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wg. Lewisa Carrolla 

Reżyseria i choreografia - Jacek Medwecki 
Scenografia - Li.liana Jankowska Muzyka - Czesław Łukowice 

Przygotowanie wokalne - Andrzej Beń 

Występują: 

Alicja - Marzena Wieczorek 
Królik - Teresa Lisowska 
Kapelusznik - Aleksander Podolak 
Królowa - Bożena Perłowska 
Król - Aleksander Maciejewski 
Mysz - Alina Horanin 
Ośmiornica - Anna Łaniewska 

Zając, Kotek - Marek Jędrzejczyk 
Gąsienica, Joker II - Les-rek Perłowski 
Kot Śmicchot, Walet - Cezary Żołyński 

Sceny zbiorowe 
Pt aki i strażacy 
M. Bernaś , I. Hauba , B. Jędrzejczyk, 
A. Łani ws!G1, E. Milczarek , B. Pomy
kała. B. P rłowska, K. Bujnicka , J. Ka
czmarski , A. Maciejewski . L. Perłowski, 
C. Żołyński, K. Zaklukiewicz, K. Tuchal-
ki, A. Podolak 

Parada 
Król i Królowa - A. Maciejewski, B. Per
łowska 

Gryf, Kierowca 
Horacy, Kat 
Rak I, Ogrodnik I 
R1k II, Ogrodnik II 
Żółw, Dynia 

- Kuba Zaklukiewicz 
- Wacław Welski 

- Edyta Milczarek 
- Kalina Bujnicka 

- Krzysztof Tuchalski 
- Janusz Kaczmarski Suseł, Joker I 

Myszka 
Koniki 
Konik II 
Meduza 

- Beata Chorążykiewicz 
- Bogumiła Jędrzejczyk 

- Bożena Pomykała 
- Marlena Bernaś 

Damy i Walety - B. Cho rążykiewicz, 
A. Horanin, W. Welski C. Żołyński 
Trójki Pik: M. Jędrzejczyk, K. Zaklukie
wicz, K. Tuchalski, A. P odolak, J . Ben
dkowski (tech. ) 
Piątki Trefl - B. Choi:ążykiewicz, A. Ho
ranin, W. Welski, C. Zołyński 
Siócł ·mki Pik - M. Bernaś, I. Hauba, B. Jęd
rzejcmk, A. Łaniewska, B. Pomykała 
Gwardia (Asy) - M. Jędrzejczyk., K Tu
chałski. K. Zaklukiewicz 

Lewis Carroll 

W- Pozdrowienia 
~ w Dzień 
Bożego Narodzenia 

(od wróżki dla dziecka) 

Droga Panno, nawet Wróżki 
Chwila owa też odmienia; 
Idą w kąt psoty i sztuczki 
W dzie1i Bożego Narodzenia. 

Wróżki wiedzą ze słyszenia ... 
Wiedzą to od dzieci miłych: 
W dzieii Bożego Narodzenia 

Słowa z N:·ebios tu zstąpiły. ~ 

W Dzieii Swiąteczny, jak co ro/w, 
Słowa te usłyszysz wszędzie: 
"Ludziom dobrej woli - Pokój.1" 

"Niech na ziemi Pok(!j bedzie1" m 
Lecz tylko do serc dzieci;cych W 
Wejdzie Gość ów, pełen chwały, 
Ta in radości jest najwięcej, 

Tam Dzieii Święty trwa rok cały.~.~· 

Tak więc, moja Panno miła, G::) 
Bez psot, życzę, i wyskoków, 
Byś szczęśliwa w Święta była 
I w całym tym Nowym Roku! 

Boże Narodzenie, 1867. 
"Pnygody Alicji w Kroi"ie Czar6w" 

przekład: Maci !j Slomczyr\ski 

Rozmowa z Jackiem Medweckim - reżyserem 
• Gorzowsk im widzom jest pan znany jako 

twórca "Pinokia". Czy "Ali cja w Krainie Cza rów" 
będzie podobna do tamtego przedstawienia? 

- W pewnym sensie tak, bo oba przedstawienia wy
rosły z tych samych korzeni. Z zasady przygotowuję 
przedstawienia na podstawie klasycznej literatury dzie
cięcej . Zależy mi, aby po pobycie w teatrze dzieciom 
zapadły w pamięć postaci i zdarzenia. Staram się nie 

zmieniać tego, co jest w książce. Opowiadam się za 
pelną inscenizacją, z kolorową dekoracją, bez udzi
wnień, w pełnej bliskości z wyobrażeniami utrwalonymi 
w naszej kulturze . Drugie podobieństwo rodzi się z for
my. 'Alicja" - podobnie jak Pinokio - będzie musicalem. 
Dzieci lubią przedstawienia pełne ruchu, tańca, muzyki. 

Ciąg dalszy na str. 3 
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Z inicjatyw~ aktorów 
Kabaret w "Lamusie'" ... 

Bardzo lubiany aktor - Wojciech Deneka chwilowo 
pauzuje na gorzowskiej scenie. Wiąże si ę to z wystę
pami w Teatrze Nowym w Poznaniu, gdzie dyr. Euge
niusz Karin powierzy! mu rolę Hrabiego li w "Nieboskiej 
komedii' Krasińskiego. Mówi się o dalszych pla nach 
wspólpracy Deneki z Korinem, ale Wojtek - jak na razie 
- nie myśl i o opuszczeniu Gorzowa. Ba, proponuje no
we formy swojej aktorskiej obecności. Od pewnego 

czasu wspólpracuje z kapelą "U Zbycha" i śpiewając 
piosenki znakomicie nawiązuje kontakt z publicznością. 

25 listopada wystąpil z nową inicjatywą. Do klubu 
"Lamus" zaprosi! swoich artystycznych przyjaciól, by po
kazać widzom pierwsze wydanie kabaretu 
'Denekowanie-Lamusowanie '. W serdecznej atmosferze 
opowiadal o swoim aktorskim i prywatnym życiu , o lu
dziach, z którymi wiąże go przyjaźń , a oni zaprezento
wali się widzom. Śpiewali: Anna laniewska (przejmująco 
' Surabaya Johny") , Edyta Milczarek (trochę za malo) i 
Elżbieta Kuczyńska (o kukielkach i marionetkach) a tak
że Aleksander Podolak (przy gitarze). Swoje wiersze sa
tyryczne inscenizowal Wladysław Wróblewski. Na piani
nie akompaniował Andrzej Beń (''Kajtek"). Gośćmi spe
cjalnymi byli Romana Kaszczyc i Adam Deneka. 

To bardzo sympatyczne spotkanie dala aktorom 
okazję do pokazania swoich scenicznych i wokalnych 
umiejętności poza sceną. Bardzo potrzebny jest w Go
rzowie taki właśnie kabaret. Dobrze, że Wojtek zapo
wiada kolejne wydania . Tylko. prosimy, o bardziej 
"kabaretowej" godzinie. 1700 to za wcześnie! 

a " Pchła" w Domu Dziecka 
W pi ą te k 29 listopada odbyła się premiera 

przedstawienia. które przygotowali : Marzena 
Wieczorek, Aleksander Maciejewski, Krzysztof 
Tuchalski i Kuba Zaklukiewicz. W gorzowskim 
Domu dziecka pokazali oni "Pchłę Szachrajkę" 
wedlgu Jana Brzechwy. Wszędobylską Pchfą by
ła Marzena Wieczorek ubrana w śmieszny kape
lusz. króci uteńką spódniczkę, z nieodłączną to
rebką. Ot, pan ius ia! Znakomicie nawiązywała 
kontakt z publicznością, bawiła całą swoją posta-

cią. Towarzyszący jej panowie występowali a to 
w roli Narratora z grubą księgą , a to jako rozmai
te postacie z otoczenia Pchły. Przedstawienie 
dzieciom bardzo się podobało. Obliczone jest na 
45 minut, aby można było je prezentowac pod
czas jednej godziny lekcyjnej . Aktorzy chętnie 
zagrają w przeszkolach, szkołach , klubach, do
mach kultury, na choinkach. To dobry .prezent od 
aktorów dla dzieci w świąteczno-noworocznym 
okresie. 

