samodzielny elbląski teatr i jego twórcze dokonania. Może 
te myśli uchronią nas od czarnego scenariusza, w którym dla tego teatru nie ma już miejsca 
w XXl wieku. Zaczęliśmy też z przekąsem mówić, że premiera tej sztuki była tu pierwszą 
i oby nie okazała się ostatnią. Traktujemy ten tytuł jako pewien omen - jeśli wszystko się 
uda, zapewnie miniemy punkt krytyczny i dalej będziemy służyć z oddaniem naszemu 
miastu i jego mieszkańcom, a jeśli nie ... (lepiej odpukac'). 

Trochę nam szkoda, że poczciwy Pan Fredro trafia na elbląską scenę w towarzystwie 
dam i huzarów nieco z przypadku, tak w latach 70 -tych jak i dziś. Że nie do końca decyzja 
o inscenizacji jego wspaniałej komedii okazuje się przemyślaną i konsekwentnie tkwiącą 
w linii repertuarowej szefów artystycznych tutejszej sceny. Ale mimo tych zastrzeżeń 
i nieco dziwnej genezy nie traktujemy tej pozycji gorzej od innych, od tych na przyklad, 
które zamierzaliśmy świadomie zrealizować. Przeciwnie - dajemy „Damom i huzarom" 
pełne prawa i możliwości stania się znaczącą i pamiętaną pozycją w repertuarze i historii 
elbląskiego teatru . Wokół niej budujemy program obchodów Międzynarodowego Dnia 
Teatru, przygotowaliśmy piękną scenografię, nawiązujemy do miejscowej teatralnej histo
rii i tradycji. Mamy też nadzieję, że nasz zespół aktorski zagra w tej sztuce jak z nut, a nasi 
panowie wyczarują huzarów pełnokrwistych i soczystych, którzy przyćmią celuloidowych 
Bohunów i innych kozaków hasających za ścianą z ogniem i mieczem. 

Choć więc wcale nie z chęci zabawy i dla krotochwili, ale raczej z powagi sytuacji 
wyrasta ten tytuł , wierzymy, że przyniesie nam i widzom wiele, wiele niezapomnianych 
wrażeń. A zatem, jak w znanym humorze, bawimy się jak damy ... i huzary. 

Antoni Baniukiewicz i Dariusz Barton 
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TEATR D_RAMATYCZNY W ELBLĄGU 
DYREKTOR - lderowcli arty11tyc:zny - JA CEK GRUCA 

• L huza.171 
Komedia w lrzech akiach, prozą 

Do posiadłości majora hu:.arów, bawiącego bez.lrosko na urlopie w 1owariys1wie 
holegóu1 prz;yjl'i.diaią siostr}}, k1óre pragną slręcz.~·ć mu w małż.eńslwo j ego sioslrzenice 
- osiemnas1ole1nią Zosię. Pobudką tych swalów jesl glównie majqlek 1Uajora, znac:;nie 
siarszego od dziewczyny. Major. podobnie jak jego pr:.yjaciel Ro1mistrz, jest zatwardziałym 
przeciwnikiem małżeństwa, a Zosia koch'l młodego. godnego jej miłości Porucznika. Aby 
zrealizować swe plan!J, damy układają precyz.yjny plan: pragną ro zbić ż.oł11iershą solidar
ność, porói:.nić huzarów ze sobą i nahloni ć !\Jajora do ożenku . 

1ak się zaczyna;ą „DA .\11' i Hl"ZARY" - nwka wiełhiego polskiego komedio
pisarza ALEKSANDRA FREDRY, grana w setkach inscenizacji w Polsce ·i za granicą, 

1/umaczona na kilka języków i - od półtora wiek.u - ciesi:qca sie niezmiennie wielkim 
powodzeniem. IV czym tkwi tajem11i ca popularnoki „DA.lf i JIUZARÓW"? 

Oddajmy ~los badaczom i l.rytykom twórczości Fredry. 
Chrzanowski: „DAMY i HUZARY" , d<ięki o:Jromnej werwie komicznej i LO zarówno 
w sytuacjach ja k i w niezmiernie plastycznej charah.lersstyce dam i huzarów, dz.lęki Ż.}}

w!>Aci i bogac tw:t i dos!wrrale od poctąth, do hońca ustopniowanemu przebiegowi akcji, 
dzięki ;ej ścisłemu zespoleniu z charak t er;ysti;hą, na/eiq do najznal.omils:}}ch rzeczy, jakie 
Fredro napisał. Są w swoim rodzaju arcyd<iełem". 

