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CHRISTIAN GIUDICELLI 

urodził się w Nimes we Francji w 1942 roku , autor 
sztuk teatralnych, powieściopisarz, dziennikarz. Pro
wadzi stałą audycję radiową i dział powieści w 
magazynie literackim Lire. Jest autorem dziesięciu 
pow i eści, za jedną z nich: Station balneaire otrzymał 
w 1986 roku presti żową nagrodę literacką Renaudot. 
Jako dramaturg zadebiutował w 1976 roku, kiedy 
to wystawiona została we Francji jego sztuka Kró
lowa nocy. 
Prapremiera Pierwszej młodości (La Premiere jeu
nesse) odbyła się we wrześ niu 1987 roku, w Teatrze 
Le Bruyere w Paryżu. W roli Simone wystąpiła 
Annie Girardot, w roli Renee Odette Joeux, re
żyserował Jean-Mare Grangier. 

• 
WOJCIECH ADAMCZYK 

u ko ń czył reżyserię w Państwowej Wyższej Szkole 
Teatralnej w Warszawie. Reżyseruje w teatrach War
szawy, Łodzi, Wrocławia oraz w telewizj i. 
Ważn iejsze przedstawienia: Kurs mistrzowski Pow
nalla (Teatr Kameralny, Wrocław) , Monserrat Rob
lesa (Teatr TV, Łódź ) , Amadeus Shaffera (Teatr 
Polski , Wrocław) , Kolacja Brisville'a (Teatr Po
wszechny, Warszawa) , Kean Dumasa/Sartre 'a (Teatr 
TV, Warszawa). Kolacja została zarejestrowana dla 
TV, po stu przedstawieniach teatralnych . Z Zespołem 
Teatru Polskiego zrealizował dla Teatru TV: Sędziego 
i jego kata Durrenmatta oraz Zbrodnię z pre
medytacją Gombrowicza. 

, 
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Tomasz Mann 

PRZEMIJANIE 

Zdziwicie się, słysząc, że zapytany w co wierzę, albo co najwyżej 
szacuję, odpowiadam: wierzę w przemijanie. 

Ależ przemijanie jest czymś bardzo smutnym, powiecie. 

- Nie, odpowiadam - ono jest duszą istnienia, ono sprawia, 
że wszystko co żyje , posiada wartość i budzi zainteresowanie, 
ponieważ przemijanie rodzi czas: czas przynajmniej potencjalnie jest 
najwyższym, najpożyteczniejszym darem. w swojej istocie spokrew
nionym, a nawet identycznym z wszystkim, co twórcze i działające, 
co jest ruchem, pragnieniem i dążeniem, co oznacza doskonalenie 
i postęp ku lepszemu. Gdzie nie ma przemijania i gdzie nie ma 
początku i końca, tam nie istnieje czas - a bezczasowość - to 
martwa nicość, ani lepsza od niej ani gorsza, to coś absolutnie 
nieinteresującego . 

Teatr, nr 12/1968. 
Przekład Edward Csató. 
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DANUTA 
BALICKA 

- w Teatrze Polskim we 
Wrocławiu od 1976 roku. 

Szambelanowa w Panu 
Jowialskim Fredry, Królowa 
w Iwonie, księżniczce Bur
gunda, Hrabina w Biesia
dzie u Hrabiny Kotlubaj 
Gombrowicza, Irina Wsie
wołodowna w Szewcach, 
Spika w Onych, Eliza w 
Janulce, córce Fizdejki 
Witkacego, Baronowa w 
Garbusie Mrożka, Matka 
w Dzieciach Arbatu Ryba
kowa. Na jeden sezon opu
ściła Wrocław, by zagrać w 
Teatrze Polskim w Warsza
wie u Kazimierza Dejmka. 

W 11969 roku zaliczona do grona dziesięciu najlepszych aktorek 
25-lecia (plebiscyt miesięcznika Teatr), między innymi - w uznaniu 
jej pamiętnych ról na deskach poznańskiego Teatru Polskiego: Ka
rolina w Męczeństwie i śmierci Marata Weissa, Mari Gaila w 
Bożych słowach lnclana, Muza w Wyzwoleniu Wyspiańskiego, 
Bazylissa w Bazylissie Teofanu Micińskiego, Lady Makbet w Mak
becie Szekspira. 

„Głównej postaci tragedii przyznał autor rangę, jakiej daremnie 
szukać w literaturze.( ... ) Ta „madonna piekieł" nie jest jednak czysto 
intelektualną konstrukcją. Jest przecież kobietą fascynującą, roz
taczającą dookoła siebie niezwykłe uroki swej płci. W jej osobie 
splata się wzniosłość z wyuzdaniem, bez żadnej przenośni.( ... ) Danuta 
Balicka szukała możliwości przekroczenia siebie samej, idąc jakby 
śladem postaci, którą przedstawiała. Była częściej wzniosła niż 

przyziemna, chętniej przebywała w niebie, niż się nurzała w rynsztoku, 
ale tę jej Bazylissę będzie się pamiętać. Była znakomita.( .. . )" 

Teatr, 21 /1967 

J 

I 

I 
J 

IGA 
MAYR 

- w Teatrze Polskim we 
Wrocławiu od 1964 roku. 