)])® Wnllrum ~ 00JPWM1n~~IID~®IM1 ~ 
Hi g rudnia zc~~pol Teatru Osterwy wyjeżdża do Wilna, gdzie pokaże "Pamic;tnik z powstania 

warszawskiego' ' M irona Białoszewskiego. Wyjazd organizuje Stowarzyszenie "Vvspól.nuta Polska" 
gurzows -y aktorzy bc,:dą gośćmi Macierzy Szkolnej i Stowarzyszenia Nauczycieli w Wilnie. Po
wn\t pl, nowm1y jest na 21 g rudnia . To dobre przedstawienie w reżyse rii Wiesława Górskiego 
g rane jest z powodzeniem na macierzystej scenic. W czerwcu pokazywane było w Warszawie na 
tzw. "Mirnnaliach", czyli inte rdyscyplinarn ej imprezie upami c;tniaj<1cej dorobek Mirona Biało
szewskiego. Gorzowski teat r wystąpił wkdy na ulicy Tarczy1i skie, gdzie niegdyś wystawia! swoje 
sztuki sam autor. Teraz to przedstawienie zobaczą Polacy w Wilnie. 

"Trzecia w prawo i druga w lewo" we Frankfurcie 
4 listopada Teatr Osterwy wystąpil w Sali Dworcowej 

Teatru im . Kleista we Franklurcie. Na przedstawienie 
"Trzeci ej w lewo i drugiej w prawo od księżyca" przyjechal z 
Hamburga autor - Janusz Rudnicki. Widownię wypelnili 
przede wszystkim polscy studenci Viadriny i licea l iści z klas 

polsko-niemieckich. Ta publiczność znająca język polski a ży 
jąca w środowisku niemieckim. znakomicie odbiera/a przed
stawienie. Po spektaklu odbylo się spotkanie z autorem. Po
niżej prezentujemy obszerny fragment recenzji tego przed
stawienia opublikowany we Frankfurcie. 

Nie myśleć! Uczyć się parkować! 
W mocno biograficznej sztuce autor bezlitoś n i e 

szydzi i ktytyk u1e wzajemne stosunki i uprzedzenia . 
Czyżby stra ch przed Polską przed , glupawą wynioslo
ścią Niemców? 

Polakowi, któremu udalo się samochodem przeje
cha ć tysiąc kilometrów, nigdy nie udaje się na oczach 
sasiadów prawidlowo zaparkować wóz przed domem, 
w związku z czym nieustannie na szybach swego sa
mochodu znajduje karteczki z napisem "Nie myśleć! 
Uczyć się parkować! " . Fakt ten do żywego rani dumę 
Polaka traktując go jako bolesną zniewagę. Bardziej je
szcze irytuje go nieprawidlowe wymawianie jego naz
wiska. Twierdz i, że Rudnicki, chodzić może po świecie 
z pod ni esio ną glową i z ręką w kieszeni stanąć przed 
Bogiem - natomiast Rudniki, jak mówią Niemcy, może 
najwyżej zgarniać liście z trawników. 

W kraju nazywano Rudnickiego '·burzycielem w/as· 

nego gniazda", ponieważ kompleksy swoich rodaków 
równic bezlitośnie krytykuje, twierdząc, że Polak uważa 
się za bohatera kiedy - jakoby mszcząc się na terror 
hitlerowski - nazywa każdą Niemkę kurwą Grzegorz 
Mrówczyński, reżyser sztuki uważa . że wlaśnie w Go
rzowie, przygranicznym mieście, inscenizacja tej sztuki 
miala szczególne kulturowo-polityczne znaczenie. 

Z naciskiem podkreśl i ć należy mistrzowską grę ak
torską Hanny Stankówny, w roli niemieckiej sąsiadki 
autora - alkoholiczki. 

Na spotkaniu z widzam i, autor powiedzial , że oś
mioletnia dziś sztuka straciła już swoją ostrość, bo
wiem w stosunkach polsko-niemieckich wiele się zmie
nilo. Czyżby slowa te mialby być tylko prowokacją? 

Oiertrich Schróder (Markische Oderzeitung) 
Tlum. Aleksandra Zawiejska 

Kocham 
i nienawidzę 

śpiewam i tańczę 
Aleksander Podolak o "Czarownicach " i "Alicji" 

- Pracując nad rolą sędziego Danfortha w 
"Czarownicach z Salem" szukalem jakiejś cechy 
charakterystycznej określającej tę postać. Przy 
mojej dość dużej energii ruchu potrzebowałem 
czegoś , co uspokoi tę zewnętrzną ekspresyjność. 
P.ierwszy pomysł - wprowadzenie laski. Bez wąt
pienia człowiek, który posiada jakąś ułomność, jest 
traktowany przez spoleczeństwo na całym świecie 
jako bardziej wyrafinowany, bezduszny. Ostate
cznie z reżyserem Adamem Orzechowskim uzgo
dniliśmy, że będzie to sztywna noga. Ma ona w so
bie szatański element, bo diabeł często wyobraża
ny jest jako kuternoga. Moi koledzy i koleżanki wi
dząc mnie w tej roli mówili z niedowierzaniem: "Ty 
jesteś zupełnie inny facet". Tak samo było przy 
okazji mojego recitalu do wierszy Leśmiana. Wtedy 
ludzie mówili: "Jak ty musisz kochać" . A ja staram 
się jak najlepiej wykonywać ten zawód , maksymal
nie profesjonalnie , więc równie silnie - gdy trzeba -
nienawidzieć lub kochać. 

- W "Alicji" my się musimy dobrze bawić , żeby 

się równie dobrze bawiła publiczność. Ta bardzo 
młoda publiczność , do której adresowane jest 
przedstawienie, to najbardziej wymagająca wido
wnia. Przyznam, że przystępowałem do tego zada
nia z pewną niechęcią. Grałem już w "Alicji" w słyn
nej adaptacji Andrzeja Strzeleckiego z muzyką Woj
tka Głucha w Szczecinie. Graliśmy to przedstawie
nie ponad 100 razy. Przychodzili na ten spektakl lu
dzie w różnym wieku, bo niby to byla bajka, a jed
nak był to po prostu dobry kabaret dla dorosłych. 
Strzelecki pisał ten scenariusz dla aktorów ze swo
jego teatru, ale po zrealizowaniu go przez kilka tea
trów w Polsce, krytyka uznała , że nasza szczeciń
ska realizacja "Alicji" była najlepsza, choć z aktora
mi zupełnie nieznanymi twórcy scenariusza. Zaba
wa była wtedy świetna i wielka dla mnie frajda. 

"Alicja" w reżyserii pana Medweckiego będzie 
zupełnie innym przedstawieniem. Gram Kapelu
sznika. Lubię niezmiernie na scenie rzeczy związa

ne z muzyką, ale po kilku latach niegrania w tego 
typu przedstawieniach , potrzebuję trochę więcej 
koncentracji, więcej muszę wymagać od siebie. 
Jest tu bardzo dużo śpiewania, dużo ruchu, tańca. 
Przedstawienie musi być bardzo lekkie, a to wyma
ga od nas ogromnej pracy, Nie ma nic gorszego, 
niż gdy widz po przedstawieniu powie: "Jak ten ak
tor się męczył , jaki on spocony". Od razu się zabija 
takie przedstawienie. Powinniśmy się bawić. Lecz 
by lekko wyśpiewać i wytańczyć swoje role, musi
my mieć dobrą kondycję fizyczną. 

