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SEZON 1963/1964 

PRAPREMIERA 28. IX. 1963 

przyjmuje Organizacja Widowni 1 ~ 

w godzinach 10 - 14 codziennie 
z wyjątkiem niedziel i świąt. 

Kasy teatru czynne codziennie 
z wyjątkiem poniedziałków w go

dzinach 12 - 19. 
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Scena Duża - god1zina 19 

Scena Kameralna - godzina 19,15 
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WIDOWNI 

O tym, że .piszę, zadecydował Tuwim. W r. 1938 
przeczytał kilka m oich wierszy (byłem wtedy stu
dentem polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego) 
i orzekł: moźesz p•sać. Od tego się zaczęło. To mi ' 
ułatwiło start w prasie. Bezpośrednio po tym 
starcie wybuchła wojna - rozipoczęła się kon
spiracja a z nią praca i wiersze w .prasie pod
ziemnej . W tym cza-sie ztbHżyłem się do konspi
racyjnej dzia~alności Aiktorów Warszawy (kie
rownictwo Maria i Edmund Wiercińscy), co za
decydowało o moich serdecznych i trwałych 
związkach z Aktorami i z Teatrem i doprowadzi
ło do „Teatru Po1lskiego Radia", gdzie od lat 
jestem reżyserem audycji poetyckich {„Radiowy 
Teatr Poezji"). W ten sposób wiersizopis stał się 
pracownikiem i miłośnikiem Teatru. ' 

Pierwszy tom poetycki - to „Płomień nad 
czołem" (W-wa 1947) zbiorek składany i druko
•wany jeszcze na gruzach War.szawy. Następne to 
- „Herakles zawsze zwycięski", „Gwiazdy i lu
dzie", „Kalendarz liryczny", „Dwa morza". Rów
nolegle z tym nurtem zasadniczym zacząłem 
w okresie najtrudniejszym (przed październikiem ~ 
r. 1956) uprawiać „na bocznym torze" literaturę 
dla dzieci i młodzieży. I na tym właśnie „bocz- „ 
nym torze" zaczęło mi' się szczęścić. Koroną tej 
dobrej passy była .nagroda Premiera (r. 1958) za 
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tworczość dla dzieci i młodzieży oraz fakt zakwa
lifikowania mojej ks1iążki pt. „Dwie wiewiórki" 
jalm lektury sz'kolnej, co oznaczało, że ka,iJde 
dziecko w Polsce sipotka się z moim Wierszem. 
Radość dla autora niewymowna! (Od tej rów
nież „dziecięcej strony" poznała mnie Publiczność 
Częstochowska z okaz,ji praipremiery mojej „Baj
ki o skrzypcowej duszy"). 

Ale to powodzenie na „bocznym torze", będące 
paTadoksa·lną i niespodziewaną dla mnie kon
sekwencją trudnych, przedpaździernikowych cza
sów, nie dawało mi pełnego zadowolenia. To chy
ba zrozumiałe. Pasjonował bowiem mnie już na 
dobre teatr i dramaturgia. Na tym „głównym to
rze" powstały dwie moje sztuki o tematyce wS1pół
czesinej, zakwahf.ikowane przez Ministerstwo Kul
tury. Są to: „Dymy i ludzie" oraz „Rysa Nr. 7". 
Pierwsza święci obecnie swą prapremierę w Te
atrze w Częstochowie, choć dwukrotnie już byla 
o krok od realizacji scenicznej w Warszawie. 
Habent sua fata libelli. Jako autor bardzo jesitem 
zadowolony z tego biegu wyidarzeń, ponieważ at
mosfera Teatru Częstochowskiego i plan artys
tyczno-iprogramowy dyrektora Kowalczyka sprzy
ja szczególnie autorom, interesującym się tema
tyką współczesną i odważną pracą artystyczną. 
Myślę, że mogę tu powiedzieć nie tylko w swoim 
imieniu, ale w imieniu wszystlkich współczesnych 
dramaturgów pol:skich: Cieszymy się, że jest tak i 
teatr! Teatr, który na swej scenie uprzywilej o
wał autorów współczesnych, gdzieindziej trakto
wanych z trudną do zrozumienia rezerwą. 

