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FRIEDRICH DURRENMATT (1921-1990), dramatopisarz, prozaik, 

eseista i rysownil< szwajcarsl<i. 

Wśród dwudziestowiecznych dramaturgów piszących po niemiecku 

pod względem znaczenia stawiany obok Bertolda Brechta. Obaj 

tworzyli teatr epicki, choć Durrenmatt nie był pisarzem politycznym. 

Mistrz suspensu i paraboli . Byt synem protestanckiego pastora; 

studiował teologię, filozofię i germanistykę. Pracował w Weltwoche 

jako grafik i recenzent teatralny. Jego pierwsza sztuka, wystawiona 

w Zurychu w 1947 Es steht geschrieben, wywolala skandal, jak później 
wiele innych utworów. Pisarz bowiem, z ducha moralista, stawiał 
niewygodne pytania na temat zbyt dobrego samopoczucia powojennej, 

bogatej Szwajcarii. Jego popularność zaczęła: sie od wystawienia 

w 1949 Romulusa Wielkiego - „historycznej komedii antyhistorycznej ". 

Odtąd poświęcił sie wyłącznie twórczości literackiej. 

W 1955 roku wydal rozprawę teoretyczną Problemy teatru, w której 

[ ... ] stawiał tezę, że nie sposób opowiadać o problemach współczesnego 
świata, świata rozchwianych wartości, za pomocą tragedii. „Jednak 

tragizm jest jeszcze możliwy, nawet jeśli niemożliwa jest już czysta 

tragedia. Tragizm możemy wydobyć z komedii, jako jakiś okropny 

moment, jako otwierającą sie przepaść". Egzemplifikacją tej tezy jest 

Wizyta starszej pani (1956). W Malej dramaturgii poMyki (1969) pisał: 
„Mój sposób myślenia jako dramaturga polega na tym, Że społeczną 
rzeczywistość człowieka przemieniam w teatr [ ... ]. Zastanawiam się nad 

światem, próbując go wciąż na nowo odegrać . Rezultatem tego procesu 

myślenia nie jest nowa rzeczywistość, lecz obraz komiczny, w którym 

rzeczywistość odnajduje siebie samą poddaną analizie, a dokładniej 
obraz, w którym widz odnajduje siebie poddanego analizie". [ ... ] 

Inne znane sztuki Durenmatta to: alegoryczna komedia Małżeństwo 
pana Missisippi (1952), fantastyczna komedia Ania/ zstąpi/ do 

Babilonu (1953), opera bankierska Frank V (1959), Meteor (1966), 

Anabaptyści (1967), Król Jan wed/ug Szekspira (1968) demaskatorska 

komedia polityczna antymieszczański, antystrindbergowski dramat 

Play Strindberg (1969, według Tańca śmierci), Wspólnik (1973), Zw/oka 

(1977), Achterloo (1983, groteska polityczna z aluzjami do stanu 

wojennego w Polsce). Napisał wiele słuchowisk [ ... ], scenariuszy, 

opowiadań i powieści o charakterze kryminalnym (Sędzia i jego kat, 

Grek szuka Greczynki, Kraksa, Obietnica). 

H. Baltyn-Karpińska Iskier leksykon dramatu , Warszawa 2008 
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O W71zycie starszej pani 

Wizyta starszej pani jest historią rozgrywającą się gdzieś w Europie 

środkowej, w jakimś małym mieście, a spisał ją ktoś, to bynajmniej 

nie dystansuje się od ukazanych w niej ludzi i wcale nie czuje się taki 

pewny, czy postąpiłby inaczej. ( ... ] Przedstawiam ludzi, a nie marionet

ki, akcję, a nie alegorię, tworzę odrębny świat, a nie system moralny, 

jak mi to niekiedy przypisują, nie usiłuję nawet konfrontować mojej 

sztuki z rzeczywistością, bo do takiej konfrontacji naturalnym biegiem 

rzeczy będzie dochodzić samo przez się, dopóki w teatrze nie zabraknie 

publiczności. [ ... ] 

Klara Zachanassian ( ... ] jest najbogatszą kobietą świata, która dzięki 

swemu majątkowi może działać jak bohaterka greckiej tragedii, po

wiedzmy jak Medea - bezwzględnie i okrutnie.[ ... ] 

W przeciwieństwie do Klary Zachanassian, która od pierwszej chwili jest 

niezmienna, bohaterska, jej dawny kochanek dopiero staje się bohaterem. 