Matematyk, foto grafik, twórca 
Lewis Carroll , wlaściwie Charles Lutwidge Do

dgson. Anglik urodzony 27 I 1832 r., zmarl 14 I 1898 r. 
Z zawodu matematyk, w latach 1855-81 byl wykładow
cą tego przedmiotu na uniwersytecie w Oxfordzie. Au
tor traktatów z dziedziny matematyki, czlowiek rozleglej 
wiedzy i zainteresowań. Zajmowal się pomyslami racjo
nalizatorskimi, wynalazkami , jak r ównież nową wów
czas sztuką fotografii . Napisal ponad 250 dziel, w więk
szości naukowych . Podobnie jak jego pradziadek, dzia
dek i ojciec - ascetyczny rektor Oxfordu, byl pastorem, 
ale nigdy nie pod1ąl obowiązków duszpasterskich . Car
roll wiele fotografowal, szczególnie chętnie male dziew
czynki. wśród nich córkę dziekana - Alice Liddel. W 
czasie spacerów lodzią po Tamizie w 1862 r. na prośbę 
dziewczynki opowiedz-"11 jej fantastyczne przygody Ali-

cji, które następnie napisal, ozdobil wlasnymi rysunka
mi i podarował jej na gwiazdkę. Tak powstal jeden z 
najbardziej znanych utworów literatury światowej -
"Al icja w Krainie Czarów". Manuskrypt książki , zapisa
ny kaligraficznym pismem i ozdobiony rysunkami mate
matyka, znajduje się do dziś w Bntisch Museum. Utwór 
zdobyl rozglos światowy , stal się klasycz ną pozycją lite
ratury angielskiej, tlumaczony na wiele języków ob
cych. Zupelnie inny charakter ma li część tej ks i ążki -
·o tym, co Alicja odkryla po drugiej stronie lustra", Pro
fesor M. Żurowski w odczycie wygloszonym na Uniwer
sytecie Warszawskim w 1960 r. dostrzegl w li części 
opowieści cechy prekursorskie wobec surrealizmu. 

Alicja we śnie przenosi się do zaczarowanej krainy. 
W państwie Królowej Kier spotyka najrozmaitsze posta-

K-C:o śni a k-C:o ;es-C: śniony1 
O czym opowiadają dwie książki Lewisa Crrolla? O 

wyobrażeniach sennych malej dziewczynki. Wiadomo 
jednak, że po wysluchaniu opowieśc i Alicj i, jej starsza 
siostra wyśni te same przygody. W ·po drugiej stronie 
lustra" pada zdanie, iż nie wiadomo kto ś ni i być może 
śnieni są wlaśnie śniącymi. a śniący - postaciami ze 
snu figur uchodzących dotąd za twory wyobraźni. Na 
koniec sen Alicji zostanie przekazany innym; i przez in
nych zrozum iany . Sądzę , że Lewis Carroll postanowił 
opisać sen powszechny, a więc taki sen, którego skla
dniki, a może raczej struktura . czy jedno i drugie, zna
jome są tym, co posiedli umiejętność z apamiętywania. 
Tu problem się komplikuje, bowiem sen zapamiętany, 
to sen j uż przelożony na język dnia: wierny i zarazem 
powszechny opis snu jest niemożliwy w lej samej mie
rze, co wierny i powszechny opis realnej rzeczywisto
ści. Lewis Carroll postanowił więc - podejrzewam - od-
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- Ale będzie to na pewno całkiem inne przed
stawienie. 

- Oczywiście . "Alicja" to poważna próba, bo przecież 
książka niesie wiele problemów z kręgu podświadomo
ści. Bohaterowie większości baśni , np. Pinokio stale 
znajdują się opres1ach. coś się wokól nich dzieje. Latwo 
takie sytuacje pokazać na scenie i wciąg nąć dzieci do 
śledzenia losów bohaterów. "Alicia" właściwie nie ma fa
buly, która moglaby budzić emocje. Sytuacje "Alicji ' są 
lagodne, przygody n iegroźne, Muszę więc wzbudzić za
interesowanie dzieci różnorodnością i tempem zdarzeń. 
W przedstawieniu pojawia si ę ok. 60 postaci ! 

- Czy ma pan stałych współpracowników. np. 
adaptatora tekstów, muzyka, scenografa, choreo
grafa? 

- Adaptację p rzygotowuję sam, choć podpisuję -
Maciej Staropolski. W wypadku "Alicji " na podstawie 
oryginalu, napisalem nie tylko scenariusz, ale ta kże 
wierszowane dialogi i piosenki - czyli po prostu libretto 
do tego musicalu. Zawsze interesowałem się choreo
grafią, więc także sam opracowuję uklady taneczne. 
Natomiast zapraszam dobrych scenografów, Wspólpra
cowalem z pan ią Barbarą Ptak, teraz pracuję z panią 

tworzyć gramatykę snu, reguly jego istnienia, mecha
nizm nim rządzący. "Przygody Alicji w Krainie Czarów" i 
'Po drugiej stronie lustra" - to dokładne sprawozdanie z 
prób realizacji i klę ski tych zami erzeń. 

Obie bajki to sny przedstawione z ich nieciąglością, 
absurdem, przemia ną i wymiennością znaczeń, z nara
stającym poczuciem l ęku , który niknie, zapominany, za 
sprawą nowych wydarzeń , śmiechem przeksztalcają 

cym się w szloch, z mglistą. ale uparcie, glucho tętnią
cą obsesją marszu i celu, po omacku wzdłuż ścian labi
ryntu, z którego nie ma ucieczki , jeśli nie li czyć przebu
dzenia, z rozmowami, których sens to znika, to znów 
pojawia się na ulamek sekundy, by olśnić kogoś, kto 
śni, by przynieść mu slodycz rozumienia, placzu a tak
że pychy. 

Michał Komar ('Carroll i jego gry") 
'Literatura na Świecie " 1973 nr 5 

Lilianą Jankowską. Zależy mi, aby dzieci nie stykały się 
z kakofonią barw. a przenosily się w sceniczny świat 
atrakcyjny i uporządkowa ny zarówno w kolorach jak i w 
wartościach. Zawsze uczestniczę w procesie tworzenia 
muzyki. ch cę mi eć wplyw na 1ej ostateczny ksztalt. 
Muzykę do "Alicji ' napi sal Czeslaw Lukowiec. Wspólnie 
przygotowujemy spektakl a potem powtarzamy go w 
róż n ych teatrach z udzialem miejscowych aktorów. 
Mam dużo zamówień od teatrów na kolejne realizacje. 

- Jakie baśnie już prezentował pan na scenie? 
Czy pracuje pan nad nowymi? 

- Dla sceny za adaptowalem baśnie : "Straszny 
smok' , "Calineczka", 'Królowa śniegu ", "Kopciuszek', 
także legendę o "Janosiku", Teraz pracu1ę nad dwoma 
nowymi musicalami: o śpiącej królewnie i o olowianych 
żolni erzykach. "Alicja w Krainie Czarów' była wcześniej 
pokazywyna w Olsztyn ie i w Jeleniej Górze. W Olszty
nie obok aktorów występowali czlonkowie miejscowego 
Studia Teatralnego, a więc byl tlum wykonawców na 
scenie. Bardzo lubię duże przedstawienia. W Gorzowie 
aktorzy muszą grać po kilka ról każdy. 

• Jak się panu pracuje w Gorzowie? 
- Aktorzy są ogromnie zaangażowani w pracy, czę

sto proszą o powtórzenie scen. Dla aktorów jest to pra
ca bardzo trudna. Po każdej próbie mają 
koszule przemoczone na wylot. Musical 
wymaga sprawności fizycznej, umiejętności 
wokalnych, po prostu sily. Podziwiam teatr, 
który podejmuje takie duże przedstawienie. 
Dzieci czekają na baikę, więc przyjdą na
wet wówczas, gdy będzie w niej gralo 5-6 
osób. Dyrektor Major zdecydowal się jed
nak na duże i drogie przedstawienie. Je
stem przekonany, że widownia to doceni. 