Podając tę „garść wiadomości o sobie" chcę na 
zakończenie podkreślić, że w przeciwieństwie do 
pierwszego okresu moich poczynań literackich, 
kiedy to dominowała w nich poezja, obecnie do
minuje w nich dramaturgia. Ukończyłem nie
dawno sztukę młodzieżową pt. „Polowanie na je
lenia" dla teatru „Estrada", a obecnie pracuję 
nad sztuką o tematyce współczesnej (pt. „Dalej 
niż ojciec"), którą piszę na zamówienie Minister
stwa Kultury. 

Moje pragnienia? Podołać w sensie pisarsiko
artystycznym planom i pomysłom, których tak 
obficie dostarcza życie i współczesność - i „być 
granym", organizować wyolbraźnię i świadomość 
przY'jaciół oraz oponentów .z widowni. 

JERZY KIERST · 
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Bardzo mi na t;ym z:alei;y, ab;y 

kaid").}, kto znalazł się dziś na 

widowni, pr·z.ecz;ytał t;ych kilka 

zdali, ·~ izanim kurt;yna pójdzie 

w górę. W sztuce 

„DYMY I LUDZIE" 
odwai;yłem się dotknąć spraw;y 

dla naszego pokolenia ch;yba 

najdrażliwsze;. Właściwie od

wai))łem się ;ed;ynie krąi;yć 

wokół tej spraw;y. Wokół Po

wstania Sierpniowego . Bo cz;yż 

moina w chwili obecnej w u

tworze literackim w;ypowiadać 

jakieś sąd;y kategor;yczne, skie

rowane wgłąb tej spraw;y? Nie. 

Przecież dziejopisarstwo po

wiedziało na ten temat nie

wiele. To po pierwsze. Po drugie 

- nie o w;yjaśnienie polit;y

czn;ych tajemnic Powstania 

chodzi mi w tej sztuce. Uwaga · 

moja skupiła się na ps;ychi

czn;ych konsekwencjach w~

dar zen, które wstrząsnęł~ poko

leniem, a przede wsz;ystkim 

bohaterską i storturowaną lu

dnością W ar szaw;y. Uwaga mo

ja skupiła się szczególnie na 

!_udziach niezaangażowa

n;ych w polit;yczne i militarne 

spraw;y konspiracji, a stano

wiąc)}ch przecież olbrz;ym1ą 

większość owego miliona, za-
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Wrzesień · 1939 -
Ntemiecc9 żołnierze na Polskiej Granica 

mieszkującego wówczas stolicę. 

Bsli to ludzie uwikłani w dro

bne potrzaski egz»stencji, a 
przez historię skazani na boha

terstwo. Cz-,; wsz).)scs sprostali 

zadaniu? NaoRół mówi się, ie 

wszssc». Ale nie jest to praw

da. Okupac»ine . zaciemnienie 

sprz»jało, jak wiadomo, róin))m 

pocz-j;nanfom: bsł» to czass bo

haterstwa i nikczemności. A po 

Powstaniu szł» przez Pruszków 

rzesze ludzi przeraion»ch i po

raionsch. Bezmiernie nieszczę

śliw»ch. O nich to właśnie 

Powstanie, sierpień 1944 r. - Bar9hada 

mówi sztuka, która za chwilę 

ukaże się na scenie. A co mówi? 

Ze destrukcs ;ne działanie sił 

antshumanistscznsch - nawet · 
tak straszliw).}ch jak hitlerszm 

- nie jest w stanie wsniszczsć 

pozstswnsch elementów dusz» 
ludzkiej. Na takiej zasadzie 

można mówić o optsmiźmie. 

Mając takie przeświadczenie 

można iść po krawędzi prze

paści, a nawet po dnie przepa

ści. Tam bsliśms wszsscs, gds 
wsgasłs poiars w arszaws, a 
front czasowo zamarł na Wiśle. 