Bo !! : „Nie ma Lu chJ·ba ani jednej roli, htórą b.~ ~ ra;q cy uwa!:ał sobie za d!Jshonor. 
Rola w role, niby dobrany komplet in trumentów, czelwją baLUliJ reżysera". 
Tar n a wski: „Co za wesola komedia, pP/na humoru, śmieszna od początku do końca, 

oż;ywiona doskonal;ymi figurami, ;:.a;mujqca akcją c elwwq, a nawet nie P'>:.bawioqq prawdy 
głębszej, choć glebo/w pod dowcipem ukrstej, bo historia pocz.ciwego J\lajora I jego przy
j :clel:i Rotmistrza j es t hisloriq. ws:.)]Slhich mę!.c:.}.P-11 r1a ~w:1 cie, pocz.qw!ZłJ od ojca Adama". 

Nie zdradzimy tu jednak Państwu cal2j fab·ily i mornlu utworu. Zupraswmy na
tomiast na prz.edstawienie, IHóre w;yreiyserou·ał JACEK GRUCA w scenografii ZENOBIUSZA 
i RAJMUNDA STRZELECll.ICH. Bedzie ono r6wni•ż ol. a~jq rlo pierws zeeo spo tkania z nowo 
utworzonym Teatrem Dramatycznym w Elbl<ieu. li' roli Organowej występuje gościnnie 

W\'bitna oktorha warszawsk1 BARBARA RACHWALSKA . Majora gra gościnnie znany aktor 
Teatru „ Wybrzeże" w Gdańs.~u LECH SKOLIMOWSKI. 

Dobrej zabaw!)! 

Informacji udziela i zamówienia na bilety pr7yjmuje Biuro Obsługi Widzów codziennie 

oprócz niedziel i świąt, w godzinach od 10.00 do 14.00. Telefon 24-00. Kasa Teatru czynna 

codziennie oprócz poniedziałków w godzinach od 10.00 do 14.00 i od godz. 17.00 do 19.00 

bi! i 

GZP Elbląg 624 10.3.76 G-10 800 



Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Teatru odbywają się pod patronatem 
honorowym Jerzego Szmita - Marszałka Sejmiku Warmińsko - Mazurskiego oraz pod 
patronatem prasowym „Gazety Olsztyńskiej". 

Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru zaplanowano na dni 25 - 27 marca 1999 roku. 

W dniach 25 i 26 marca na Dużej Scenie odbędą się finały Turnieju Wiedzy o Teatrze. 

W dniu 27 marca zapraszamy na uroczystą premierę „Dam i huzarów" oraz na 
rozstrzygnięcie konkursów: 

ł na najbardziej teatralną szkołę 

ł na najpopularniejszy spektakJ sezonu 1997 /1998 (patronat ,,Dziennika Bałtyckiego" 
i „Gazety Elbląskiej") 

Dziękujemy naszym przyjaciołom, którzy znacząco pomogli w realizacji ,,Dam i huzarów": 

ł Panu Januszowi Nowakowi, dyrektorowi Przedsiębiorstwa Budowlanego 
ELBROL 

ł Panu Ryszardowi Mytychowi, właścicielowi Zakładu Usług Budowlanych 
w Elblągu 

ł Panu Jackowi Bańskiemu, dyrektorowi firmy Turbo - Service w Pasłęku 

ł Panu Adamowi Walczyńskiemu, łowczemu Wojskowego Koła Łowieckiego 
nr 237 „Odyniec" w Elblągu 

ł Panu Stanisławowi Ladze, kolekcjonerowi broni myśliwskiej, miłośnikowi 
teatru 

ł Panu Tadeuszowi Jasińskiemu, właścicielowi Tartaku w Godkowie 

Asystent dyrektora ds edukacji teatralnej 
Bożena Sielewicz 

Kierownik Działu Marketingu i Obsługi Widowni 
Ewa Wiśniewska 

Kierownik Muzyczny 
Wojciech Karpiński 

Public relation 
Małgorzata Długowska 

Opiekun Turnieju Wiedzy o Teatrze 
Tomasz Walczak 

Kierownik Techniczny 
Mariusz Budzyński 

Kierownik Sceny 
Zbigniew Wałdoch 

Kierownik Pracowni Krawieckiej 
Grażyna Przeździecka 

Główny Akustyk 
Zbigniew Piotrzkowski 

Główny Elektryk 
Kazimierz Kowalski 

Brygadier Sceny 
Waldemar Stańczuk 

Garderobiane 
Grażyna G6rna, Melania Niemiec 

Pracownia stolarska 
Zygmunt Połeć 

Rekwizytor 
Piotr Begej 

W programie wykorzystaliśmy rysunki 
z programu teatralnego wydrukowanego 
w marcu 1976 roku, autorstwa Bohdana 
Korzeniowskiego, z opracowaniem graficz
nym Józefa Łapińskiego. 

Projekt graficzny: Zygmunt Prończyk 
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