Rozm. Krystyna Kamiń ska 

'W Reżyser w akcji ! 

LI 

cie, zarówno prawdziwe, jak i znane z O& EQWY 
książek . Królowa Kier jest uosobie-
niem zla, ale zarazem realistycznej angielskiej pedan
terii. Pod pretekstem fantazji autor pozwala sobie na 
satyrę i aluzje do rzeczywistości Baśń lączy opis dzia
lania podświadomości doroslego, filozoficzne podteksty 
ze światem wyobraźni dziecka, z wlaściwym angielskim 
baśniom humorem. nonsensem i groteską. Książka ma 
wiele znaczeń i każdy czytelnik - dziecko czy doros/y -
znajdzie w tej lekturze przyjemność. W Anglii cytaty z 
niej staly się przyslowiami , a postacie - symbolami. 
Jest ona zresztą zjawiskiem unikalnym i wszelkie na
śladownictwa muszą zawieść , jak np. próba Y Wilsona, 
który napisa ł ' Jeszcze o Alicji". 

Słownik literatury dla dzieci i młodzieży", s. 64 

"Al ie ja" dla dzieci 
i dla dorosłyc~ 

Minęlo wiele dziesiątków lat od chwili ukazania się ' Przygód 
Alicji" w druku, nim z aczęto rozumieć. że jest to nie tylko wspa
nrala bajka dla dzieci , ale także arcydzielo opisu dzialania lu
dzkiej podświadomości. Je st to zapewne 1edyny wypadek w 
dziejach piśmiennictwa , gdzie jeden tekst zawiera dwie zupelnie 
różne książki: jedną dla dzieci i drugą dla bardzo doroslych. 

'Alicja' dla dzieci iest opowiastką pelną niezwyklych przy
gód, zdumiewających bohaterów, zabawnych wierszyków i na
glych zwrotów akcji. zupelnie zrozumialych i przyjętych w króle
stwie bajki. 

'Alicja ' dla doroslych jest drugim. obok 'Finnegans Walke' 
Joyce'a, arcydzielem, którego myślą przewodnią jes analiza 
umyslu ludzkiego pogrąż onego we śnie. I tak jak język 
'Finnegans Walke-, język 'Alicji' : rządzony jest gramatyką snu i 
rytmem snu: przenikanie, zwalnianie, powtórzenia, nagle zmiany 
tempa, monotonia i następujące tuż po niej porwane na slrzępki 
widzenia: wszystko to dotyczy w jednakowym stopniu struktury 
akcji i języka . Lecz owa inność w stosunku do świata na jawie 
nie ogranicza się , oczywiście, do spraw tak zewnętrznyc . 

Każdy, kto śni l (a śnil iśmy wszyscy) wie, że niemal wszy
stkie sny skla dają się z niejasnego ciągu wydarzeń mających 
wlasną logikę senną. laricuch przyczyn i skutków, które cz ęścio
wo wymykają się śpiącemu, choć wie on, ze są z nim związane , 

i dlatego często stara się je rozpaczliwie uporządkować przed 
przebudze iem. Mówiąc słowami Alicji : 'Trochę to trudno zrozu
mieć„ . nasLiwa jakieś myśl i „. ale nie wiem dokladnie jakie 1·. 
Jednym z podstawowych praw snu iest to. że może on lączyć ze 
sobą ludzi, którzy nigdy się nie spotkali. i lragmenty rzeczywisto
ści, które nigdy nie moglyby sąsiadować z sobą na jawie. Pod
świadomość wyrzuca na powierzchnię lragmenty fi lmu, a sen 
jest zdumiewającym. choć podleglym prawom, montażystą. skle
jającym je w calość, na którą śpiący nie ma pozornie wpływu , 
choć caly materia! pochodzi wylącznie od niego. Joyce zwielo
krotni! dla swych celów wynalazek Carrolla , ale choć sen Alicji w 
Krainie Czarów jest krótkim snem malej dziewczynki, a sen w 
'Finnegans Walke' ogromnym sne calej ludzkości wirującei w 
nieskoriczonym czasie cyklicznie między śmiercią a zmartwych
wstaniem, nie umialbym po11 edzieć, którego z niell 1111ażam za 
lepszego pisarza. 

Macief Słomczyński 
Od I acze te.u CailOI "?r?)ply /.lc,I ~ Kia.nie CzillĆPK I' ·•a 1971 



____ _ _:.o· -

• 

o o 



W wielu realizacjach "Czarownic z Salem" 
postać Abigail wysuwana jest na plan pierwszy, 
jako tej, która wywołała trage dię miasta i świa
domie oskarża sąsiadów. Adam Orzechowski, 
r e żyser gorzowskiego przedstawi enia 
"Czarownic", silniej wyeksponował inne wątki 
dramatu. Pomogło mu w tym dwóch nowych 
aktorów: Kuba Zaklukiewicz jako Jan Proctur i 

pokazał swoje nowe możliwości. Operując tyl
ko dużym stołem oraz czarnymi i jasnymi pła
szczyznami, Sławomir Jan Lewandowski zapro
jektował scenografię oszczędną. a funkcjonal
ną. Plastycznym skrótem przedstawienia staje 
si ę belka podtrzymująca sufit , która ma układ 
irlentyczny z belkami na szubienicy. Ogólny 
wyraz artystyczny całości ogromnie wzmacnia 

~oważne i ważne „ Czarownice i ~alem 
Aleksander Podolak jaku sędzia Danfnrth. Du
ży udział miała także Beata Chorążykiewicz w 
roli Elżbiety Proctor, Teresa Lisowska jako Rc
beca Nursc, Edyta Milczarek jako Marry \Var
ren i inni. 

muzyka skomponowan, przez An drzeja Gło
wi1iskiego, szczególnie partie na sopran. 

Dojrzałe, poważne przedstawienie. Takie 
spektakle tworzą rangę teatru. Dobrze, że dru
gi sezon pod dyrekcją Ryszarda Majora rozpo
czął si<; od tego ważnego przedstawienia. 

Krystyna Kamińska 
"Arsenał Gorzowski" 

nr 11 1996 r. 

6odność na stosie 
Ciekawą osobowością jest Abigail. Marzena Wie

czorek kreśli poostać dziewczyny z jednej strony zimnej. 
wyrachowanej, z drugiej - latwo ulegającej zmyslowości. 
Jednak największe emocje wzbudzają dwie postacie 
Jan Proctor - Kuba Zaklukiewicz oraz Elżbi eta Proctor -
Beata Chorążykiewicz . Widzowie obserwują , jakim ule
gają oni zmianom, jak wewnętrznie dojrzewają . 

W dramacie ciekawie pokazany jest proces nara· 
stania zbiorowej histerii, krąg podejrzanych jest coraz 
większy , coraz więcej wydaje się wyroków śmierci, 
choć sami sędziowie tracą wiarę w sens oskarżeń . 

Rozpędzona machina niszczy wlasnych konstruktorów. 
Reżyser Adam Orzechowski w wywiadzie poprze
dzającym premierę, zapewnia!, że nie sztuki szybkie, 
blahe scalają widza w teatrem. lecz reperttuar poważ
ny, szlachetny. Gorzowskim przedstawieniem udowo
dni! słuszność tej opinii. 

Hanna Ciepiela 
Gazeta Lubuska nr 252 /1996 z 26-27 X. 