Dziś, gds po piętnastu latach 

wulkan niew»gasłego i wciąż 

niespokojnego hitlerszmu nie

ustannie daje znać o sobie 

pragnąłbsm sztuką 

„DYMY I LUDZIE" 

dołączsć się do głosów protestu 

i przestrogi, w»powiadającsch 
się w tej sprawie u nas i na 

świecie. 

Maj 1945 r . -
Polski żołnierz 

25 hm od Berlina 

, 



Kiedy 8 lat temu pierw,szy raz myślałem o realizacji 
s.cenicznej „Dymów ,i ludzi", 01bok wielu · tl'ud:nośC: 

' warszta torwych, koniecznych do przebrnięcia tak 
przerz teatr jak i autora, nieodpa['cie poja1wiała się 

pewna obawa. Czy tak bez.litosna, bezikomrpiromisowa posta
wa autora wobec problemu polskiiej inte ligenicjJ nie zostanie 
przyjęta przez widza jako „szarganie świętości"? Czy z,a
sadn:czy zamysł autora, rzucenie na tŁo czasu historycmie 
śc:śle określonego_ cza,su, kitóry w naszym poC7JUJciu i pamię
ci znaczy - Powstanie Warszawskiie - roZJrad111.rnku z po1'ską 
inteligencją i jej ideowo - poiitycznymli asipirncjamii i kon
cepcjami, nie osłabi pewny.eh wniosków, nie stępi ostrza wy
mowy sztu!k:i r nie zwróci się p11zeciwloo autorowi i teatrowi? 

Cóż bowiem prostszego jak taka właśnie reakc;:ja ws,zyst
kich „czterdziestoilatków", którzy noszą w sobie pamięć bo
ha teootwa tamtych ozasów, ich strach i gro•zę, ale i walkę 
i poświęcenie. 

Dla wielu był ,to okres na,jwiększych ofiar, oddania naj
lepszych lat - Sprawie. Po1'skiej Spm-wie. 

Jakże Wlięc pogodzić się nagle z tą gl'Upą „lJUdzi pocażo
nych d przerażonych", przecież talk nie miO:ima o Powstaniu 
- i tu właśnie dochodzimy dlo sedna sprawy. 

Nie o Pow1staniu. Wa.rszawa, która istnieje, poza sceniczną 
:r:zeczyiwisfośdą „Dymów i ludzi" jest symbolem, który mówi 
sam za siebie, mówi o tragicznej klęsce pęwnych koncepcji 
ideowy;ch i poHtyaznych, wyrOlsłyich z tradycji literackich 
polskiej inteligencji, koncepcji, które losy Polski· zaiwsze usi
łowały roziwJązywać poza ipłas:zczy:zmą konkretnej, materia1lnej 
rzeczyw.is-tości. 

K!onfrontacja tych lmnceipcj,i z życiem, to właśnie symbol 
o którym mowa - Warszawa. 

Wairszaiwa w cza1sie histoiry,cznym ściiśle określonym, który 
dla nas znaczy - Bowstanie. 

Niie moż,na chyba mówić wyiraźniej. 
Wnioski wcale nie umniejszają ludJz·kiego cierpienia i bo

haterstwa. Zmus.zają naitomiaist do myślenda . 
Dz:i!Siaj po dwudziestu la taich dzielących nas od tamtych 

czasów, wiszystloo jest jaśniejsze, lmnkretne, a mimo to, , od 
czasu do czasu trzeba sobie gwałtownie przyplOIIDnieć, że -
Nowe ma już lat dwadzieścia. Czy należy się temu dziwić? 

I ·- --- --
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R/}nek Starego Mla.ia w dniach Powstania 

Jeż·eli „Dyimy i ludzie" są iz jednej strony Tozraichunkiem, 
to z drugiej zadumą, pytaniem kto z odchodzącego świata 
ocal~ się dla zaled;wie przeC'Z\liwaneg.o Jutra. 

