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Friedrich Di.irrenmatt urodził się 5 stycznia 1921 roku w Konolfingen w niemiecko
języcznej części Szwajcarii. O swym dzieciństwie i wczesnej młodości mówił w jednym 
z wywiadów: „Wychowywałem się na wsi, właściwie było to coś pośredniego między wsią 
a małym miasteczkiem. [„.] Mój ojciec był tam pastorem, wychowywałem się poniekąd 
w społecznej izolacji, bo na wsi syn pastora to coś całkiem szczególnego„. Potem, kiedy 
miałem trzynaście lat, nastąpiła gwałtowna zmiana - przeprowadziliśmy się ze wsi do 
miasta. [„ .] Znalazłem się więc w wielkim mieście w okresie dojrzewania i nie rozumiałem 
nic z tego, co mnie otaczało. Bardzo dużo czytałem, ale to niewiele pomagało. Natomiast 
ten stan dezorientacji popychał mnie do rysowania. Rysowanie było dla mnie obroną, w ten 
sposób tłumiłem to, czego nie rozumiałem. Mogłem to, co mnie przytłaczało , jakoś 

obrazowo przedstawić". 

Friedrich Di.irrenmatt, choć nigdy nie porzucił malarstwa i rysunku, nie podjął studiów 
w akademii sztuk pięknych. W latach 1941-1945 studiował teologię , filozofię 

i germanistykę w Bernie i Zurychu. Swój wybór uzasadnia! chęcią wyjścia „poza świat", 
a także poza młodzieńcze pasje. „Chciałem się pozbyć obrazów - mówił. - Ale one nie 
odchodziły, wracały do mnie ciągle i właściwie w ten sposób doszedłem do pisania, 
a potem do dramatu [„.] - formy pośredniej, łączącej w sobie malarstwo i literaturę''. 3 
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Jako dramaturg Di.irrenmatt zadebiutował w 1947 roku sztuką „Es steht geschrieben" 
(Napisane jest). Nowa inscenizacja tego utworu z 1967 roku nosiła rytu! , ,Anabaptyści" . 

Kolejna sztuka „Der Blinde" (Ślepiec) została wystawiona w Bazylei w styczniu 1948. 
Rozgłos przyniosła autorowi „niehistoryczna komedia historyczna" „Romulus Wielki" 
(1949, nowa wersja 1957). 

W latach pięćdziesiątych i na początku lat sześćdziesiątych powstały najważniejsze sztuki 
Di.irrenmatta, a wśród nich dzieła zaliczane dziś do najwybitniejszych osiągnięć literatury 
XX wieku. Kolejno ukazywały się: „Małżeństwo pana Mississippi", ,,An ioł zstąpił do 
Babilonu" (dwie wersje z roku 1953 i 1957), „Wizyta starszej pani", „Frank V" oraz „Fizycy". 
W kilka lat potem powstałym.in. „Meteor", „Król Jan" oraz najciekawszy z póżnych drama
tów tego autora „Zwłoka" (1977) i nawiązujący do stanu wojennego ,,Achterloo" (1983). 

Oprócz sztuk teatralnych Friedrich Di.irrenmatt pisał rozprawy z zakresu teorii teatru, 
eseje, powieści i opowiadania kryminalne, scenariusze filmowe, słuchowiska. Spośród 
utworów tego ostatniego gatunku wyróżnić należy takie, jak „Nocna rozmowa z czło
wiekiem, którym się gardzi", ,,Akcja Wega", „Herkules i stajnia Augiasza", „Proces o cień 
osła" . Do najwybitniejszych osiągnięć prozatorskich należą „Kraksa", „Obietnica", „Sędzia 
i jego kat", „Grek szuka Greczynki". 

