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Zastępca dyrektora
Waldemar Czepik
Kierownik literacki
Piotr Szymanowski

EDWARD REDLlNSKI
urodził się w 1940 r. we wsi Frampol k.
Białegostoku.

› Ukończył PolitechnikęWarszawską i Stu-
dium Dziennikarskie UW.
Pracowałw „GazecieBiałostockiej",Roz-
głośni Polskiego Radia w Białymstoku,
„NowejWsi", „Kulturze".
Za wybitne osiągnięcia w publicystyce
otrzymał dwukrotnie nagrodę im. Bruna,
przyznawaną przez Stowarzyszenie
Dziennikarzy Polskich.
W 1967 r. debiutował tomem opowiadań
pt. Listy z Rabarbaru, wyróżnionym na-
grodą im. S. Piętaka. Opublikował też
dwa tomy reportaży: Ja w nerwowej
sprawie (1969) i Zgrzyt (1971).
Następnie ukazały się dwie jego powieś-
ci: Konopielka i Awans — obie w 1973
roku. Doczekały się one szybko teatral-
nych adaptacji. Konopielkę wystawił Te-
atr im. C. Norwida w Jeleniej Górze,
Awans — teatry: Rozmaitościw Warsza-
wie, Dramatycznyw Szczecinie, Teatr im.
Jaracza w Olsztynie,Bałtycki Teatr Dra-
matyczny im. Słowackiegow Koszalinie,
Teatr Polski w Bydgoszczy oraz teatry we
Frankfurcie i Schwerin w NRD.
Ponadto Awans został sfilmowany, reży-
serował Janusz Zaorski.
Entuzjastycznie przyjęta przez czytelni-
ków oraz krytykę Konopie/ka otrzymała
nagrodę tygodnika „Kultura" jako najlepr
sza ksiażka roku 1973. Za Konopielkę
i Awans otrzymuje autor w roku 1975
NagrodęMinistra Kultury i Sztuki.
W roku 1976TeatrWspółczesnyw Szcze-
cinie wystawia sztukę Jubileusz, którą
w zmienionej wersji (jako Czworokęt)
wystawiły następnie teatryw Koszalinie,
Wrocławiu (T. Współczesny).
Czworokati Wcześniak były drukowane
w Dialogu w n-rach 12/1976 i 1/1977.

JANUSZ ZAORSKI
urodził sięw 1947 r. Jest autorem filmów
„Uciec jak najbliżej" (1972), „Awans"
(wg Edwarda Redlińskiego, odznaczony
Il Nagrodą Główna na Festiwalu Filmów
Polskich w Gdańskuw1975 r.), oraz „Par-
tita na instrument drewniany" (1976).
Dla TV Zaorski zrealizował „Na dobra-
noc" (1971), „Kaprysy Łazarza" (1973),
oraz serię filmów „Zezem" (1976); w łó—

dzkim Teatrze im. Jaracza reżyserował
własną adaptację „Szwejka" (1976).
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Wydaje nam się, iż świetnie się stało, że „Protokół... został wystawiony właśnie na Woli i właśnie teraz,
w trudnym dla państwa okresie, kiedy sprawy pozytywnej społecznie postawy stały się szczególnie ważne.
Cieszy fakt, że przedstawienie, mimo charakteru „produkcyjniaka”nie było naszpikowanewytartymislogana-
mi. Jak zawszemamy dużo uznania dla świetnej gry aktorskiej. D J Sosnowscy (Warszawa)

To co pokazano, to czysta prawda. Nieład i nieporządek panujący na budowie. Ale również bałagan jaki
dostrzega sie w sklepie, tramwaju, na ulicy. Mam tylko jedno zastrzeżenie. Postać Potapowa— bardzo uczciwy
człowiek i działającyzpoświęceniem.Ale ludzie wżyciu codziennym typu Potapowa nie zdarzają się. Natomiast
bardzo wielu jest: karierowiczów, złodziei i hochsztaplerów.Życzyłbym sobie więcej takich sztuk.

Arkadiusz Jabłoński (Warszawa)

Mam takie same problemy jak ten biedny Potapow, tylko że nie na budowie, a w dużym Zakładzie Warszaw-
skim... Aleksander Ge/man dobrze odczuł i opisał te tragedię, złośliwość i wygodnictwo ludzi fałszywych,
udających pracOwitych cwaniaków. Po wyjściu z teatru zrobiło mi się lżej na duszy. Dodało mi to wytrwałości,
przedstawiona sprawa w KF PZPR nie wiem jak będzie załatwiona, ale widzę i czuję, że zmieni się na lepsze.