Kiedy w czasie pierwszy-eh prób analityicznych Paweł za
rys·ował się nam jako postać, którą da się ocalić dla - No
wego - jedna z koleża1nek PQWied:zdała: 

„NJe chciałabym z Pawłem budować Socjalizmu". 
A jednak ,znamy dzi·siaj „Pawłów", 'którzy budują i two

rzą, kitórzy ocaleli. 
Doloonała się .w nich przemiana - 20 lait, to 1/3 żyoia , to 

czas wzros·tu jednego pOk:olenia. Pracują chla Pol1ski Ludo,wej. 
Według S'wyiCh sił i sumienia. Czasami piszą ·wiersze. Dobre 
W:ersze. 

AUGUST KOWALCZYK 

_, -------·-. - ~ ------~__,....--- - .,. „ ..... „ . ..,. -



ZESPÓŁ 
ARTYSTYCZNY 
SEZON 1963 
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AUGUST KOWALCZYK - DYfi,EKTOR i KIEROWNIK f / 

WANDA NADZIN 

LUCYNA TYCHOWA 

RUDOLF RATSCHKA 

ARTYSTYCZNY 

- SEKRETARZ LITERACKI 

- REZYSER 

-REZYSER 

WŁADYSŁAW WAGNER - SCENOGRAF 

ZYGFRYD JAŁOWIECKI - KIEROWNIK MUZYCZNY 

Aktorki 

BARBARA BARGIEŁOWSKA 

KRYSTYNA BIEL-WAGNER 

ZOFIA BRISKE- KRAJEWICZ 

ADELA CZAPLANKA. 

LUDMIŁA DANJELL 

STANISŁAWA GALL 

ELEONORA LORENTZ 

KLARA MALINOWSKA 

ELZBIETA MARZINEK 

IRENA NOWICKA 

ELŻBIET A P ASIERBÓWN A 

MARIA PRZYBYLSKA 

WANDA SIEMASZKO 

LUDMIŁA SZRETTER 

HANNA TOMCZYKIEWICZ 

KRYSTYNA WODNICKA 

JAGIENKA ZYCHóWNA 

„ 

• 
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Aktorzy 

ALEKSANDER FISZER 

LEOPOLD KITKA- SOKOŁOWSKI 

ADAM KRAJEWICZ 

MARIAN ŁOZIŃSKI 

ZBIGNIEW MICHAŁOWSKI 

RYSZARD NADROWSKI 

ZENON NOCOŃ 

ADAM NOWAKIEWICZ 

RYSZARD OLSZAK 

JAN,USZ OSTROWSKI 

WŁODZIMIERZ PANASIEWICZ 

ZYGMUNT PIASECKI 

JAN PIĄTKOWSKI 

EDMUND PŁOŃSKI 

ANTONI RYCHARSKI 

TADEUSZ SCHMIDT 

WIESŁAW TOMASZEWSKI 

MIECZYSŁAW WINKLER 

WŁODZIMIERZ WYGANOWSKI 

PIOTR WYP A RT 

K A ZIMIER:Z ZIELIŃSKI 

AI.FRED BODZIA CHOWSKI - INSPICJENT 

EDW A RD DRYNDA 

WŁADYSŁAW PABIASZ 

TERESA KAZANOWICZ 

- $UFLER - INSPICJENT 

- INSPICJENT 

- SUFLERKA 



ZESPÓŁ 
ADMINISTRACYJNY 

TECHNICZNY 
SEZON 1963 

1964 

Administracja biurowa 

Dyrektor administracyjny 
RYSZARD BARON 
K i erownik działu ogólnego 
ZOFIA RY BICKA 
Ref erent zakupu 
EUFEMIA GERARD! 
Kierownik administracyjny 
LUDOMIR MICHALEWICZ 
Intendent 
WACŁAW MALifiOWSKI 
Kierownik magazynu 
JÓZEF RACZYŃSKI 
Kierownik kancelarii 
ANN A SZABELSKA 
Referent działu ogólnego 
JÓZEF SPAŁEK 
Kierownik org. widowni 
MARIA ZIĘCINA 
Kasjerka biletowa 
MARIA SWIDERSKA 
Kierownik objazdu 
STEFAN SLĘZAK 