Nędzny sl<lepikarz początkowo jest jedynie nieświadomą ofiarą starszej 

pani, będąc winnym sądzi, że życie samo zmazało wszelkie jego winy. 

Potem jednak bezmyślny, prosty człowiek, któremu pod wpływem stra

chu, pod wpływem przerażenia zaczyna coś świtać, coś jak najbardziej 

osobistego, w sobie samym przeżywa działanie sprawiedliwości, uznaje 

własną winę i staje sie wielki przez swoją śmierć, której nie brak pewnych 

znamion monumentalności . Śmierć ta jest sensowna i bezsensowna za

razem. Rzeczywisty sens miałaby jedynie w mitycznym świecie antycznej 

p o J is, ale rzecz dzieje się w Gullen, w naszych czasach. 

Obok bohaterów występują giilleńczycy, tacy sami ludzie jak my wszyscy. 

F. DcirrenmattAdnotacja w: F. Ocirrenmatt Teatr, \Varszawa 1972 

Diirrenmatt jest rafinowanym poetą. Buduje nastrój na elementach 

sprzecznych , balansując na wątłej granicy między komizmem i liry

zmem, brutalnością i wzruszeniem, potrafi wyl<rzesać poezję z sytuacji 

najbardziej dla niej ryzylwwnych. Pełne takiego estetycznego ryzyka 

są sceny miłosne[ ... ]. Diirrenmatt potrafi wydobyć z tych obrazów ła

godną poezję przemijania. Brutalność i wyrachowanie, małość i nagle 
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pożądanie nabierają w tal<iej perspektywie niespodziewanych walorów 

wzruszeniowych. Albo przeżycie przyrody, l<tóre, jak by się zdawało, 

nie może się pojawić w dramacie współczesnym nie budząc poczucia 

anachroniczności i nie wywołując nudy. U Dilrrenmatta pojawia sie 

ono w poetyckim cudzysłowie, ulega wyobcowaniu, jest refrenem sceny 

miłosnej. 

A. Wirth Siedem prób (fragment), Czytelnik 1962 

Wizyta nie jest żadnym realnym zjawiskiem, lecz dużą szyderczą me

taforą. Ale nie należy przy tym wszystkim zapominać, iż autor wymy

ślając tal<ą właśnie szyderczą okoliczność, iż potworowata miliarderka, 

reprezentująca tutaj władztwo, kupuje czyjeś życie ( ... ] za cenę, której 

nie można się oprzeć - nie dostrzegł mimo wszystko, iż to przecież -

niczego nie dowodzi. Po prostu człowieka nie wolno stawiać w takiej sy

tuacji, w której on faktycznie nie ma wyboru. Oczywiście takie sytuacje 

się zdarzają, bo wiadomo, że przy zastosowaniu odpowiednich środków 

[ ... ] można zmusić ludzi, nawet świętych i bohaterów, do popełniania 

najgorszych nikczemności. Ale przecież nie o to nam chodzi. Nam, to 

znaczy ludzkiej filozofii, chodzi o to, aby nie mogło być właśnie takich 

sytuacji, żeby można było zmuszać człowieka do nikczemności i żeby 

do dyspozycji tego przymusu istniały nieograniczone środki. 

B. Surówka Mocno spóźniona <Wizyta starszej pani>, Dziennik Zachodni 2 IV 1965 

Diirrenmatt mocno wierzy w obiektywne istnienie winy, w klasyczną 

zależność między winą a l<arą. To jej zbytnie uwewnętrznienie i psycho

logiczne wycieniowanie doprowadziło do relatywizacji moralnych ocen 

i rozregulowania międzyludzl<ich stosunków. „Społeczeństwo współcze

sne - pisze - uwierzyło, że wszystko, co się dzieje, można usprawiedliwić 

pechem, a więc, że wszystko można wybaczyć. Staram się pokazać, że 

wina istnieje, nie pech, ale wina jest sprawcą tego, co się dzieje". Dlate

go pomimo groteskowej oprawy, mnożenia subtelnych warstw pozorów 

i kłamstwa, zmiany ról i masek w guście Pirandella, jego dramaty 

w samej głębi koncepcji losu to tragedie w antycznym stylu. 