Bu kiedy dochodzi do bczpodstawnego os
karżenia, nie oskarżyciel jawi si ę jako najważ
niejszy. l ecz ofiara i kat. Zimny sędzia Dan
forth staje się symbolem wszystkich tych. któ
rzy w historii wydawali pospieszne wyroki w 
imi subiektywnie pojmowanego prawa. Aktor 
dodał swojemu bohaterowi sztywną nogę a ta : 
fizyczna ułomność spotęgowała bezduszność . : 

• • •Ili <I•••••. Ili•• Ili• e Ili•• Ili Ili Ili• Ili Ili Ili Ili•• • Ili • ••• Ili Ili Ili Ili a•••••• Ili••• ••• • ••• Ili Ili Ili e Ili ee Ie. e 9 9 • • • e Ili Ili•• • ••••• 

Najbardziej okrutnymi sędziami byli ci , którzy : 
ślepo wierzyli w prawu i chcieli zrob i ć pulity- : 
czną karierę. Jak Danforth , który chce byc gu- ; 
bernatorem. Gdy osi ągnie tę pozycję . nikt już : 
nie będzie śmiał zwracać uwagi na jego szty- : 
wną nogę. Szafuje więc wyrokami śmie rci. ; 

Na drugim biegunie stoi Jan Proctor, czło- : 
"•iek na wskroś prawy, dobry gospodarz i mąż , ; 
(. .. ) Nic jest rewolucjoni stą , nie ma duszy mę-- : 
czennika, a przecież oddaje życ ie za prawdę. : 
Kuba Zaklukit;wicz zagrał Jana Proctora prze- : 
jmująco . 

Adam Orzechowski przygotował przedsta- : 
wienie pełne napięcia, 1m1dre i wzruszające. ; 
Każda rola, nawet epizodyczna, jest w tym dra- : 
macie znacząca i vryrazista. Gorzowskie zespół : 
aktorski, \vyst ępujący tu niemal w komplecie, : 

Slynny krytyk Jan Kott po warszawskiej prapremie
rze "Procesu w Salem" w 1959 r. napisal: "„. Dawno 
nie widziałem w jednym przedstawieniu tylu dobrych 
ról. " Z czystym sumieniem to samo mogę powiedzieć o 
rolach w gorzowskim spektaklu. Reżyser poszedl nieja
ko śladem Ludwika Rene - realizatora wspomnianej 
prapremiery wysuwa1ąc na pierwszy plan sprawę Pro
ctora, a odsuwając na dalszy sza leństwo Abigail. ( ... ) 

Dowodem na istnienie diabla są ci , którzy w niego 
nie wierzą . I dlatego potrzebny .jest pastor Parris, by 
w1ierzyli, obojętnie za 1aką cenę. Brawo dla Aleksan
dra Maciejewskiego za konsekwentne do końca po· 
prowadzenie tej roli. Przybyły do Salem do pomocy 
Parrisowi inny pastor John Hale - też dobra kreacja 
Leszka Perlowskiego - szybko zrozumial mechanizm 
pro~esu i swoją w nim rolę . 

Prowadzącą w dramacie stala się postać uwikla
nego w nieszczęsny zwi ązek nlemlodego już farmera 
Jana Proctora, którą Orzechowski powierzy! nowemu 
na naszej scenie, ale doświadczonemu w teatralnej 
robocie Kubie Zaklukiewiczowi. a ten zagra! ją prosto i 
szlachetnie, omijając konsekwentnie pokusy patosu. 
W podobnym stylu Beata Chorążykiewicz zagrała El
żbietę - żonę Proctora, rolę wydawaloby się obcą jej 
temperamentowi, a Teresa Lisowska nieugiętą w ob
ronie swojej godności, bogoboj ną Rebekę Nurse. Ma
rzena Wieczorek znów trafiła na rolę , którą z niewiel
kim retuszem zagrala calą sobą Mściwa Abigail, 
sprawczyni tragedii śmierci 20 niewinnych osób i 
uwięzienia 200, byla w jej interpretacji dziewczyną nie 

~zubienice 
. . / ,,,.. 

za n1ew1nnosc 
Mieszkańcy Salem powiesili najzacniejszych oby

wateli , gdy ci nie przyznali się do czarów. Adam Orze
chowski, reżyser pierwszej premiery sezonu udowo
dnil, że dramat sprzed ponad 200 lat jest stale aktuala
nym obrazem ludzkich charakterów. ( .. . ) W surowych, 
ascetycznych dekoracjach autorstwa Jana Lewandow
skiego dzieje się dramat ludzkich namiętności. Jana 
Proctora w bardzo oszczędny sposób gra rozpoczyna
jący sezon w Gorzowie Kuba Zaklukiewicz. Proste sło
wa, ascetyczny sposób gry, dodają tragizmu kreowanej 
przez niego postaci. ( ... ) Kontrastem jest Abigail zagra
na przez Marzenę Wieczorek. Jej Abi, pod maską pra
wowiernej , bogobojnej dziewczyny, ukrywa nienawiść , 

wścieklą a smutną. Odtrącona przez kochanka, wy
rzucona z pracy przez jego żonę , szantażowana os
karżeniem o czary przeciwko Elżbiecie, którą niby 
chciała uśmiercić przy pomocy guseł murzyńskiej nie
wolnicy Tituby (też bardzo ciekawa choć epizodyczna 
rola Aliny Horanin), spog l ądala ze sceny jak zbity 
pies. Ale zbity pies bywa groźny - ponoć nie daruje 
kopnięcia . Nie wziąl jej Proctor, gdy w pożądaniu po
dala mu siebie. I na granicy zemsty a bliżej rozpaczy 
wpada do jej przebieglej glowy iście szatański po
mysi. Żeby odwrócić tę kaskadę n i eszczęść stworzy 
na swój użytek teatr śmierci. Ta część roli Wieczorkó
wny wydaje się aktorsko najdojrzalsza. Jej wspólni
czka "I szaleństwie, Mary Warren to popisowa rola 
Edyty Milczarek. Chciala już przerwać ten lańcuch 
śmierci. Obudzilo się wreszcie sumienie. Już wyzna
wala przed sądem mechanizm tej okrutnej zabawy, 
gdy przywolane na konfrontację koleżanki, ze strachu 
przed zdemaskowaniem, w kolejnym ataku szalu 
okrzyczaly ją czarownicą. Przerażona Mary szybko 
wrócila do swojej roli a dz i ewczęta przyjęly ją z po
wrotem. Ta zgrana trupa Erynii to: Zuzanna - Bożeny 
Pomykaly, Betty - Bożeny Perlowskiej, Mercy Lewis -
Bogumily Jędrzejczak i oczywiście Abigail oraz pono
wnie Mary. Na ciekawy materia! tratila także Anna la
niewska, która ma prawdziwe szczęście do grania in
teresujących ról epizodycznych. Teraz świetnie wcieli
la się w rolę Anny Putnam. 

Druga część przedstawienia to ciąg przesluchań 
ofiar falszywych oskarżeń. Prowadzi je zastępca gu-

zepsucie, brak jakicholwiek hamulców moralych, a w 
końcu zwykly starych. To jedna z najciekawszych po
staci , jakie można oglądać w gorzowskim teatrze. 

Przekon ująco wypadli także obydwaj pastorzy. Par
risa gra Aleksander Maciejewski, po raz pierwszy nie 
szarżuje, ale po prostu gra zagubionego czlowieka, 
który nie potafil się dogadać ze swymi parafianami w 
sprawie pien iędzy, a teraz nie może zapanować nad 
szaleństwem, które dzieje się wokól. Równie dobry jest 
Leszek Perlowski kreujący demonicznego pastora Hal
le, któremu obsesyjna wiara odbiera trzeźwoś ć sądu. 

O tym, że spektakl dobrze się ogląda , decyduje 
sprawna akcja, dobra gra. oszczędna scenografia. 
"Czarownice" nie są tragedią z zamierzchlej przeszlo
ści, lecz stale aktualnym dramatem. 

