




Komedia Aleksandra Fredry zajmuje szczególne miejsce w historii sceny 

narodowej . W 1919 roku zainaugurowała pierwszy sezon teatralny w nie

podległej Rzeczypospolitej, a w 1945 otworzyła powojenny rozdział 

dziejów teatru polskiego. 

Nie dziwi zatem fakt, iż pierwszym spektaklem Bałtyckiego Teatru 

Dramatycznego były właśnie Śluby panieńskie 

To już 50 lat od chwili, gdy 16 I 1954 Melpomena po raz pierwszy 

roztoczyła swój urok nad koszalińską publicznością . „ 

lat 
nia wychowane razem z teatrem 

.,..r1l7\r7Vl.tVl!!.1:ijone do jego stałej obecności w kulturalnym 

krajobrazie Pomorza Środkowego, 
- to setki aktorów, reżyserów, scenografów, nowatorskich 

realizacji i tradycyjnych przedstawień , 

- to kilometry materiałów zamienionych 

w kostiumy, tony dekoracji, 

- to 399 premier, 

- to widownia - entuzjastyczna i krytyczna, dlwaląca i karcąca, 

gotująca owacje na stojąco i bijąca zdawkowe brawa -

lecz zawsze obecna, wierna, swoja„. 

'Śluby panieńskie' A. Fredry, Koszalin 1954 

Ślubami„ . anno domini 2004 duch teatru zatacza krąg . Czerpiąc 
z doświadczeń półwiecza zaczynamy kręcić kolejną spira lę historii 

koszalińskiej sceny i odważnie kroczymy naprzód po nowe doświadczenia 

artystyczne. 

Gwiazda 
~W;r~ 

Z Ireną Górską-Oamięcką, założycielką Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, 
reżyserem pierwszego przedstawienia w dziejach koszali ński ej sceny 
rozmawia Jagoda Koprowska 

I rena Górs ka-Damięcka 

Cieszy mnie bardzo fakt, że na jubileusz 50-lecia tego teatru, mojego 

ukochanego teatru, mojego wymyślonego teatru, znów się gra 

Śluby panieńskie. To jest taka sztuka, która obiegla 1uż nieomalże 

wszystkie sceny polskie . A myśmy gra li j ą bardzo wiele ra zy i w Rosji, i na 

Zachodzie - wszędzie, wszędzie, wszędzie, gdzie można było, gdzie byla 

scena, gdzie byli ludzie życzliwi, mi li, serdeczni, bawi li się razem z nami 

i myśmy się cieszyli, myśmy się cieszyli razem z publiczności ą. 

Koszalin to było takie miejsce, gdzie zbierali się wszyscy, którzy mieli 

ja ki eś ciągoty artystyczne, trudno aż w to uwierzyć. Głęboko w sercu 

czuję tę miłość do Koszalina, do teatru koszalir1sk iego, gdzie tyle pię knych 

lat spędziłam. Ja się tak czułam tam szczęśliwa, coś znaczyłarn, byłam 

kimś. Ja napisatam książkę w Koszalinie pt Wygra/am życie i to była 

prawda - ja w Koszalinie wygrałam życie, wygra łam teatr swój 

w Koszalinie. 

Boleslaw Warowski (akto r Teatru im. Siemaszkowej w Rzeszowie) 

Jednym z moich kolegów w rzeszowski m teatrze był Hilary Kruczkowski. 

On ogromnie serdecznie wspominał tamten okres, kiedy za ktadali ście 

w Kosza linie zespó ł teatralny. Jak ty byłaś za reżysera, pedagoga, ojca, 

karmiciela, brata. Powiedział, że byłaś surowym, wymagaiącym peda

gogiem, ale to, co zosta ło w nim najbardziej to fakt, że byłaś ich 

przywódczynią, Jakimś takim kapitanem stosującym rygor wojskowy 

Bo przecież byłaś znakomitym reżyserem, świetnym pedagogiem, 

nie mówiąc o tym, że byłaś zawsze znakomitą aktorką. 

I rena Górska-Damięcka: 

Jak to milo słyszeć po tylu latach, takie piękne słowa , serdeczne, miłe, 

gorące. Czy Pani sobie wyobraża, Jak ja, stara kobieta, dzi siaj mogę tego 

słuchać, mogę to przezywać, mogą wracać do mnie wspomnienia tak da

lekie, tak odległe, a tak zarazem gorące, tak mi łe . Nie um iem nawet 

nazwać tego, jak ja to czuję, ale czuję to bardzo. Myśmy się tak j a koś 

tą grupką rozpanoszyli w tym Kosza linie, w tym p i ęknym domku teat

ralnym, nas tam było chyba z pięćdzies i ęciu. Myśmy tyle robili rejwachu 

dookoła tych zabudowań teatru - to było wszystko tak piękne, tak ser

deczne, tak swoje. Każdy się czuł, jak u siebie. 