M. Sugiera Dramaturgia Slawomira Mrożka (fragment), Universitasl996 



OCHMISTRZ 

Jako sędzia Gullen 
rozpatrywałem skargę 
o uznanie ojcostwa 

NAUCZYCIEL 

Pokusa jest 
zbyt wiell<a, a nasza 

bieda zbyt gorzl<a 

BURMISTRZ 

Ja panu nie 
grożę Ill, 
to pan nam 
zagra za 
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ILL 

Przecież wszystlw 
jest l<onsekwencją 

mojego czynu: 
eunuchowie, 

och1nistrz, trumna, 
miliard. Nie mogę 

już pomóc 
ani sobie, 
ani wam 
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MAŁZONEK VII-IX 

Ależ ja nie mogę mocniej 

myśleć, naprawdę 

KLARA ZACHANASSIAN 

Świat zrobił ze mnie 
dziwkę , teraz ja zrobię 
z niego burdel 

POLICJANT 

Ostatecznie 
obowiązują nas 
prawa 

PANI ILL 

Wszyscy zaciągają 
długi, Fred. Tylko 

ty histeryzujesz. 
Twój lęk jest po 
prostu śmieszny 
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FRIEDRICH DURRENMATT 

WIZYTA 
STARSZEJ 

PANI 
(DER BESUCH DER ALTEN DAME) 

PRZEKŁAD 
IRENA I EGON NAGANOWSCY 

Klara Zachanassian I Anna Polony {gościnnie) 

Jej małżonkowie VII-IX I Marcin Sza/orz 

Ochmistrz I Jan Bógdol 

Koby I Jerzy Kozlowski 

Loby I Czeslaw Stopka 

Ill I Wieslaw Slawik 

Jego żona I Bogumila Murzyńska 

Jego córka I Agnieszka Radzikowska 

Jego syn I Micha/ Rolnicki 

Burmistrz I Adam Baumann 

Pastor I Andrzej Dopiera/a 

Nauczyciel I Artur Święs 
Lekarz I Andrzej Lipski 

Policjant I Jerzy Glybin 

Pierwszy I Antoni Gryzik 

Drugi I Wieslaw Kupczak 

Trzeci I Dariusz Chojnacki 
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Pierwsza lwbieta I Alina Chechelska 

Druga kobieta I Ewa Leśniak 

Żona Burmistrza I Krystyna Wiśniewska 
Kierownik pociągu I Jerzy Kuczera 

Dziennikarz I Maciej Wizner 

Sprawozdawca, Zakrystian I Marek Rachoń 

oraz 

Draby I Marek Orlowski~ Beata Wiśniewska 

Gimnastyk I Aleksander Kopański 

Wnuczki Burmistrza I Natalia i Wiktora Czarnoba 

a także absolwenci i słuchacze Studium Aktorskiego 

REZYSERIA - Magdalena Piekarz 

SCENOGRAFIA - Marcel S/awińsk1~ Katarzyna Sobańska 

KOSTIUMY - Dorota Roqueplo 

MUZYKA - Adrian Konarski 

RUCH SCENICZNY - Jakub Lewandowski 

PRZYGOTOWANIE WOKALNE -Adam Snopek 

ASYSTENCI REZYSERA - Marcin Sza/orz, Pawe/ Przybylski 

REALIZACJA I KOMPOZYCJA ŚWIATŁA - Maria Machowska 

INSPIC.JENT - Dagmara Habryka 

SUFLER - Maria Krupa 

DŹWIĘK - Miko/aj Lichtańsk1~ Miroslaw Witek 

PREMIERA 26„11„2010 DUZA SCENA 

W spektaklu wykorzystano wiersz J. W. Goethego Wi!lkommen 
und Abschied i myśl Arystotelesa z Etyki nikomachejskiej 

LICENC..JA NA WYSTAWIENIE UTWORU ZOSTAŁA WYDANA PRZEZ STOWARZYSZENIEAUTORÓWZAI KS 



10 

MAGDALE NA PIEKORZ, reżyser filmowy i teatralny, doktor sztuki filmowej, 
absolwentka reżyserii WRiTV im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. 