Renata Ochwat 
Gazeta Zachodnia nr 241 z 15. X 

bernatora sędzia Danforth, bezwzględny demagog o 
zimnych przenikliwych oczach. To Aleksander Podo
lak w swoim debiucie na gorzowskiej scenie - aktor 
ze sporym wachlarzem środków oraz niemałym sce
nicznym i filmowym stażem. Groźny glupiec wspoma
gany przez początkowo obu pastorów, a potem już 
tylko przez Samuela Parrisa. ojca opętanej Betty, En
kiela Cheevera (Krzysztof T uchalsk1 - też pierwszy 
raz na naszej scenie) i piękn i sia Hathorne w ufryzo
wanej pięknie posturze Marka Jędrzejczyka. Więc 
dalej tropiono z uporem maniaka to, czego nie byle 
widać i skazywano na śmierć lub więzienie ludzi tylko 
dlatego, że nie widzieli diabla. Podzieli! ich los także 
stary Gilas Corey (Waclaw Welski), który oskarżony o 
czary, niezgodnie z angielskim prawem, zostal pod
dany torturom, jak za zdradę stanu, za to, że odmówi! 
zeznań . 

Proces odbywa się w surowej dekoracji na tle jas
nej, ściany z widocz ną u jej szczytu czarną belką. pod
partą jak szubienica. Jest jeszcze duży stól, który w 
obu części ach spektaklu pelni inne role . Autorem sce
nografii i bardzo udanych kostiumów jest Slawomir 
Jan Lewandowski. Kompozytorem pięknej muzyki -
Andrzej Glowiński. Szczególnie zapada w pam i ęć 
pieśń na glos kobiecy oparta na fragmentach Psalmów 
XVll, XXII i CXXX w przekladzie Czeslawa Milosza. 

Ireneusz Krzysztof Szmidl 
"Ziemia Gorzowska" 

nr 42 /1996 
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Nie jest aktorką , reżyserem ani scenografem. Pra
cuje w Teatrze im. Juliusza Osterwy od wielu lat. Ukoń
czyla Liceum Ekonomiczne i pracowala jako kasjerka w 
PKO. ale kiedy jeden z aktorów - Marek Pudelka zasu
gerowal jej pracę w teatrze, nie zastanawiala się dlugo. 
W Biurze Organizacji Widowni miala organizować 
spektakle terenowe. W 75 roku odeszla z teatru. Po
ciągnęly ją większe pieniądze. Tym sposobem znalazła 
się w dużym ośrodku wypoczynkowym w górach. Nie 
wytrzymala tam długo. Wrócila w 79 roku: 

- Dyrektor Mikuć przyją/ mnie bardzo serdecznie. 
Zaczęłam wówczas prowadzić magazyn strojów. W la
tach jego dyrektorowania mogłam rozwinąć skrzydła. 
Załatwiałam wiele sęrlw, /ącznie z podejmowaniem mi
nistrów. 

Nagrodę za zaslugi dla teatru otrzymala tuż przed 
premierą "Czarownic z Salem' . "Złotą Maskę" wręczy! 

jej prezydent miasta Gorzowa · Henryk Maciej Woźn iak 

- prezes Towarzystwa Przyjaciól Teatru. 
·Jak si ę czuje laureatka? 
- Świetnie, nagroda podbudowa/a mnie psychi

cznie. Myślę, że zaowocuje to w moich dalszych dzia/a
niach. 

D.K. - Nagroda zostala pani przyznana przede 
wszystkim za dzialalność na rzecz powstalego z pani 

inicjatywy Studia Teatralnego dla dzieci i młodzieży . 

Jak zrodzi! się pomysł utworzenia Studia? 
K.Z. - W 1989 roku teatr przeżywa/ bardzo trudny 

okres. Brak było pieniędzy, dużo pomieszczeń stało wol
nych. Pomyślałam, że można je wykorzystać na jakąś 
działalność. Miała to być zabawa w teatr. Dyrekcja za 
odpłatnością udostępni/a pomieszczenia, namówiłam ró
wnież kolegów-aktorów do prowadzenia grup studyj
nych. Przyznam, by/o trochę trudności, bo praca mia/a 
odbywać się w w niedziele. Bałam się, że i dzieci nie bę
dą chciały przychodzić w dniu wolnym od zajęć. Jednak 
dzieciaki bardzo chętnie przychodzą w niedziele. Na po
czątku Studio liczyło aż sześć grup po dwadzieścia parę 
osób każda, potem zmniejszyliśmy je do 15-osobowych. 
Teraz są dwie grupy. Maluchy od 5 do 10 lat prowadzi 
Teresa Lisowska, a starszych Marek Jędrzejczyk. 

O.K . - Czy trzeba mieć szczególne predyspozycje, 
by zostać przyjętym do Studia? 

K.Z. - Nie. Zapisać się może dziecko nieśmiałe i z 
temperamentem. Chodzi/o mi o to, żeby każdy tu odna
lazł siebie. I tak jest, dzieci bardzo się zmieniają . 

D.K. - Na czym polega pani rola w Studiu? 
K.Z - W teatrze mówią o mnie, że gdzie diabeł nie 

może. tam Kryśkę pośle. Często robię rzeczy niemożli
we do osiągnięcia. Dla Studia jestem gotowa stanąć na 

Na scenie i na widowni 
Świder z dyplomem 

Przedstawienie 'Nie igra się z milością " wyreżyse

rowal Stanislaw Świder. Studiowal on w Państwowej 
Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie i aby udowodnić 
nabyte umiejętności , musial przygotować pelnospek
taklową sztukę w profesjonalnym teatrze. Na zaprosze
nie Ryszarda Majora reżyserowal tzw. "warsztat" w Go
rzowie. 

W końcu października, aby zobaczyć to przedsta
wienie przyjechali do Teatru Osterwy wykladowcy 
PWST. znakomici reżyserzy · Jan Maciejowski i Jerzy 
Zegalski. 

Już w polowie przedstawienia Jerzy Zegalski prze
stal ukrywać swoje reakcje. Po minie i aplauzie widać 

bylo, że realizacja "Nie igra się z milością " bardzo mu 
się spodobala. Nie szczędzi! także słów uznania po za
kończeniu przedstawienia. 

Tym samy "warsztat" Stanisława Świdra zestal 
przyjęty a on sam ze studenta zmieni! się w pelnopra
wnego reżysera . Pobyt w Gorzowie wspomina bardzo 
dobrze , ma zamiar tu powrócić , aby przygotować 
przedstawienie poetyokie. Mówi się , że może w nowej 
sali w bibliotece, a może w mlynie w Barlinku? Będzie 
to raczej spektakl poza murami teatru, w ciekawej sce
nerii. 

Szymborska na Niepodległość 
Uroczysty koncert z okazji Święta Niepodleglości 

( 11 .XI. ) składa! się z dwóch części. W pierwszej wystą 

piła Gorzowska Orkiestra "Odeon' pod dyrekcją Szcze
pana Kaszyńskiego , m. in. z solistką · Elżbi etą Wala
szczyk (sopran), gorzowianką związaną obecnie z tea
trami muzycznymi lodzi i Warszawy. Ten sam koncert 
następnego dnia powtórzono dla mlodz i eży. 

W drugiej części świątecznej gal i aktorzy Teatru 
Osterwy czytali wiersze Wislawy Szymborskiej , laureat
ki Nagrody Nobla. Z portretu patrzyly na widownię po-

godne i lagodne oczy poetki. Motywem przewodnim tej 
inscenizacji byla piosenka do slów Szymborskie "Nic 
dwa razy się nie zdarza ". Na tle muzyki wiersze czytali 
wszyscy aktorzy. Panie w czarnych, eleganckich suk
niach, panowie w smokingach. Każdy z teczką o wy
rażnym napisie .;SZYMBORSKA'. Poplynęly wiersze 
mądre , przenikl iwe, także blyskotliwe podane jasno. ze 
zrozumieniem. Pieczę nad calością sprawował dyr. Ry
szard Major. 

