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„. napisałem nową sztukę teatralną - niby trage
dię, pod tytułem „BaHadina". Z wszystkich rzeczy, któ
re dotychczas moja mózgownica urodziła, ta tragedia 
jest najlepszą - zwłaszcza, że otworzyła mi nową dro
gę, nowy kraj poetyczny, pie tknięty ludzką stopą, kraj 
obszerniejszy niż ta biedna ziemia, bo idealny. Zoba
czysz kiedyś, Mamo kochana, co to za dziwna kraina 
- i czasy. Tragedia cała podobna do starej ballady, 
ułożona tak, jakby ją gmin układał, przeciwna zupeł
nie prawdzie historycznej, przeciwna podobieństwu do 
prawdy. Ludzie jednak, starałem się, aby byli praw
dziwymi i aby w sercu mieli nasze serca ... 

(Juliusz Słowacki. List do Matki 
z dnia 18 grudnia 1834 r.) 

. . .. Wychodzi na świat „Balladyna" z ariostycznym 

uśmiechem na twarzy, obdarzona wnętrzną siłą urąga

nia się z tłumu ludzkiego, z porządku i z ładu, jakim 

się wszystko dzieje na świecie, z nieprz·ewidzianych 

owoców, które wydają drzewa ręką ludzi szczepione. 

Niech naprawiacz wszelkiego bezprawia Kirkor pada 

ofiarą swoich czystych zamiarów; niech Grabiec miłu

je kuchnię Kirkora; niechaj powietrzna Goplana kocha 

się w rumianym chłopie, a sentymentalny Filon szuka 

umyślnie męczarni miłosnych i umarłej kochanki; nie

chaj tysiące anachronizmów przerazi śpiących w gro

bie historyków i kronikarzy: a jeżeli to wszystko ma 

wnętrzną siłę żywota, jeżeli stworzyło się w głowie 

poety podług praw boskich, jeżeli natchnienie nie było 

gorączką, ale skutkiem tej dziwnej władzy, która szep-

ce do ucha nigdy wprzód nie słyszane wyrazy, a oczom 

pokazuje nigdy, we śnie nawet nie widziane istoty; je

żeli instynkt poetyczny był lepszy od rozsądku, który 

nieraz tę lub ową rzecz potępił: to Balladyna wbrew 

rozwadze i historii zostanie królową polską, a piorun; 
który spadł na jej chwilowe panowanie, błyśnie i roz-

two·rzy mgłę dziejów przeszłości". 

(Fragment listu Juliusza Słowackiego 
do Zygmunta Krasińskiego z dnia 

9 listopada 1839 roku, dedykującego 
„Balladynę" - ;,Autorowi Irydiona"). 



Jan Kosiński 

BALLADYNA 

Powodzenie „Balladyny" na naszych scenach jest 
natury raczej wstydliwej. Wystawiamy ją w celach 
„odfajkowawczych", jako praktyczny „wielki repertu
ar" zamiast Shakespeare, a i zamiast Słowackiego. Po
wiem szczerze, choć to może nie uchodzi, że „Ballady
na" taka, do jakiej przywykliśmy na naszych scenach, 
mocno mnie irytuje. Cały ten szekspirowski bigos li
teracki, którego się wstydliwie nie zauważa. 

„Król Lear", „Sen nocy letniej" i „Makbet" na kupę, 
wszystko razem wypakowane w jakąś czkawkę po Wag
nerze transponowanym na słowiańsko, to dosyć obrzyd
liwe. Te nadgoplańskie baobaby, te mocarne wierzeje, 
pawęże, ościeża, wykroty i komysze, wszystko jakieś 
przerośnięte, _nadczłowiecze i przaśne - wszystko to 
razem doprowadza mnie do rozpaczy nieświeżością 
i załganiem. 

Wiersz Słow~ckiego też nie ratuje na ogół sytuacji, 
bo albo jest wogóle niezauważalny, albo reżyser „co 
miał na twarzy taki wyraz boski, jak ten co pisząc 
wiersze, liczy zgłoski", kazał aktorom na pierwszej czy-

tanej próbie znaczyć ołówkiem wszystkie średniówki 
i potem nie dało się już tego ołówka zetrzeć. 