Zadebiutowała w 1997 roku filmem dolmmentalnym Dziewczyny z Szymano

wa (Brązowy Lajkonik na XXXI Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Doku
mentalnych w Krakowie w 1998). Debiut filmowy - Pręgi na podstawie sce

nariusza Wojciecha Kuczoka zdobył Złote Lwy na XXIX Festiwalu Polskich 

Filmów Fabularnych Gdynia 2004 oraz Złotą Kaczkę 2005 dla najlepszego 
filmu polskiego, był również polskim kandydatem do Oskara w 2005 roku. 

W 2008 roku wyreżyserowała film Senność (Zloty Klakier na XXXIII Fe
stiwalu Polskicb Filmów Fabularnycb Gdynia 2008). Wizyta starszej pani jest 

ósmą realizacją teatralną Magdaleny Piekarz, jej wcześniejsze spel<takle, to 

m. in. Doktor Haust W. Kuczoka w Teatrze Studio (Warszawa), Techniki nego

cjacyjne J. Grodel< w Teatrze Telewizji, Łucja szalona D. Nigro i Mi/ość i gniew 

J. Osborne'a w Teatrze im . Słowackiego w Kralwwie, spektakl cbarytatywny 
Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków oraz Oliver! L. Barta w Teatrze Roz

rywki w Cl10rzowie a także Hotel «Nowy Świat» w Teatrze Polskim w Bielsku

Białej . 

DOROTA ROQUEPLO, jest absolwentlzą Ecole lnternationale des Arts de la 

Mode w Paryżu. Od 1985 r. do 1987 r. odbyła we Francji liczne staże w re

klamie, modzie i teatrze. Pracę w Polsce rozpoczęła jako asystentka kostiumo

grafa przy realizacji Mistrza i Ma/gorzały w reżyserii Macieja Wojtyszl<i . Jalw 
autorka kostiumów zadebiutowała w 1988 r. filmem Macieja Dejczera 300 
mil do nieba. 

Na swoim koncie ma kilkadziesiąt projektów lwstiumograficznych do spek
takli teatralnycl,, Teatru Telewizji i filmu, a tabże cło około 80 spotów rekla

mowych. Dwuhrotna laureatha nagrody za lwstiumy na Festiwalu Polskicb 

Filmów Fabularnycb w Gdyni: do Prowokatora Krzysztofa Langa (1995) oraz 

do Nikifora Krzysztofa Krauzego i P..ęg Magdaleny Piekarz (2005). Ostatnio 
współpracowała przy realizacji filmu Mlyn i krzyż Lecl1a Majewskiego. 

W Teatrze Śląskim zaprojel<towala lwstiumy do Trainspottingu 

I. Welsba w reż. Micbała Ratyósl<iego (2004). 

ADRIAN KONARSKI, kompozytor muzyl<i filmowej i teatralnej, absolwent 

wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej 
w Krakowie (2000). O d 1994 r współpracuje z l<rakowslzą Piwnicą pod Bara

nami. W roku 2004 rozpoczął współpracę z Magdaleną Piekarz, pisząc mu

zykę do jej filmów Pręgi i Senność oraz cło reżyserowanycb przez nią spektakli 

Dr Haust W. Kuczoka, Łucja szalona D. Nigro i Królewna Śnieżka i siedmiu kra

snoludków. Od 2004 roku współpracuje z Jerzym Stubrem przy jego filmacb 

i spektaklacb, jest autorem muzyki m . in . do Szko/y żon Moliera w Teatrze 

Telewizji (2008). 
Oe! rohu 2007 jest członbem Europejskiej Akademii F ilmowej. 
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JAKUB LEWAN DOWSKI, tancerz, cboreograf, ukoóczyl Wydział Pedagogiki 

Artystycznej UAM w Poznaniu, Stypendysta Centrum Choreograficzne

go Mathilcle Mounier w Montpellier we Francji. Jest solistą Teatru Roz1yw

ki w Chorzowie, twórcą choreografii cło przedstawień Adonis ma gościa w reż. 
F. Apke i autorshiego spektaklu Zabawka w Teatrze Rozrywki w Chorzowie oraz 
do Hotelu «Nowy świafo w reż. M. Piekarz w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. 
Dwukrotnie nominowany do nagrody Złota Maska, jest laureatem nagrody Mar

szałka Województwa Śląskiego dla Mlodycb Twórców. Współpracuje z Teatrem 
im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Teatrem Capitol we Wrocławiu, Operą 
Śląska w Bytomiu. W magazynie Style prowadzi autorski dział Teatralne kulinaria. 