"Kopciuszek" z Zielonej Góry 
15 listopada zespół Teatru Lubuskiego z Zielonej 

Góry pokazal tylko 'Kopciuszka". nie bylo natomiast za
powiadanych " Szczęśliwych dni" Becketta. Jak się oka
zalo, nie uzgodniono wszystkich wymogów techni
cznych i przestawienie zaplanowane na Małą Scenę nie 
moglo się tam odbyć. W styczniu Beckett z Zielonej Gó
ry pokazany zostanie na dużej scenie naszego teatru. 

';Grosik" na urodziny 
Bardzo oryginalnie 23 listopada Jan Ferster obcho

dzi! swoje 50 urodziny i równocześnie 5-lecie funkcjo
nowania "Biowetu" jako własnej firmy. Uroczystość od
byla się w teatralnej gali. Część jubileuszową prowadzi! 
aktor - Aleksander Maciejewski. Prezentem specjalnym 
dla pracowników i zaproszonych gości byl występ war
szawskiego Teatru "Buffo" ze znanym muzycznym 
przedstawieniem 'Do grającej szafy grosik wrzuć' . Mio
dy zespól perfekcyjnie muzycznie i tanecznie wykony
wa! piosenki z lat 50-tych i 60-tych . Gorącymi brawami 
witano wszystkich , a szczególnie Janusza Józefowicza, 
który śpiewa! i tańczy!, a wcześn i ej choreograficznie 
przygotowal przedstawienie. Dwuczęściowy spektakl 
zakończyla owacja na stojąco . 

Skrzynecka i biznesmeni 
Dzień po dniu (16 i 17 października ) odbywaly się 

w sali teatru koncerty dla specjalnych gości. Jako 
pierwsza wystąpila z recitalem Katarzyna Skrzynec
ka, która uświetnila czwarte urodziny Radia Gorzów. 
Następnego dnia miala miejsce gala z okazji IV Tar
gów Pogranicza zorganizowana przez Zachodnią Iz
bę Gospodarczą. Była konferencja prasowa, wręcze

nie medali, koncert poznańsk i ego zespolu "Afabre 
continuo", bankiet. Oba koncerty poprzedzi! występ 
Michala Kwiatkowskiego, wschodzącej gorzowskiej 
gwiazdy piosenki. 

głowie. Załatwiam wszystkie sprawy organizacyjne -
przyjmuję opiaty za uczestnictwo, o'l:{Janizuję wyjazdy, 
zajmuję się dziećmi, które przyszły na zajęcia nieco 
wcześniej, szukam sponsorów chętnych do pomocy 
przy realizacji spektakli. 

O.K. - Jaki stosunek mają do pani dzieci i mlo
dzież? 

K.Z. - Bardzo serdeczny. chociaż czasami na nie 
nawrzeszczę. Mają świadomość co dla nich robię ja i 
koledzy. Przychodzą do mnie w czasie przerwy. Opo
wiadają o sobie, siadają na kolana. 

D,K. - Jak to jest być przyjacielem teatru? 
K.Z. - Cudownie. Chociaż czasem ma si wszy

stkiego dosyć, jednak trudno odejść. W teatrze przezy
/am wiele pięknych chwil, często nie pozbawionych 
emocji - szczegolnie przed premierami. Nigdy bym nie 
zamieniła tej pracy na inną, chociaż zarobki są niskie. 

D.K. - Czy ma pani jakieś marzenia związane z 
teatrem? 

K.Z. - Tak. żeby dyrekcja przychylnie patrzy/a na 
moje wariackie pomysły. 

D.K. - A osobiste? 
K.Z. - Zdrowia i co tu się oszukiwać · pieniędzy. .. 

Oorola Kurmin 

Eleganci na Pregoleslm 
Dawno nie byle w Gorzowie przedstawienia opero

wego. Spośród form muzycznych częściej prezentowa
ne są operetki lub musicale. 29 pażdzierni ka odbylo się 
przedstawienie zaaranżowane przez Śląską Operę Ka
meralną pt. " Służąca panią' do muzyki barokowego mi
strza Pergolesiego. Ta zabawna komedyjka zrodz1la się 
jako intermezzo do innej opery tegoż kompozytora. O 
tamtej, poważnej, zapomnianio. a blahostka św ięci 
triumfy na calym świecie . W Gorzowie śpiewal i ją zna
komici soliśc i : Agnieszka Dondajewska i Józef Frak
stein. partnerowal im Adam Wolańczyk , n ie gd yś aktor 
gorzowskiego teatru. Publiczność stawila się 1·1 komple
cie, jak przystalo na przedstawienie operowe - panowie 
i pa nie w pelnej gali. 

Łemkowie i Pomorska Je sień 
Jak co roku w sali teatru odbyly s ię w końcu listopa

da tradycyjne imprezy "Spotkania z Ku l turą Lemkowską" 
(24.XI.) i 'Pomorska Jesień Jazzowa· ( LXll). Na Spotka
nia zapraszane są zespoly ku ltyw u1ące tradycje lub czer
piące inspiracje z ludowej kultury l emków. Podczas tych 
dlugo trwającyh koncertów, publiczność wprost chlonie 
każde słowo i dżwięk płyną ce ze sce ny. Podczas 
"Pomorskiej' nastrój jest bardziej lużny , wi ęcej osób 
wchodzi i wychodzi. Nastrój towarzyski dominuje w pier
wszej czę ści, gdy przedstawia się jazzowa mlodzież. 
Koncerty mistrzów zawsze sluchane są z pelną uwagą. 

Sala teatru znakómicie wzbogaca te dwie imprezy. 

Gastronomicy i seniorzy 
W październi ku w teatrze obchodzony byl jubileusz 

SO-lecia Zespołu Szkol Gastronomicznych. Część arty
styczną przygotowa li sami jubilaci. Natomiast dla se
niorów graly i śpiewały zespoly z Wojewódzkiego Do
mu Kultury. 



Z Placu Teatralnego wchodzi się wprost do prawe
go skrzydla budynku. Na piętrze mieści się foyer Redu
ty oraz ś rodkowa Sala Redutowa. W niej znajduje się 
scena i widownia. Ta ostatnia zachwyca śnieżną bielą. 
Mieści trz ynaści e rzędów białych krzeseł , białe kolum
ny oraz galeryj kę z rzędem krzeseł balkonowych . Obok 
widowni specjalna sala dla spóżnialskich, których po 
rozpoczęciu spektaklu nie wpuszcza się na widownię 
pod żadnym pozorem. Naokolo kilka zapasowych 
wyjść. Na zapleczu dwie garderoby: dla mężczyzn i ko
biet. pokoik wypoczynkowy dla artystów. 

Sekretariatem Reduty kierował miody artysta, Józef 
Poremba-Ja rac;i. . -Ś ekretariat uważano za najważniej
szą część teatru. W nim przecież rozgrywały się miste
ria prób czytanych, najistotniejsze etapy pracy nad ut
worem. 

Miejski teatr kameralny Reduta zostal starannie 
przygotowany na p ierwszą premierę , która miała miej
sce 29 listopada 1919 r. , w sobotę . Bilety zaczęto 
sprz edawać j uż 24 listopada, by w dzień przedstawie
nia ich wartość podn ieść czterokrotnie. 

Na premierę sztuki ' Ponad śnieg bielszym się 
stan ę' , dramatu Stefana Żeromskiego przybyło mnó
stwo ludzi . Zaroiło się w Salach Redutowych od fraków, 
smokingów, ministrów, generałów, jedwabiów, klejno
tów. Gośc i czekały trzy antrakty. 