Dział finainsowo - księgowy 

Główny księgowy 
WITOLD WOLSKI 
Z-ca głównego księgowego 
IRENA KOZŁOWSKA 
Kierownik działu finansowego 
MARIA KOP ACZ 
Kierownik ref. płacy i pracy 
STEFANIA OLSZYŃSKA 
Kasjerka główna 
JANINA CZERWIŃSKA 
Księgowa 

IRENA NOWAKOWSKA 

• 

. 

Zespół techniczny 
Kierownik techniczny 
EDWARD GŁOGOWSKI 
Inspektor sceny 
KAZIMIERZ KNAP 
Maszynista sceny 
JERZY BARGIEL 
Maszynista sceny 
STANISŁAW BULIK 
Maszynista sceny 
JÓZEF GRADEK 
Maszynista sceny 
ANDRZEJ KOBYLAŃSKI 
Maszynista sceny 
RYSZARD MOCZYGĘBA 
Maszynista sceny 
JAN PAW.LIK 
Rekwizytor 
EUGENIUSZ BODZIACHOWSKI 
Rekwizytor 
PIOTR KOŁODZIEJCZYK 
Brygadier sceny 
BRONISŁAW SWIĄC 

Brygadier sceny 
FRANCISZEK SŁAWETA 

Pracownia krawiecka męska 

kierownik STANISŁAW BYSTRZYCKI 

z-.ca kierownika WINCENTY MAZIK 

krawcy ZYGMUNT BRODZIAK 

FRANCISZEK CUDAK 

Pracownia krawiecka damska 

kierowniczka JANINA NIWIŃSKA 

krawcowe LUCYN A SADOWSKA 

WANDA RYKAŁA 

Garderobiani 

garderobiani WALENTY GAWROŃSKI 

ZYGMUJNT LICHOSIK 

WALERIA PERSKAWIEC 

IRENA KAMIŃSKA 

Pracownia fryzjersko-perukarska 

kierownik CZESŁAW KOCIŃSKI 

fryzjerki WACŁAW A GIEŁZAK 

BARBARA BENBEN 
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Pracownia elektrotechniczna 