Stefan Kamiński (Ząbki)

Proponujemy zorganizowanie dla młodzieży szkolnej cyklu przedstawień, które kończyłyby sie po telefonie:
„brygada Potapowa odebrała premię". Zadanie uczniów polegałaby na dopisaniu własnego zakończenia
(albo wypowiedzi w dyskusji). Dałoby to pogląd na wyobrażenia młodzieży 0 rozwiązywaniu trudnychprob/e—
mów gospodarki socjalistycznej.

Joanna Dublanka iJan Raszewski (Warszawa)

Zespół TNW składa podziękowanie Dyrekcji i PracownikomZakładówGraficznych „Dom Słowa Polskiego”
w Warszawie za współpracę przy realizacji wydawnictw naszego Teatru. ią.'

Autor foto: Aleksandar Jałesiński Opracowanie graficzne: Andrzej Krauze "_
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ul. Kasprzaka 22 (róg Skier-
niewickiej)
Biuro Obsługi Widzów
tel. 32-24-78 lub 32—00-05
do 8 w. 42
czynny w godz. 9.00 - 15.00
prócz niedziel i świąt
—udziela informacji
-—przyjmuje zamówienia na
bilety zbiorowe i abonamenty
—.rezerwuje bilety indywidu-
alne ' '
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_organizuje przedstawienia"
zamknięte dla zakładów pracy
z okazji uroczystości państwo-
wych.
Kasa czynna 10-14 i 16-19.
W poniedziałki 10-16
tel. 32-24-78
Dojazd do Teatru:
A. 105,109,159,163, 309, 359
T. 10, 11, 34.
Przedsprzedaż biletów na 2 ty—
godnie naprzód w kasach:
Teatru, SPATiF-u i „Syreny".
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Edward Redliński, znany współczesny pisarz („Konopielka")
przygotował dla TEATRU NA WOLI nową sztukę: WCZEŚNIAK.
Nie jest to jego debiut dramaturgiczny: dużą popularność zdobył
grany w wielu teatrach „Awans". Tematem WCZEŚNIAKA jest
życie współczesnej rodziny. Redliński wnikliwie obserwuje nasze
codzienne bolączki i utrapienia. Nie mamy tu jednak do czynienia
: oschłym reportażem scenicznym. Autor posługuje się środkami
właściwymi formie komediowej, i aby ukazywanym na scenie pro-
blemom nadaćwyraziste kontury, nie stroni od ostrych, grotesko-
wych efektów.
W obsadzie—znane nazwiska: Stanisława Celińska, Henryk Bąk,
Jan Matyjaszkiewicz (gościnnie),Andrzeerowiec,Adam Ferency,
Wojciech Machnicki, Grzegorz Wons.
Spektakl zrealizował znany reżyser filmowy Janusz Zaorski, który
jest autorem ekranizacji „Awansu", filmu nagrodzonego na
II FFP w Gdańsku.
Autorem scenografii jest Andrzej Krauze, laureat „Złotej Szpilki"
76; jego rysunki satyryczne cieszą się dużym uznaniem wśród
czytelników „Kultury" i „Szpilek".
Muzykę skomponował Adam Sławiński.



W repertuarze:

Leon Kruczkowski Pierwszy dzień wolności. Jedna z najważniejszych sztuk polskich
powojennego XXX-lecia.
Reżyseria: Tadeusz Łomnicki. Scenografia: Julian Pałka.

Antonio Buero Vallejo Gdy rozum śpi... Współczesny dramat hiszpański z życia Goyi.
Reżyseria: Andrzej Wajda. Scenografia i kostiumy; Krystyna Zachwatowicz. W rolach
głównych: Tadeusz Łomnicki i Lidia Korsakówna (gościnnie). Nagroda im. Konrada
Swinarskiego dla Andrzeja Wajdy.

óleksander Gelman Protokol pewnego zebrania. Polska prapremiera teatralnej wersji
scenariusza głośnego filmu Premia. Nagroda tygodnika Przyjaźń dla zespołu TNW.

Ivo Breśan Przedstawienie „Ham/eta" we wsi Głucha Dolna. Reżyseria: Kazimierz
Kutz. Scenografia: Marian Kołodziej.

Czytamy bajkę. Przedstawienie dla dzieci wg „Królewny Śnieżki" w wykonaniu
studentów II roku PWST. Reżyseria: Tadeusz Łomnicki.
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