„Dziś, z zamkniętej już , niestety, perspektywy - pisała Elżbieta Wysińska - dorobek 
Di.irrenmatta wydaje się nad podziw jednolity. [„.] Oczywista jest pasja Di.irrenmatta 
w analizowaniu ciągle i ciągle z różnych punktów widzenia zagadnień ideologii 
i moralności. W ciągu całego okresu aktywności pisarskiej podawał w wątpliwość przyjęte 
definicje i poglądy dotyczące funkcjonowania społeczeństw, pokazywał brudy tego świata 

doskonale zamaskowane pozorami porządku, niesprawiedliwość jako nieodłączną cechę 
sprawiedliwości, powszechne zagrożenie nienaturalną śmiercią, hipokryzję jako główną 
zasadę postępowania. O zbiorowości myślał równie żle jak o jednostkach. Prowokował 

i narzucał własne spojrzenie, inne, odbierane jako drastyczne, choć czasem błazeńskie". 
Zapytany niegdyś, dlaczego jego utwory uświadamiają grozę tego świata, natomiast nie 

przynoszą żadnych propozycji rozwiązań, Di.irrenmatt odpowiadał: „Czyż ja mam prawo 
podsuwać jakieś rozwiązania? Najgorszą rzeczą, jaką mogę sobie wyobrazić, jest to, że 

przechodzę obok księgarni i widzę na wystawie książeczkę zatytułowaną «O pocieszeniu, 
jakie daje Di.irrenmatt». Literatura nie ma udzielać pociechy. Pocieszać można się innymi 
rzeczami. Moim zdaniem, literatura ma tylko prawo niepokoić" . 

W latach pięćdziesiątych Friedrich Di.irrenmatt zamieszkał w Neuchiitel, we francusko
języcznej części Szwajcarii; tam też zmarł 14 grudnia 1990 roku. 

Prapremiera „Wizyry starszej pani" odbyla się w Zurychu 29 stycznia 1956 roku. W Polsce sztuka zosrala 
wystawiona po raz pierwszy na pocL:jtku 1958, i to niemal równocześnie na czterech scenach: w Łodzi , 

Krakowie, Warszawie i Poznaniu . 

„ Wizyta starszej pani" powstala i zdo~ywala rozglos dokladnie w tym samym czasie, 
kiedy teatry polskie częściowo odzyskiwaly możliwość ksztaltowania repertuaru zgodnie 
z wlasnymi programami, a calkowicie możliwość wyboru środków artystycznych. Na 
scenach polskich „ Wizyta" pojawi/a się już w towarzystwie bardzo wielu sztuk 
importowanych, starszych, nowszych lub zupelnie nowych, oraz dziel klasyki 
romantycznej i politycznego Shakespeare'a dotąd równie niedostępnych. Polski debiut 
Durrenmatta poprzedzily premiery Anouilha, Becketta, Brechta, Camusa, Ionesco, 
Montherlanta, Osborne'a, Sartre'a, \Y/erjla, Wildera, Williamsa, ale to on mia/ odegrać 
rolę przewodnika po wspólczesnym świecie. Kariera teatralna „ Wizyty starszej pani" 
okazala się początkiem trwalszego związku szwajcarskiego pisarza z Polską. 

* 
Sztuka właśnie z powodów moralnych zrobi/a szokujące wrażenie nie tylko na tych, 

którzy zareagowali negatywnie, także na tych, którzy przyznając, że drażni i jątrzy, 

akceptowali terapię wstrząsową. [.„} 
Dość powszechnie odczuwana drastyczność sztuki polega/a na tym, że w pewien 

sposób oskarżeni w niej zostali wszyscy. mgadnienie moralne dotyczy tu zbiorowości 
w tym samym, jeśli nie większym, stopniu co jednostki. Zbiorowość glosi obowiązujące 
jednostkę zasady, a w razie potrzeey nimi manipuluje. Swoją korzyść przedklada i nad 
pojedynczych czlonków wspólnoty, i nad zasady. W dodatku ma pewne racje. 