Jagoda Koprowska: 
Jadzia Ślip ińska opowiadała , że tworzyliście taką rodzinę ludzi z różnych 
profesji twórczych. I malarze, i dziennikarze, i ci, którzy zjechali z różnych 
stron. Bo to przecież było miasto jeszcze w gruzach, kiedy Pani pierwszy 
raz przyjechała do Koszalina. 

Irena Górska-Damiecka: 
I myśmy tam stanęli na głowach, dosłownie, aby tylko osiągnąć to, co naj
ważniejsze . 

Jagoda Koprowska: 
Dlaczego zaczynała Pani Ślubami panieńskimi? Dlaczego akurat Fredro? 

Irena Górska-Damięcka : 

Dlaczego Fredro 7 Bo to już nam weszło w krew . Nie wyobrażaliśmy sobie 
inaczej, innego podejścia, wyjśc ia do ludzi, jak słowami Fredry. Bez hu
moru nic by się nie dało zrobić. To nie znaczy, że musieliśmy się śmiać cały 

czas. Nie! Myśmy i płakali często, ale te Izy były radością. Myśmy to ro
zumieli, myśmy to kochali. Pani nie ma pojęcia , jak myśmy kochali swoją 

publiczność. Jak myśmy czekali na ten moment, kiedy będziemy mogli 
rozmawiać bezpośrednio z publicznością, kiedy ta publika przyjdzie do nas 
i będziemy mówili- kochani, przyszliśmy do w as, aby wam przyn ieść jakąś 

radość wiei ką i przynosimy wam Śluby panieńskie. . 

Jagoda Koprowska: 
Jaka była ta publiczność? Kto przychodził wtedy do teatru? 

Irena Górska-Damiecka: 
To byli ludzie rozmaici. Rozmaici. Najczęściej przystrojeni pię knie , to zna
czy w krawaciku. Każdy z nich chciał sam widzieć, sam dotknąć, sam być. 

Poza tym myśmy tam mieli bardzo ciekawych ludzi, niesłychanie przy
wiązanych do samej idei teatru. Myśmy się umieli cieszyć byle czym, 
naprawdę byle czym. 

Jagoda Koprowska: 
Jak władze odnosiły się do pomysłu teatru 7 

Irena Górska-Damięcka: 
Nadzwyczajnie, bardzo, bardzo miło, bardzo serdecznie. 

Jagoda Koprow ska: 
Na tej płaszczyźnie życia teatru, wspomnień teatralnych, to myślę, 
że ten Koszalin, jak pani powiedziała, jest taką j asną gwiazdą. 

Irena Górska-Damięcka: 

O tak. Najjaśniejszą, jaka istnieje. 

Dom Aktora Weterana, Skolimćw - 12 grudnia 2003 
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... Och, jaki to łakomy kąsek dla inscenizatorów te Śluby .. . , 
nie tylko od 50 lat, ale chyba od samej prapremiery 
w 1833 roku ! 

Dziatek figle były j uż i na żelaznych łóżkach, i na polu 
namiotowym, i w kosmicznej scenografii, i wykonywane 
w minispódniczkach, bojówkach, dresach, futurystycznym 
ubiorze... Na szczęście język Fredry wytrzymywał 

te w szystkie zabiegi! 

Myślimy jednak, że odw ieczna siła przeżyć i rozterek 
miłosnych najlepiej dotrze do naszego widza poprzez obraz 
stylizowany modą epoki Fredry (biedermeier, romantyzm), 
przyćmiony tylko w tle l ekką nutką sepii, jak dagerotyp, 
by zaznaczyć jubileusz 50-lecia Bałtyckiego Teatru 
Dramatycznego. 