KATA R ZYNA SOBAŃSKA, absolwentha katowickiego wydziału ASP w Kra

kowie (malarstwo i grafika, grafika projektowa), w rnku 1991 Stypendystka 

Ministra Kultury i Sztuki. Oe! 1993 roku zajmuje się głównie scenografią fil
mową (Ange/us L. Majewskiego - nagroda Złote Lwy w Gdyni i nominacja za 

scenografię Orły 2002, Torowisko U. Urbaniah - nagroda Złote Lwy za debiut, 
nagroda za scenografię i kreację obrazu na Festiwalu Młodego Kina w Ko

szalinie, telewizyjną (wśród najważniejszych Stygmatyczka, reż. W. Nowak 
- nagroda za scenografię na festiwalu Dwa teatry w Sopocie) oraz teatralną . 
Współpracowała przede wszysthim z Piotrem Łazarkiewicza oraz Magdaleną 
Łazarkiewicz . 

MARCEL SŁAW I ŃSK I , absolwent Akademii Sztuk Pięknycb w Katowicach 

(grafiha, malarstwo, rysunek) oraz Wydziału Scenografii ASP w Krakowie. 
Wykłada na ASP w Warszawie (Katedra Scenografii) oraz współpracuje m. 

in. ze scenami warszawskimi (Teatr Wielki - Opera Narodowa, Teatr Roz
maitości, Teatr Polonia, Kino-Teatr Bajl<a), wrocławskimi - Operą i Teatrem 

Muzycznym Capitol, Teatrem Polskim w Bielsku Białej, Operą Śląską w By

tomiu, Teatrem Rozrywki w Chorzowie, Gliwickim Teatrem Muzycznym. Au
tor scenografii do spehtakli teatralnych, operowych i musicalowych w reżyserii 
Grzegorza Jarzyny, Pawła Wojcieszka, Małgorzaty Szumowskiej, Marii Sarto

vej, Marka Weiss-Grzesińskiego . W Teatrze Śląskim by! twórcą scenografii do 
sztuk Walentynki I. Wyrypajewa (reż. B. D zianowicz), Mi/ość i las F. Roth (reż. 
M . Ratyński), Stuff Happens D. Hare'a (reż. A. Paul) i Mleczarnia ]. Rykały, 
w reżyserii autora. 

Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński wspólnie prowadzią w ASP w Kato
wicach Pracownię Scenografii, projekty ich studentów pokazywane były ostat

nio na wystawie w Teatrze Śląskim. Stworzyli scenografię m. in. do filmów 

M/yn i krzyż L. Majewskiego, Maraton tańca M. Łazarkiewicz i Ukryci A. H ol
land. Z Magdaleną Piehorz współpracowali dotychczas przy filmie Senność 
oraz spektaklach Łucja szalona D. Nigro i Mi/ości gniew J. Osborne'a w Teatrze 
im. Słowackiego w Krakowie, Oliver! L. Barta w Teatrze Rozrywki w Chorzo

wie (Złota Maska) i Hotel «Nowy Świat» w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. 
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Frank V - opera bankierska, reżyseria Jerzy Jarocki, scenografia Józef Szajna, 

premiera 29 czerwca 1962. Na pierwszym planie Irena Tomaszewska (Fryda 
Fiirst) i Janusz Cbelmicki (Richard Egli) 

Fizycy, reżyseria Roman Zawistowski, scenografia Wiesław Lange, premiera 

10 marca 1963. Od lewej: Roman Hierowski (Ernest Henryk Ernesti „Einstein"), 
Halina Cieszkowska (Doktor Matylda von Zahn), Andrzej Antkowiak (Herbert 
Georg Beutler „Newton"), Janusz Kilarski {]an Wil/1elm Mobius) 
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DRAMATY DURRENMATTA , 
W TEATRZE SLĄSKIM 