kierownik JAN SŁABOSZ 

z-ca kierownika M.!JRIAN KOPEK 

elektrycy ANTONI DZIENIV1AK 

WŁADYSŁAW MANIEWSKI 

Pracownia Stolarska 

kierownik EDWARD WIECZOREK 

stolarze STANISŁAW IWAŃCZAK 

TADEUSZ KĘPSKI 

PAWEŁ TOMZYŃSKI 

STEFAN MARCHEWKA 

Pracownia Slusarska 

kierownik IGNACY CHĘCIŃSKI 

ślusarz WŁADYSŁAW SADOWSKI 

Pracownia szewska 

WINCENTY KOSMIDER 

Pracownia malarska 

kierownik EDWARD LATACZ 

malarz TADEUSZ JAKUBOWSKI 

Pracownia modelatorska 

kierownik HENRYK PALACZ 

modelatorka DANUT A KŁOPOCKA 

Pracownia tapicerska 

KAZIMIERZ WŁODARSKI 

Dział gospodarczy 

kierowcy WACŁAW CHŁĄD 

BOGUSŁAW GAWLIKOWSKI 

EDWARD PRASKI 

portierzy telefoniśCi JÓZEF JAROSZ 

STANISŁAW ROGACZ 

TADEUSZ GRODZKI 

prac. gospodarczy JAN MIGALSKI 

palacz c. o. STANISŁAW KAWECKI 

I 

palacz c. o. w D. A. STEFAN JUSZCZYK 

pracownice fizyczne LEOKADIA KASPRZAK 

MARIANNA LONGA 

JÓZEFA NOWAŃSKA 

BARBARA GWIŹDZIŃSKA 

HELEN A GWIŹDZIŃSKA 

HONORATA WISNIEWSKA 

BOGUMIŁA WRÓBLEWSKA 

praczka TEKLA LIGUDZIŃSKA 

farbiarka WALERIA IDZIK 

Bileterzy i szatniarki 

kontroler widowni WŁADYSŁAW MINIEWSKI 

bileterka 

bileterzy 

szatniarlti 

STEFANIA GLASS 

TADEUSZ KĘPSKI 

JÓZEF NAGANOWSKI 

WERONIKA KĘPSKA 

BRONISŁAWA LISIECKA 

KAZIMIERA MIROSŁAW SKA 

ANTONIN A OWCZAREK 

FELICJA STEFANI 

WIKTORIA WABI!iTSKA 



w orzygotowaniul: 

ALEKSANDER AFINOGENOW 

„ 

REŻYSERIA 

LUCYNA TYCHOWA 
.}_\ 

TŁUMACZENIE 

WITOLD DABROWSKI 

Inspicjent 

Sufler 

Kierownik techniczny 

Inspek!to1r sceny 

Brygadrier sceny 

Swiatło 

Kier. pracowni kra.wieckiej 

Kier. pracowni malarskiej 

filer. pracowni modela'l'skiej 

Kier. prn~ni stolarskiej 

Kier. praeo<wni szewskiej 

Ktler. pracowni tapicerskiej 

Charakiteryzacja 

Akustyk 

Kiero1wnik objazdu 

Władysław Pabiasz 

Edward Drynda 

Edward Głogowski 

Kazdmi• erz Knap 

Franciszek Sławeta 

J a n S ł a b o s z 

Stanisław Bystrzycki 

Janina Ndw_ińska 

Edward La a c z 

Henryk Palacz 

Edward Wieczorek 

Wincenty Kośmider · 

Kazim .ierz Włodar.ski 

Czesław Kociński 

Stefan Buchliński 

S t e f a n ś l ę z a k 



SCENA DUŻA 

JERZY KIERST 

DYMY I LUDZIE 
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Andrzej, dziedzic ALEKSANDER FISZER 

L i lka, jego żona KRYSTYN A BIEL - WAGNER 

Gucio, ich kuzyn KAZIMIERZ ZIELIŃSKI 

Gąsiorek, rządca ZENON NOCOŃ 

Czyżowa, gospodyni ELZBIET A MARZI NEK 

Jaga, pokojówka WANDA SIEMASZKO 

Józef, stróż J AN PIĄTKOWSKI 

Paweł, literat WŁODZIMIERZ PANASIEWICZ 

Urszula HANNA TOMCZYKIEWICZ 

Ewa, aktorka KRYSTYN A WODNICKA 

Alberti, stara aktorka, 
matka Ewy ELEONORA LORENTZ 

Inżynier WIESŁAW TOMASZEWSKI 

Prafesor ADAM NOWAKIEWICZ 

Minister MIECZYSŁAW WINKLER 

Natalia LUDMIŁA SZRETTER 

Regina ZOFIA BRISKE-KRAJEWICZ 

L aura IRENA - NOWICKA 

Mietek, powstaniec z Woli RYSZARD OLSZAK 

Roman, partyzant 
z Kampinosu ADAM KRAJEWICZ 

Mokry PIOTR WYP ART 

Turek ANTONI RYCHARSKI 

Leutnant AUGUST KOWALCZYK 

Pietrzynka, niewidomy 
chłopiec RYSZARD NADROWSKI 

Hans, żolnierz niemiecki EDWARD DRYNDA 

SCENOGRAFIA 

MUZYKA 

INSCENIZACJA 
I REŻYSERIA 

WŁADYSŁAW WAGNER 
ADAM SŁAWIŃSKI 

- AUGUST KOWALCZYK 

ZE ZBIORÓW 
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