Ale rzecz dziwna, wszystkie te opory, jakie nam 
w stosunku do „BaHadyny" w teatrze, rozładowują się 
w czytaniu egzemplarza. Filiacje szekspirowskie na
bierają wdzięku, rozumiemy bez trudu, że to młody 
polski romantyzm zachłysnął się po raz pierwszy Sha
kespearem poznanym w oryginale, że przyswaja go so
bie, bo musi. Z tekstu wieje jakąś młodością, lekkością, 
czymś nie na serio, czymś co się z reguły na scenie za
traca. Może to i list do autora „Irydiona", zamieszczo
ny na wstępie, dyktuje tonację, w jakiej należy czytać, 
może chodzi o ten „ariostyczny uśmiech"? W liście tym 
ze trzy razy Słowacki odwołuje się do Ariosta. 

„Orlando"? Cóż, moja przygoda z „Orlandem" mia
ła miejsce jeszcze przed wojną, od tego czasu nie mia
łem go w ręku ani pod ręką. Wtedy zacząłem go czy
tać głównie z filologicznych jakichś zainteresowań, dla 
języka przekładu Piotra Kochanowskiego, a potem ły
kałem jeden po drugim trzy grube tomiska, jako lite
raturę sensacyjną. Z przygód Rugiera, Bradamanty, 
Astolfa, Marfizy, Angeliki - katajskiej (chińskiej) kró
lewny i jak się tam oni wszyscy nazywali, bardzo już 
mało pamiętam, zostało mi raczej wspomnienie gamy 

kolorystycznej, wrażenie jakiegoś fresku czy gobelinu, 
gdzie świat jest lasem jednostajnym jak tapeta, a w 
tym lesie mnóstwo się dzieje: tu ktoś poluje, tam ucz
tuje, tam ktoś kogoś zabija. Jest taki fresk w Awinio
nie w Papieskim Pałacu - chyba taki, też go już za 
d obrze nie pamiętam. Zbyt się we wspomnieniu pomie
szał z „Orlandem". 

Ale może to wystarczy. Może przypadkiem „Balla
dyna" dzieje się w czasach, kiedy ten nadgoplański ma
tecznik był młodym, zielonym gajem? Może to taki ja
kiś ~wiat jak na panneaux niesłusznie zapomnianego 
Jaremiego Kubickiego? Może tapisserie - te z cyklu 
„dame a la licorne" i to, co z nich w naszych czasach 
wynikło: Lurcat, Jean Picard le Doux? 

We wspomnianym liście Słowacki ręce zaciera z u
ciechy, że tyle tam napakował anachronizmów, które 
mają „porazić śpiących w grobie historykó;n i kroni
karzy". Nikt z inscenizatorów nie powtórzył w sobie 
tej uciechy. Las bywał z „Nibelungów", chata z mu
zeum regionalnego, zamek z „Lohengrina" lub „Bole
sława śmiałego" do wyboru, w nim bracia szfachta w 
kontuszach i z podgolonymi łbami, ale żadna radość 
z tego nie rosła, bo nie próbowano skleić tego wszy
stkiego w jeden świat. Może zresztą i próbowano, ale 

n ie szło. Nie szło, bo w chwalebnym wysiłku podkreś
lania pierwiastka ludowego szuikano go w Cepelii czy 
w najlepszym wypadku w Wyspiańskim i przeciwsta
wiano zamkowi z von Kostrynem; który musiał być 
z niemieckiej opery. Ale gdybyśmy tak, abstrahując od 
baobabów, wierzei i wrzeciądzów, zrobili taki jakiś 

'wiat z naprawdę ludowej , naiwnie ludowej wyobraź
ni, gdzie, jak w owych dziewiczych lasach Celnika 
Rousseau, dzitkie zwierzęta pożerają się z apetytem, 
to rzecz dałaby się zobaczyć bardziej jakościowo. Oczy
wiście Gopla~a musiałaby być taka bardzo śliczna jak 
Primavera z Botticellego, bardzo narysowana i zrobio
na. I w ogóle wszystko powinno być cacy, a ty'1ko gdżie
niegdzie wtręty makabry i okropności. Boć to jeden 
z najkrwawszych utworów w naszej literaturze. Autor 
sam nie bardzo może się doliczy~ trupów i w końoo
wym sądzie pomija zabójstwo Grabca, nie mówiąc o 
Gralonie. Drobiazg, Balladyna i tak zostaje odznaczo
na piorunem za całokształt działalności. 

Otóż właśnie świat „Balladyny" jest światem bal
lady. Ballady rycerskiej i ludowej, i „stylizowanej", 
i poetyckiej, ale wciąż ballady. ( ... ) I jeszcze sprawa 
cudowności, cudowność powinna tu być uczciwa, jak 
się należy. Gra,biec powinien się zwyczajnie i po pro-



stu zamienić w wierzbę. Osobiście najchętniej prosił

bym mistrza Ramiganiego, żeby mi to załatwił. Mam 
i sam na ten temat dyletanckie pomysły - ale niech 
już zostaną moją tajemnicą. Tak, to wszystko mieści 
się w balladzie - i sentymentalizm, i okrucieństwo, 
i zbrodnia, i cudowność. 