Akt pierwszy ukazal widzom pokój w kresowym pol
skim dworze, a kcję na tle deszczu i opowiadania o po
wodz i. Osterwa jako Panicz odgrywa! rolę zdenerwo
wanego. sz l ochającego mężczyzny. Dekoracje z gu
stem wykonane przez kierownika plastyki scenicznej 
Zbigniewa Pro naszkę . Gra aktorów zachwyca. Poja
wiają się ciche szepty, jakoby grali oni zupelnie jak u 
Stanislawskiego . Następuje pierwsza przerwa. Sztuka 
bardzo się podoba. Akt drugi z początku nieco rozcza
rowuje. Z traged ii sztuka przeradza się w mieszczań
ską komedię . Dlugo trzeba czekać na konkretny ruch. 
Następuje tuż przed końcem aktu. Główny bohater -

Wincenty odkrywa zdradę . Akt trzeci dużo lepszy. Wal
ka zbuntowanej wsi z dziedzicami, do których docierają 

okrzyki 'Skończyło się wasze jaśnie pańskie panowa
nie". Na widowni są tacy, którzy na wlasne uszy slyszeli 
te groźby . To porusza ludzkie wspomnienia. Dziedzi
czka broni własnej ziemi. Ktoś z widowni samotnie ok
laskuje jej decyzję. Scena z Oficerem, paleniem bur
żuazyj nych dokumentów. W zamieszaniu Oficer zostaje 
zastrzelony, chłopi wdzierają się do pomieszczeń. Pa
nicz broni się przed żołnierzami jak ptak, człowiek go
tów do wściekłej obrony. Koniec. Widownia nie potrafi 
ze spokojem przyjąć takiego zakończenia. Rozpoczy
nają się kłótnie, oskarżanie Żeromskiego o napisanie 
nieudanego dramatu. Grę Osterwy oceniają bardzo do
brze, sztukę uznają za reżyserski tryumf. Pozytywne 
oceny otrzymują wszyscy aktorzy: Wanda Siemaszko
wa. Helena Gromnicka, Wanda Osterwina, Jan Kocha
nowicz, Jan Szymański , Zygmunt Chmielewski , Józef 
Poremba. 

Po premierze uznano Redutę za teatr bardzo War
szawie potrzebny, na wskroś artystyczny i o bardzo mi
lej, wytwornej siedzibie. "Teatr ten miał szczęście roz
począć działalność sztuką , która od razu wywołała go
rączkowe zainteresowanie ' -mówiono. Dzień 29 listo
pada uznano za otwarcie nowego rozdzialu historii pol
skich scen. 

"Ponad śnieg " grane było 77 razy z rzędu , od gru
dnia do polowy lutego. Następną premierą mia! był 
" Mały domek" Rittnera. Rozglos spektaklu "Ponad 
śnieg" , przyniósl zaproszenia wielu teatrów, które 
chcialy powitać to przedstawienie na swoich deskach. 
Zgłosi! s i ę Kraków, Łódź , Lwów, Lublin . Egzemplarz 
dramatu do tarł nawet do Londynu. Na "Ponad śnieg " 

decydowaly się teatry amatorskie, a popularność sztuki 
tak cieszyła Żeromskiego, że wyraził nawet zgodę na 
pirackie tlumaczenie czeskie i granie na scenach Cze
chosłowacji . W grudniu 1919 r. Reduta była tematem 
miesiąca . 

Państwowy 'Teatr im. J. Osterwy 
Gorzow Wlkp. 

ce ntrala tel. (0-95) 20-26-10 
sekretariat tel/fax (0-95) 22-58-84 

Dyrektor 
z~stypca dyr 

KlH>rdynator 
pracy 
artystycznej 

Kier-ownik 
techniczny 

- Ryszard Major 
- Emil Czepulonis 

- Roma Kobus 

- Piotr Steblin-Kam.i.ński 

Kierownicy pracowni: 
- plasty ·z1H.:j - Aleksander Kowalczyk 
- elektr y<.:Zncj - B ogdan Giżycki 
- akustycznej -Jan Szołomicki 
- fryzj rsko -
perukarskiej - Alfr eda Nowak 

ul. T e atralna 9 

- brygadier sceny 
- krawcowa 

- Ryszard Jarek 
- Anna Żurawska 

- garderobiana - Maria Murawska 
- stolarnia - Ireneusz Ługowski 

Kierownik Biura 
Obsług i Widzów - Lidia Paukszto 

B IUR O OBSŁUGI WIDZÓW prowadzi 
sprz daż i rezl~rwacj ~ biletów indywidual
nych i zbiorowych, oferuje organizacji,! uro
czystości , akademii , koncertów, itd . 

Czynne od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 - 17.00, 

w soboty w godz. 11.00 - 15.00 
oraz godzin ę 

przed rozpoczęc i em przedstawienia. 

Telefon (0-95) 20-25-16. ---------···----------W r epertuarze: 

•Miron Białoszewski - "Pamiętnik z powstania warszawskiC!jO", rei . Wi~sław Górski 
• Alfred de Musset - "N ie igra s ię z miłością" , reż . Stan isław Swidcr 
• Wiliam Szekspir - ''Sen noty letniej", reż . Rysżard Major 
•Janus.z Rudnicki - "Trzecia w prawo i druga w lewo od ksi~życa ' ', reż . Grzegorz 1Jrówczy i"1 ski 
•Jan Christian Andersen - "Czarodziejskie krzesiwo", re ż. Cezary Żo łyński 
• Arthur Miller - "Czarownice z Salem", reż. Adam Orzechowski 
• Maciej Staropolski - "Alicja w Krainie Czarów" reż. Jacek Meclwecki 

Zachwyt wzbudza! też fakt, iż scena znajdowala się 
na równi z pierwszymi rzędami widowni. Zaczęto więc 

w Reducie szuka ć uchybień . Str a ż pożarna uznala 
teatr za niebezpieczny, wybudowany z drzewa sosno
wego, co przy ewentualnym pożarze stworzyloby "kre
matorium· dla publ i czności i okolicznych budynków. 

W trzy tygodnie po otwarciu Reduty, w pob li ż u po
wstal nowy teatr Marywill , na 1200 miejsc. Po trzynastu 
dniach istnienia sploną l. Po Warszawie krążyly domys
ły . Strach padł na teatry. 2 marca w mieszkaniu przyja
ciela Osterwa wz iął udzial w seansie spirytystycznym, 
by poznać nazwisko podpalacza . 

W "Gazecie Warszawskiej" pojawily się nieprzy
chylne zdania o grze aktorów Reduty, jeszcze bardziej 
napastliwie traktujące Żeromskiego . ·Ponad śnieg" na
zywają "katastrofą aktora". Mimo tego Osterwa prowa
dzi! pracę nad " Małym domkiem", do którego gotowe 
były dwie równorzędne obsady. Dziwiono s i ę zatem 
"dlaczego jest tak ź le , skoro jest tak dobrze?". 

Oprac. Daria Żok 
na podstwie J. Szczublewskiego •Pier.vsza Reduta Osterwy" 

••••••••••••••••••••• 
Radzimy czytać! 

Wydawany przez Związek Artystów Scen Polskich 
miesięcznik jest poświęcony bieżącym wydarzeniom w 
świecie teatru, często pisze też o problemach, z jakimi 
boryka się dziś środowisko ludzi sceny. Znaczną część 
numeru stanowi przegląd niemal wszystkich nowych 
przedstawień w polskich teatrach: są tu obszerne re
cenzje z ważniejszych spektakli oraz krótsze noty do
pelniające obraz calości ; większość tekstów ukazuje 
się już miesiąc-dwa po premierze . Na równi z tradycyj
ną sceną traktowany jest tu teatr telewizji. Redaktorzy 
pisma są też obecni na wszystkich polskich festiwalach 
i imprezach teatralnych. 

Każdy zeszyt "Teatru" zawiera ponadto krótkie roz
prawy krytyczne i eseje dotyczące wybijających si ę po
staci życia teatralnego (zwlaszcza reżyse rów i akto
rów), b ądź szerszych zjawisk artystycznych, a także 
korespondencje zagraniczne ( często w formie recenzji) 
oraz omówienia nowych książek przydatnych w pracy 
krytyka i aktora. 
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