„Lecz nic bardziej potwornego nad nędzę" - powie Chór w Epilogu. „Boże zachowaj 
nam dobrobyt" - modlą się mieszkańcy Gu/len po zabójstwie Ilia. „Ale gdyey zamiast 
dobroeytu przyszla nędza? Czy eyśmy odczuli katharsis? - pyta/ ]an Kott i odpowiada/. 
To nie sztuka Durrenmatta jest jadowita, to współczesność jest jadowita moralnie. 
I właśnie niejednoznaczna". A może jednak jednoznaczna? Wszystkim ideologiom 
świata przeciwstawi/a ideologię dobroeytu, nic na razie nie wskazuje na jej upadek. 5 
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Fascynacja Diinemnallem w Polsce wynikała między innymi ze sposobu, w jaki pisarz 
opowiada! o grozie tego świata i naturze ludzkiej. \Vciągającej fabule, stopniowanej 
dramatycznie, jak za dawnych czasów, akcji towarzyszy~y zaskakujące wolzy myślowe, 

prowokujące „inne spojrzenie" na znane skądinąd zależności. Sztuki miały dzialanie 
odświeżające. (. . .] 

Dii11enmau odwolywal się do wrodzonego poczucia sprawiedliwości u widza, liczy/ 
więc na reakcję emocjonalną, nie zytko na rejlek!!fę. To też zjednywa/o mu publiczność, 
a w polskim teatrze dawalo znaczną przewagę nad Brechtem, którego dydaktyzm 
i diagnozy polityczne pozostawaly na ogól obojętne.(. .. } 

Na prze/omie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiązych Diirrenmall ~yl atrakcyjny dla 
teatru także z punktu widzenia czysto estetycznego Z jednej strony stanowi/ odtrutkę na 
realizm, z drugiej pozwala/ budować role umotywowane psychologicznie, zgodnie 
z przyzwyczajeniami aktorów. Zglaszal propozycje demonstracyjnie umowne i stwarza/ 
ciekawe możliwości inscenizacyjne. Łączy/ różne elementy. Groteska i tragizm, farsa 
i kabaret, absurd i satyra wspólistnia~y na scenie w sposób naturab~y. 

Po roku 1957 popularność Diirrenmatta stale ros/a. jej apogeum to pojawienie się 
„Fizyków". Od stycznia 1963 do stycznia 1964 wlącznie odbyto się dwanaście premier tej 
sztuki i przy~ywaly dalsze. (. .. j Później zaczęto cichnąć. Diirrenmau za czą i pisać mniej 
efektowne .fabularnie sztuki, wziąl się za przeróbki z Shakespeare'a i Strindberga. 
\V Polsce dal się zauważyć generalny spadek zainteresowania dramaturgią obcą. 
\V latach siedemdziesiątych nazwiska polskich reżyserów znalaz~y się za to na afiszach 
prapremier nowych sztuk Diirrenmatta za granicą. 

* 
Wiele lat temu na spotkaniu w redakcji „Dialogu" pisarz powiedzial. „ Teatr to zde

rzenie się ze sobą dwóch rzeczywistości: tej, w której żyje widz, i te;; która jest pokazana 
na scenie. Wlaśnie to, co wyniknie z tego zderzenia, decyduje o wartości sztuki. 

Oddziaływanie teatru na widza nie może być wymuszone: zarówno teatr, jak widz 
zmieniają się nieustannie, byli inni wczoraj i będą inni jutro". 

I to jest chyba szansa. 

Elżbieta Wysińska , Dlaczego Dlirrenmatr), „Dialog" 1991 nr 5-6 (jragmenly tekstu) 
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Friedrich Durrenmatt o „ Wizycie starszej pani" 

Takie pojęcia jak „wina" nie istnieją same w sobie. Nie jest to kapital o jednakowej 
zawsze wartości, który da/oby się przechowywać w banku i podejmować swobodnie 
w każdej chwili. Pojęcie winy jest pojęciem stanowiącym własność pojedynczego 
człowieka, o winie decyduje człowiek sam - i to ten, któ1y sam może być uznany za 
winnego. Oczywiście istnieje kodeks karny, można skazać winnego naruszenia prawa 
- ale o p o cz u c i u winy decyduje człowiek sam. 