Arkadina w Czajce Cze
chowa, Medea w Medei 
z Mbongo Kyrklunda, Pani 
Warren w Profesji pani 
Warren Shawa, Kathleen 
w Domu Storey'a, Anna w 
Zmierzchu długiego dnia 
O'Neilla, Matka w Ślubie, 
Gonzalo w Trans-Atlanty-
ku Gombrowicza, Matka w 
Balladynie Słowackiego, 

Szulcowa w Barze Świat Hrabala. 
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Najbardziej ceni „Iglicę" - nagrodę publiczności Wrocławia, którą 

otrzymała siedem razy. 
Przed przybyciem do Wrocławia grała w teatrach Kielc, Koszalina, 

Gdańska, m. in.: Bertę w Świerszczu za kominem Dickensa, Marikę 
w Niemcach Kruczkowskiego, Laurę w Ojcu Strindberga, Szimenę 
w Cydzie Corneille'a. 

„Nie ma w jej aktorstwie «gwiazdorstwa», prób eksponowania 
własnej postaci czy też swoistej kokieterii, a jednak należy do grona 
tych nielicznych artystów, na których chodzi się do teatru. 

Myślę, że jest to związane z przynależnością do pokolenia aktor
skiego, które - doceniając takie wartości, jak rzemiosło, słowo 
sceniczne, prostota i skromność scenicznego bycia - hołubi owe 
«przeżytki» nader konsekwentnie". 

Teatr, 4/1979 
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JAN LECHOŃ 

POETA NIEMODNY 

Mówią mi «Nic nie wskrzesi czasu , co przeżyty, 

Wkrótce o nim i pamięć wśród młodych się zatrze. 
Zabieraj sobie swoje stare rekwizyty, 
Bo nową będą grali sztukę na teatrze.» 

Cóż robić? Trzeba upić ambrozji się flachą, 

Co jeszcze mi została z młodzieńczych bankietów. 
Wychodzę z różą w ręku, z księżycem pod pachą, 
A resztę pozostawiam dla nowych poetów. 

ANTONI SŁONIMSKI 

YT OT 

Pamięta nasze młode ręce 
Stolika marmurowy blat, 
Gdym dloń na twojej dloni kładł 
W tej staroświeckiej cukierence. 

Złocony napis. Okno niskie. 
R było w słowie TORTY brak. 
YT OT czytaliśmy wspak. 
O, rzewne ytot, sercu bliskie. 

Popatrz w młodości cień ginący, 

Czyż nie wydaje ci się stąd, 

Jak odwróconych liter rząd, 
Bez sensu, śmieszny, wzruszający? 

ANTONI SŁONIMSKI 

WYZNANIE 

Tylko tobie wyznam po cichutku, 
Że choć boli troszkę, to i cóż? 
Nawet tyle nie zostało smutku, 
Co zapachu w zwiędłych płatkach róż. 

Nawet tyle nie zostało żalu, 

Ile dżdżu na listku 
Po upalnym dniu. 
Mała plamka jak rdza na metalu 
To już wszystko. Oprócz snu. 

Bo sny mają prawo zadawać udrękę, 
Bo nocą młodość wraca 
I wdziera się w sny, 
I choć twarz odwraca, 
Gdy na sercu położy swą rękę -
Serce poznaje i drży. 

ooo 
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B 5 
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA 

BOS obsługuje osoby prawne i fizyczne w pełnym zakresie 
usług bankowych, a zwłaszcza: 

.&. prowadzi rachunki dla podmiotów gospodarczych, 

.6. otwiera rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 

oraz dewizowe dla ludności, 
.&. przyjmuje lokaty i depozyty terminowe, stosując 

kwartalną kapitalizację odsetek, 
.&. udziela kredytów: komercyjnych, 

preferencyjnych , związanych z 
ochroną środowiska i gospodarką 
wodną, 

.&. udostępnia skrytki sejfowe, 

.&. udziela pożyczek lombardowych, 

.&. prowadzi kantor wymiany walut, 

.&. skupuje euroczeki 

LOKUJ SWOJE PIENIĄDZE 
w BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA! 

• uzyskasz korzystne odsetki, 
• wpłyniesz na ratowanie środowiska w którym żyjesz. 

BOS TO BANK NAS WSZYSTKICH! 

Zapraszamy naszych KLIENTÓW 
do BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA w WA1RSZAWIE 
- ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU, ul. Gabrieli Zapolskiej 1, 

tel. 334-09 - wydział kredytów, 44-36-29 - centrala. 

Zastępca dyrektora : KAZIMIERZ BUDZANOWSKI 

Kierownik techniczny : ADAM SADURA 

Zastępca kierownika d/s eksploatacji: BOLESŁAW BAŃSKI 

Brygadier sceny Teatru Kameralnego: ZDZISŁAW SZPONARSKI 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiej damskiej : KAZIMIERA KIERWIAK 
krawieckiej męskiej : GRZEGORZ RAGAN 
perukarskiej: ZOFIA HEJNE-BREGUUA 
szewskiej : JERZY PORZYCZEK 
modelarskiej : ANDRZEJ GEM BORYS 
stolarskiej: JERZY DOMŻALSKI 
malarskiej: MARIAN KMIECIAK 
tapicerskiej: WŁODZIMIERZ POMORSKI 
ślusarskiej : LESZEK NOWAK 
elektroakustycznej : HUBERT BREGULLA 
elektrotechr.icznej : KAZIMIERZ PIĄTEK 

Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży : ALICJA KLIMCZYK 
Informacje i zamówienia no bilety zbiorowe i indywidualne 
w godz. 9-16 tel. 387-89 oraz 386-53 w. 91. 

Redakcjo programu : MARIA DĘBICZ 
Projekt okładki i opracowanie graficzne : JAKUB KORTYKA 
Zdjęcia : MAREK GROTOWSKI. WOJCIECH PLEWIŃSKI 
Wydawnictwa : HANNA WITKOWSKA-LIS 

TEATR POLSKI 
ul. Zapolskiej 3 
50-032 Wrocław 

TEATR KAMERALNY 
ul. Swidnicka 28 
tel. 44-62-01 