Wizyta starszej pani, reżyseria Józef Gruda, scenografia Wiesław Lange, 

muzyka Wojciecb Kilar, premiera 12 marca 1965. Od lewej: Stanislaw 

Brudny (Loby), Florian Drobnik {Koby), Janusz Kilarski (Burmistrz), Halina 

Cieszkowska (Klara Zachanassian), Tadeusz Kalinowski (Il/), Janina Burke 

{Żona Ilia), Bolesław Mierzejewski (Ochmistrz) 
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TEATR ŚLĄSKI 
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH 
40-003 Katowice. Rynek I O 

e-mail:teatrslaski@teatrslaski.art.pl 

www.T eatrŚląski .pl 

DYREKTOR KRYSTYNA SZARANIEC 

DYREKTOR ARTYSTYCZNY TADEUSZ BRADECKI 
Główna księgowa Danuta Klima, pełnomocnik dyrektora Małgorzata Dlugowska-Błach , asystent 

dyrektora Jarosław Tabor, asystent dyrektora artystycznego Beata Przybylska. sekretarz literacki 

Anna Podsiadło, reżyser Grzegorz Kempinsky, koordynator pracy artystycznej Danuta Pułecka , 

kierownik Biura Obsługi Widzów Ewa Sadkowska, kierownik administracji Barbara Króliczek. dział 

edukacji teatralnej i impresariat Renata Goliasz-Janiszewska, specjalista ds. biznesu i marketingu 

Barbara Wolniewicz, kontakt z mediami Irena Myszor, rzecznik prasowy, fotograf, webmaster 

Krzysztof Lisiak, kierownik widowni Ewa Wójcik. 

Główny inżynier Edward Wrzesień, kierownik techniczny Wanda N owak, kierownik techniczny 

d.s. produkcji Maciej Rokita, główny elektryk Kazimierz Strzelecki, elektrycy Jerzy Boczkowski, in

formatyk Marcin Muller, koordynator techniczny Roman Klyta, brygadzista sceny Dariusz Sobieraj, 

Wojciech Smolarczyk (zastępca). obsługa sceny Lech Hamerlik. Mariusz Konieczny, Sebastian Kry

siak. Kamil Małecki, Sylwester Pozłótko , Piotr Sobota, Pawe ł Szymkowiak, Sebastians Zastróżny, 

akustycy Mikołaj Lichtański (kierownik). Mirosław Witek, Marek Skutnik, oświetlenie sceny Krzysz

tof Woźniak (kierownik). Waldemar Janiszek, Krzysztof Kapciak. Piotr Łobacz, materiały filmowe 

Beata Dzianowicz, pracownia krawiecka Ewa Kerger-Gardas (kierownik), Anna Malinowska (za

stępca), Barbara Manowska, Jolanta Woszczyńska-Kolonko , garderobiane Ewa Połońska, Joanna 

Kulik, Aneta Oskard. pracownia stolarska Franciszek Kraczla (kierownik). Jerzy Graczyk, pracownia 

malarsko-modelarska Agata Kurzak (kierownik). Halina Wojtowicz, pracownia tapicerska Karol Koj, 

pracownia perukarska Teresa Melek (kierownik), Violetta Krysiak, magazyn dekoracji Robert Hyla, 

magazyn kostiumów Małgorzata Kaczmarek. rekwizytornia Ireneusz Gajda, Aneta Oskard, dział 

zaopatrzenia Jan Szypura (kierownik), Anna Jamróz, Maria Kraczła, Konrad Parys. 

DUŻA SCENA Rynek I O 

SCENA KAMERALNA ul. Warszawska 2 

SCENA W MALARNI ul. Teatralna 2a. 

Centrala teł. 32 258 72 5 I, 32 258 72 52 

Sekretariat teł. 32 258 89 92, tel./fax 32 259 89 76 

BIURO OBSŁUG I WIDZÓW czynne od poniedziałku do piątku 

w godz. 8.00-17.00 

tel./fax 32 258 89 67 

KASA czynna w poniedziałek w godz. I 0.00-18.00 

od wtorku do soboty w godz. 10.00-19.00 (przerwa 13.00-13.30) 

w niedziele na dwie godziny przed spektaklem 

teł. 32 259 93 60 

redakcja Anna Podsiadło I opracowanie graficzne Gabriela Hubner I zdjęcia Krzysztof Lisiak I 
zdjęcia archiwalne Bronisław Stapiński I zdjęcie na I . i Z f!!oni~ . 'iet rw a 

Instytutu Tcatr<:<lnego 