Groteskowość „ Wizyty starszej pani" polega na tym, że w tej sztuce tylko Jll wie, co to 
jest sprawiedliwość. Tylko JL/ potrafi określić swoją winę. Dlatego jest inny od pozostałych 
mieszkańców Gullen, dlatego jest od nich sprawiedliwszy. Aktem sprawiedliwości dla 
gulleńczyków jest świadome zamordowanie człowieka. Czyli będąc „sprawiedliwymi" 
robią to samo, co robili, kiedy byli niesprawiedliwi. 

Sprawiedliwość jest sprawą indywidualną człowieka. Każdy inaczej rozumie pojęcie 
„sprawiedliwości". Mnie jako dramatopisarza interesuje najbardziej ów konflikt 
sprawiedliwości, jaki powstaje między jednostką a ogółem. W „ Wizycie starszej pani" 
mamy do czynienia z podobną sytuacją, co w tragedii antycznej, tyle że pokazaną w 
odwrotnym układzie. W „Edypie" pokazane zostało miasto, w którym wybuch/a zaraza. 
Okazuje się, że zaraza jest karą za to, że ktoś zabił swojego ojca i ożeni/ się z własną 
matką. Rozpoczyna się śledztwo, winny zostaje odkryty, ponosi karę i odchodzi. Związek 
łączący jednostkę i społeczeństwo ma charakter metafizyczny, jest pe/en metafizycznych 
tajemnic. W „ Wizycie starszej pani" nie ma żadnej metafizyki. jest za to szalona kobieta 
- szalona nie znaczy w tym wypadku niespełna rozumu - która rozumuje w bardzo 
prosty sposób. Miasto zrobi/o ze mnie dziwkę, zostanie teraz ukarane, zrobię z jego 
mieszkańców również sprzedajną dziwkę. Żąda wydania jej Jlla. To, co w „Edypie" 
mia/o charakter metafizyczny, tu staje się namacalnie konkretne. Wszystko rozgrywa się 
między mieszkańcami Gullen, Il/em i Klarą. ILI zostanie ukarany- czyli zamordowany, 
ale wymierzenie mu sprawiedliwości wymaga dokonania zbrodni. Zbrodni świadomej, 

a zarazem usprawiedliwionej frazesem sprawiedliwości. Przez co właśnie okrutnej. 
Gulleńczycy nie mają odwagi nazwać rzeczy po imieniu. Gdyby od początku mieli 
odwagę powiedzieć, że chcą śmierci Jlla dlatego, że są w nędzy, że nie mają już sil żyć 
dalej tak, jak żyli dotychczas; gdyby mieli odwagę powiedzieć, że śmierć Ilia jest dla nich 

JU 

J li 

rękopis „ \\'fizy(y starszej pani" 
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konieczna - Ill zabilby się sam, sam wymierzy/by sobie sprawiedliwość. Nie mogą się 
jednak na to zdobyć, muszą więc sami zabić, muszą udawać, że czynią to gwoli 
sprawiedliwości. I dlatego stają się sprawcami zbrodni. Rzecz ma się odwrotnie niż 
w „Edypie": miasto staje się bogate wskutek popelnienia zbrodni. 

Zref erowalem szczególowo sprawę „ Wizyty starszej pani'; żeby pokazać na tym -
wlasnym - przykladzie, że sprawiedliwość nie dziala w sposób mechaniczny, nie jest 
bezwolnym automatem. Przeciwnie, tworzy się za każdym razem od nowa, wynika 
zawsze z konkretnej sytuacji, przemija wraz z konkretną sprawą i nie da się kopiować. 

Sprawiedliwość jest wartością związaną z czlowiekiem, jest przez czlowieka stworzona 
i przez czlowieka stosowana. 