Anna Bobrowska-Ekiert - Scenograf 

"Śluby panieńskie' A. Fredry, Koszalin 1954 



rezysena 

Jan Machulski 

scenografia, kostiumy 

Anna Bobrowska - Ekiert 

muzyka, asystent reżysera 

Marcel W iercichow ski 

Aniela 
Jadw iga Możdzer 

Klara 
Agnieszka Grzybowska, Agnieszka Pawlak 

Do brój ska 
Agnieszka Ćwik, Halina Ziembińska 

Gustaw 
Jacek Piotrowski, Marcel W iercichowski 

Albin 
Piotr Dzięcielsk i , Albert Osik 

Radost 
Ireneusz Kaskiewicz 

Jan 
Wojciech Rogowski, Bogusław Semotiuk 

Inspicjent, suf ler - Katarzyna Peka 

Premiera 16 stycznia 2004 r 
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... najmodniejsze słówko tytuło

we w dziewiętnastowiecznych 

powieściach, zwłaszcza senty

mentalnych. Nadawanie utwo-

rom dwuczłonowych nazw połą

czonych w taki właśnie sposób 

było, w tamtych czasach, dowodem 

nowoczesności i dobrego smaku. Dziś 

powiedziel ibyśmy było na topie. Krótkie, nie

winne słowo powodowało, że autorzy puszczali 

wodze fantazji i prześciga li s ię w nazywaniu swych 

dzieł. W spomnijmy tylko powieści księżny Marii 

z Czartoryskich Wirtemberskiej Malwina, czyli do

myślność serca lub Ludwika Kropińskiego 

Julia i Adolf, czyli nadzwycz~jna miłość dwojga ker 

chanków nad brzegami Dniestru. 

Aleksander Fredro doskonale wpisuje się w tę kon
wencję. Tytuł jego komedii łączy w nieco przewrotny 

sposób dwie części. Pierwsza dotyczy deklaracji 
Klary i Anie li, druga ma związek z magnetyzmem, 

teorią bardzo popularną w początkach XIX stulecia. 
Jej twórcą był Franciszek Mesmer (od nazwiska 

pochodzi równorzędna nazwa mesmeryzm). 

Twierdził on, że w organizmach zwierzęcych wys
tępuje płyn flu id, który może się udz ielać innym i wy
wie rać na nich korzystny wpływ. Transponując tę hi

potezę do sfery uczuć sądzono, że silne osobowości 
mogą wpływać na emocje innych. Najintensywniej 

miało się to wyrażać w duchowej łączności kochan
ków. U Fredry to Gustaw chciał wykorzystać 

magnetyzm do swoich gierek, lecz jak się okazało 

sam padł jego ofiarą: 

Jta/o.-~ .. ~fl.rtmfeme,_ .. 
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BAŁTYCKI T EATR DRAMATYCZNY 
IM J ULIUSZA SŁOWACKIEGO W KOSZA L IN IE 

Dyrektor naczelny: Zbigniew Kułagowski 
Dyrektor artystyczny: Bogusław Semotiuk 

Asystent dyrektora: Beata Barów 

Kierownik baletu: Walery Niekrasow 
Koordynator pracy baletu: Anna Gliszczyńska 
Pedagog - choreograf: Grażyna Mulczyk-Skarżyńska 

Kierownik techniczny: Wojciech Skup 
Kierownik sceny Edward Sagan 
Montażyści dekoracji: Robert Kużmicki, Krzysztof Kotowski, 
Tomasz Peka, Andrzej W ieczorek 
Rekwizytor: Tomasz Krzyżostan iak 

Plastycy: Beata Jasionek. Krzysztof Kotowski 
Pracownia krawiecka: kierownik - Jan Marciniak, Anna Lickun, 
Teresa Radzikowska, Tomasz Wojtan 
Pracownia elektryczna: Jerzy Bok, Daniel Śniadecki, Marek Płocharski 
Pracownia akustyczna: Jerzy Sochal, Jakub Kolos, Dariusz Mural 
Pracownia stolarska: Eugeniusz Zalewski 
Pracownia fryzjerska, garderobiane: Renata Borowska, 
Emilia Patrzek, Mariola Sapińska. Estera Szulc 

Biuro Promocji i Sprzedaży: kierownik - Włodzimierz Szymczyk, 
specjalista ds. promocji - Paweł Mondroń . 

specjalista grafiki komputerowej - Barbara Sosnowska 
sprzedaż - Dagmara Telińska . Julia Mróz, Katarzyna Tudrui, 
Anna Bendyk 

Opracowanie literackie programu: Anna Gliszczyńska 
Opracowanie graficzne programu: Barbara Sosnowska 
Opracowanie graficzne plakatu. reklama zewnętrzna : Citylight 
Projekt i wykonanie masek: Jadwiga Możdżer 
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