Po to, by mogla istnieć tragedia, musi istnieć świat zamknięty, w którym wszystko jest 
jednoznaczne. W czasach dzisiejszych wszystko jest komiczne i tragiczne zarazem, 
ponieważ świat nasz nie jest zamknięty, ponieważ nic nie jest jednoznaczne. 

(Fragment wypowiedzi Friedricba Dummmatta podczas spotkania w redakcji „Dialogu ') 13 
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35-lecie pracy artystycznej 
Danuty Chudzianki 

DEBIUT Klara w „ Ślubach panieńskich" A Fredry 

Nigdy nie marzyłam o ]u/ii 
Antygona -„Antygona" Sofoklesa 

Z Danutą Chudzianką rozmawia Andr1.ej Nowicki 

Andrzej Nowicki: Pract; rozpoczt;la Pani w 1963 roku„. 

Danuta Chudzianka: Dokladnie 1 lipca 1963 w ówczesnych Teatrach Dramatycznycb pod 
dyrekcją ]ana Maciejowskiego. Pierwszy spektakl, w którym wystąpi/am, odbyt się 14 września 
tego samego roku. Byty to „Śluby panieńskie " Aleksandra Fred1y, a ja zagra/am rolę Klary. 

Niektórą aktorą unikają miejscowości , z których pochodzą. Pani, po ukończeniu studiów, 

powrócila do rodzinnego miasta. Czy wówczas zamierzala Pani pozostać w Szczecinie przez 

kolejnych bez mala (bo jedynie z krótką przerwą) 35 lat? 

O tego typu wyboracb decydują zarówno cecby indywidualne, jak i sposób wychowania. Są 
ludzie, którzy za wszelką cenę pragną się oderwać, ale są i tacy, którzy na początku swojego 
doroslego życia wciąż szukają oparcia w rodzinie. Podejmując pewne decyzje nie jesteśmy 15 
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jednak w stanie precyzyjnie zaplanować wlasnej przyszlości. ja mia/am to szczęście, że trafi/am 
do bardzo dobrego teatru, do znakomitego zespolu, który by/ wl~'nie formowany. Byłam po 
prostu dumna z tego, że mogę tu pracować, a równocześnie to wlaśnie na szczecińskich scenach 
otrzyma/am propozycje zagrania wielu interesującycb ról. Pozostalam więc przez tak dlugi czas. 
I nigdy specjalnie nie żalowalam. Ten zawód wykonuje się z różnych powodów. jeśli jednak ktoś 
decyduje się na aktorstwo, powinien grać, a nie jedynie czekać na role. Od samego patrzenia 
człowiek się nie nauczy. 

Szkota pomaga zdobyć warsztat, ale nie zawód' 

Różnie mówi się o szkołach aktorskich. Niektórzy twierdzą nawet, że są one zbyteczne. Moim 
zdaniem powinny istnieć. I nie tylko dlatego, że dziś absolwenci uczelni artystycznych często 
muszą szukać rozmaitych źródeł utrzymania, a tytul magistra daje im prawo ukończenia 
innych studiów podyplomowych. Bez przygotowania teoretycznego, bez podstawowej choćby 
wiedzy z zakresu historii sztuki, historii literatury trudno sensownie wykonywać ten zawód, 
niemożliwa staje się pe/na inte1pretacja najczęściej bardzo różnorodnych tekstów, nad którymi 
przychodzi nam pracować. Czas spędzony w szkole nie jest czasem straconym. 

Powróćmy jeszcze do poctątków Pani kariery artystycznej. Jak rodzice przyjęli wiadomość o rym, że 
chce Pani zostać aktorką' 

Przez pewien czas w ogóle o tym nie wiedzieli. Pragnęli, abym studiowała medycynę. Przygotowy
wałam się więc do egzaminów wstępnych, a nawet z/ożyłam dokumenty w Akademii Medycznej. 
Równocześnie w szkole średniej bardzo często występowałam podczas szkolnych akademii, 
recytowalam wiersze. W klasie maturalnej zagra/am też rolę Balladyny. I chyba wówczas 
zaczęłam myśleć o uczelni teatralnej. \V przerwie między maturą a egzaminami na medycynę 
pojecba/am do Warszawy. Poszłam na Miodową. Tam już trwały przes/ucbania. Dowiedzialam 
się jednak, że w Łodzi egzaminy rozpoczną się za dwa dni. Oczywiście tam też już nikt nie chciał 
przyjąć moich dokumentów. Dziś nie jestem w stanie dokładnie odtworzyć biegu zdarzeń. 
Pamiętam tylko, że przez cafy czas p/akalam. I być może po to, by się ode mnie uwolnić, 

wyrażono zgodę, abym zdawała raze1n z kandydatami z Łodzi. 

Gdy przesz/am przez pierwszy etap egzaminów, postanowi/am zawiadomić rodziców. 
Prawdopodobnie nie była to najbardziej przez nich oczekiwana wiadomość. Z czase1n jednak 
zaakceptowali mój wybór. 

Czy ich obawy wyn i kały stąd , że zawód aktora i studia aktorskie niosą ze sobą wiele pokus, 
niebezpieczeństw, że jest to zawód „niepoważny"? 

Myślę, że rodzicom związanym ze sztuką fatwie} pogodzić się z taką decyzją ich dzieci. Moi 
rodzice, czemu trudno się dziwić, pragnęli, a~ym kontynuowa/a rodzinną tradycję, a zarazem 
wybrała zawód pozwalający mi w przyszlości osiągnąć stabilną pozycję. Ich oczekiwania 
spełniły moje dwie młodsze siostry. jedna jest lekarzem, druga zaś profesorem Akademii 
Rolniczej. 

Do szkoty teatralnej a potem do teatru szła Pani z pewnymi własnymi wyobrażeniami o aktorstwie. 
Czy rzeczywistość mocno je zweryfikowała? 

To jest zawód jak każdy inny. Bywają okresy lepsze i gorsze. Na pewno zagra/am wiele 
interesujących ról, które chciałam zagrać. Wielu też nie zagra/am i pewnie już nie zagram. Myślę 
jednak, że w szkole nauczy/am się świadomości siebie. już podczas studiów wiedziałam na 
przykład, że nigdy -może trochę ze względu na warunki fizyczne i predyspozycje psychiczne -nie 
zagram Julii czy Ofelii. I nigdy tego nie pragnę/am. W sytuacji nieuniknionej konfrontacji 
wyobrażeń z rzeczywistością teatralną uda/o mi się jednak wiele marzeń ocalić, wiele zreali
zować. Oczywiście zdarzały się też rozczarowania. Na pewno, mimo różnych ciężkich i czasami 
dramazycznych chwil, można w tym zawodzie odnaleźć coś, co nazywa się spełnieniem siebie. 

A gdy teraz przychodzi do Pani ki lkunastoletni chłopak czy dziewczyna i oświadczają , że chcą być 

aktorami, co im Pani mówi' 

Gdy są pewni swej decyzji, zawsze staram się im pomóc. jednocześnie mówię o pewnych 
zagrożeniach, które niesie ze sobą wybór tego zawodu. 

Jakiego rodzaju są to zagrożenia' 

Mówię o zagrożeniach z punktu widzenia mojego i mojego pokolenia. Przed laty każdy, kto 
kończy/ studia aktorskie, mógł liczyć na angaż w teatrze. Gdy rozpoczyna/am pracę, na obu 
scenach ówczesnych Teatrów Dramatycznych (obecny Teatr Polski i Współczesny) zatrudnionych 
by/o 86 aktorów. \Vszyscy byliśmy pracownikami etatowymi, otrzymywaliśmy stale i -jak zawsze 
w tym zawodzie - marne pensje, ale, co najważniejsze, mieliśmy szanse zagrania wielu ról, 
a zate1n również możliwość artystycznego rozwoju. W ciągu sezonu bowie1n grano wówczas 
kilkanaście sztuk. Dziś młodzi ludzie kończą uczelnie artystyczne i nie wiedzą, czy będą mogli 
pracować w wybranym zawodzie. Każdy z nich sam musi zadbać o swoje życie artystyczne. 
I musi mieć tego świadomość. Wiem, że powinnam im to powiedzieć. 
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Wybrane ważniejsze role sceniczne 
Danuty Chudzianki 

Antygona - ,,Antygona" Sofokles, reż. Marek Okopiński 

Muza - „Wyzwolenie" Stanisław Wyspiański, reż. ]an Maciejowski 

Ruth - „Sonnenbruchowie" wg „Niemców" Leon Kruczkowski, reż. Józef Gruda 

Żona - „Nie-boska komedia" Zygmunt Krasiński, reż. Zygmunt Wo;dan 

Swoja - „Na szkle malowane" Ernest Bryll, reż. ]an Uryga 

Elżbieta I - „Vivat! Vivat! Regina" Robert Bolt, reż. Zygmunt Wo;dan 

Alicja - „Taniec śmierci " August Strindberg, reż. Jerzy Hofman 

Żona - „Ich czworo" Gabriela Zapolska, reż. Olga Koszutska 

Ewa - „Granica" Zofia Nałkowska , reż. ]an Błeszyński 

Antygona - ,,Antygona" Sofokles, reż. Janusz Bukowski 

Królowa - „Iwona, księżniczka Burgunda" Witold Gombrowicz, reż. Marcel Kochańczyk 

Mlodziakowa - „Ferdydurke" Witold Gombrowicz, reż. Ryszard Major 

W aria - „Wiśniowy sad" Antoni Czechow, reż. Janusz Bukowski 

Papież Klemens VI - „Czerwone Nosy" Peter Barones, reż. Włodzimier.z Nurkowski 

Gulaczkina - „Mandat" Nikołaj Erdman, reż. Aleksander Wilkin 

Matka - „Balladyna" Juliusz Słowacki, reż. Jarosław Kilian 

Babcia - „Tango" Sławomir Mrożek, reż. Stanisław Świder Muza w „ \'(lyzwoleniu" Stanislawa \'(lyspiańskiego 
19 



T 
TEATR 
POLSKI 
W SZCZECINIE 

Zespół techniczny: 

Specjalista d/s produkcji, tapicer - Leszek Kusz 
GL specjalista d/s obsługi sceny -Andrzej Czekanowski 
Kierownik sceny - Piotr Saga! 
Kierownik pracowni krawieckiej - Krystyna Szczęsna 
Fryzjerka, garderobiana - Barbara Syguła 
Pracownia elektroakustyczna -Jan Adamowicz 
Pracownia stolarska - Henryk Bugajczyk 
Pracownia malarska - Bożena Wołoszyn 

Rekwizytor - Kazimierz Ratajczak 

Redakcja programu - Ewa Bogus ławska 

Opracowanie graficzne -Tomasz Bogusławski 

Teatr Polski poleca swoich przyjaciół 

' 
POLSTEAM-ZAOPATRZENIE S.A. 
70-606 Szczecin, ul. Hryniewieckiego 1, fax (048 91) 624 792 

R.Q
0
morski 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE 

@ EUROAFRICA 
LINIE 
ŻEGLUGOWE 

71-602 Szczecin 
ul. Kapitańska 2 

tel.(091) 345 402, 489 682 

70-952 Szczecin 
ul. Energetyków 3/4 

tel. (091) 624 371, 623 806 w. 259 

DialCom@ 70-952 Szczecin 
al. Wojska Polskiego 117 

tel.I fax (091) 22 24 04 multimedia & lntemet 

BRACIA LUDWIŃSCY s.c. 
SZCZECIN, ul. A. Struga 63 

@lENTRDM !lllEWNA i iEAMIENIA 
tel.. (091) 644-855; tel./fax 644-854 

835-835 SZCZECIN TAXI 
Dojazd na przedstawienie i odwiezienie 

z 20% rabatem 

Praedsiębiorstwo Projektowo-Serwisowe 
Elektroniki, Pomiarów i Automatyki 

71 -324 Szczecin, al. Wojska Polskiego 154 
tel. (091) 87-48-85, fax 87-50-14, tbc 422802 

Branżowa Książka Telefoniczna 
70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 2 

tel. 33 82 88, 33 98 20 
fax 35 73 83 

Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. 
70..419 Szczecin, pl. Rodła 9, tel.{091) 59 53 89, 

59 53 90, fax 34 04 09, tbc 0422152 bigsa 

PRO·DATA 
PRO-DATA Computer Systems 

70-1 OO Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38 
tel. (091) 826-300, 837-298 

837-299, 837-300 

Praedsiębiorstwo 
Informatyczno-Elektroniczne 

71-087 Szczecin, ul. Derdowsklego 8 
tel. 531 882, fax 531 842, llx 0422301 

~l\SHAND 
LUKSHAND Lubaszewski-Księżak 

Szczecin, ul. Winogronowa 2a 
tel. 613-521, 621-692 

!lx 042-5726 

BISSMYK s.c. 
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

70-320 Szczecin 
ul. Twardowskiego 18 

BULK CARGO PORT SZCZECIN Sp. z o.o. 
70-661 Szczecin, ul. Gdańska 21 

tel. (091) 462 44 70, 430 73 73, fax (091) 462 35 29 

„PARK" HOTEL Sp. z o.o. 
ul. Plantowa 1, 70-527 Szczecin 

tel.(091)4881524, 4340050 
fax (091) 434 45 03 

Banl~"'-\.ustria 
Creditanstalt 

Przedstawicielstwo w Szczecinie 
Pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin 

tel. (091) 359 44 59, 359 54 71 
fax (091) 359 54 72 POl!lndSA 

Radio „Plama", ul. Duńska 25, 71-795 Szczecin 
tel. (0·91) 426 90 77, 482 80 51, fax (0-91) 48219 OO 

e-mall: plama@plama.szczecln.pl, http1/www.plama.szczecin.pl 



BIG Bank GDAŃSKI SA ~... ..-i.. 
„.~ B3 
~/o l r;:;::;~. 

Działu Dokumentacji 

Główny sponsor Teatru Polskiego w Szczecinie oferuje: ZG ZASP 

./ATRAKCYJNE FORMY LOKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH: 

Lokaty terminowe - bardzo atrakcyjnie oprocentowane. 
Okres lokaty od trzech dni do trzech lat. 

Bony lokacyjne - płatne na każde żądan ie. Oprocentowanie rośn ie progresywnie 
w stosunku do okresu przetrzymywania bonu. 

Lokaty dewizowe - różnorodne terminy (już od 1 miesiąca) 
oraz wysokie oprocentowanie - to główne atrybuty lokat dewizowych 
w BIG Banku Gdańskim SA. 

./ RÓŻNORODNE FORMY FINANSOWANIA DZIAW.NOŚCI GOSPODARCZ~J 

./ KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ TRANSAKCJI ZAGRANICZNYCH 

./KARIT PŁATNICZE BIG VISA Business Card 

./ DORADZTWO FINANSOWE 

./ USŁUGI DOMU MAKLERSKIEGO 

BIG Bank Gdański SA to bank: 
~ Bezpieczny, Innowacyjny, Giełdowy. 

BIG Bank Gdański S.A. O/Szczecin, Pl. Rodła 9, I i Np, (() 595-396, 595-375 
Wydział Zamiejscowy- ul. Soltana 1, 72-601 Świnoujście, 
(() (0-97) 321-6133, 321-6104 

Dom Maklerski -Pl. Rodła 9, VI p , (() 595-563, 595-565 