A dramat? Dramat własny Słowackieg·o o władzy 
przez zbrodnię, i wyższej moralności rodzi się dopiero 
w piątym akcie. Tu utwór zmienia tonację. Autor czuje 
to i w nie grywanym nigdy epilogu sarkastycznie u
ziemnia piorun racjonalistyczną drwiną. Nie twierdzę, 
żeby grywać ten epilog, obawiam się, że teatralnie nie 
miałoby to sensu, ale niech by posłużył do uprzytom
nienia inscenizatorom aury umysłu autora i nakłonił 
do grania piątego aktu jako dalszego ciągu „Balladyny", 
a nie jako inscenizacji jednego z rapsodów „Król Du
cha''. 

„Balladyna" na scenie 

JAN KOSIŃSKI 
Fragm. „Szkicownika scenografa" 
„Dialog" 1958, nr 4(24), s. 112-114. 

Teatru Gnieźnieńskiego - rok 1956 
W roli Balladyny Maria Deskur 

„Balladyna" należy do najpopularniejszych dzieł 

poety. Nie jest ona baśnią jedynie. Tak dalece nie jest, 
że pierwsi czytelnicy „Balladyny", od Norwida roz
poczynając skłonni byli w każdej postaci tego dramatu 
doszukiwać się alegorycznego zamiaru poety i całość 

utworu wykładali jalko skomplikowaną alegorię„. Rów
nież Krasiński dobrze zrozumiał historyczną maskę Bal
ladyny, wyczuwał jej polityczny sens i widział w niej 
symboliczny osąd nad współczesnością„. 

W tej baśni pojawia się właściwie jeden tylko pro
blem główny, ale rozpatrywany na trzech płaszczyz
nach. Tym problemem jest wałka o władzę na tle walki 
społecznej. Na pierwszej płaszczyźnie rozgrywa się ona 
jeżeli chodzi o osobę Balladyny. Cały łańcuch jej zbro
dni jest łańcuchem zbrodni politycznych. W osobie Bal
ladyny oglądamy prz€to przykład zbrodniczego awansu 
społecznego w dążeniu do władzy. Druga z nich to ba
śniowa zrazu lecz tragicznie zamknięta kariera Grab
ca. Pozbawił ją poeta elementów serio i dobitnie w niej 
zamierzył parodię podobnego awansu. Wszystko co Gra
biec - król czyni, nie wyłączając momentu, kiedy za
czyna rządzić, stanowi ironiczną chwilę z postępków 
i postanowień królewskich. Postać Balladyny ukazuje 
w krwawym zwierciadle władzę panującego zdobytą 

bez liczenia się z dobrem ludu. Postać Grabca władzę 
taką ukazuje w krzywym zwierciadle. Cel jednak oby
dwu karier pozostaje identyczny. Wymierzony on jest 
przeciwko władzy „z bożej łaski", władzy feudalnej, 
albowiem w ramach ustroju feudalno-monarchistycz
nego rozgrywa się opowieść o królu błaźnie i królowej 
ludowej zbrodniarce„. 

Piorun kończący dzieło przynosi wyznacznik wiary 
w to, że przekroczone normy sprawiedliwości histo
rycznej muszą się zemścić na tych, co je przekroczyli. 
Wiara taka mieści się również w ramach ludowej kon
cepcji polityki. 

Kazimierz Wyka: Wstęp do wydania ?:biorowego 
Dzieł J. Słowackiego 1954 r. 
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„B a 11 a dy n a" 

z rozedrganej twarzy 
patrzy lęk 
nieznośny ból 
obłąkaniem jawi się 
w milczącym kroku 
sprzedając miłość 

sprzedając marzenia· 
wydałaś wyrok śmierci 
dążenie władzy 

określiło twój byt 
trzynasty dzień 
przemienił twój świat 

niech się nie jawi ten świat 
przeobrażeń mgły fantazji 
i łez 
niech się plącze srebrna nić 
utkana zorzą różaną 
i pierwszym blaskiem słońca 

Daniela Zybalanka-Jaśko 

Stefan Treugutt 

KILKA ROZMÓW Z PANEM HORZYCĄ 

Z panem Wilamem Horzycą przeprowadziłem kil
ka ważnych dla mnie .rozmów, kilka rozmów smutnych, 
ileś tam, naście czy dziesiąt razy widywałem go w o
kazjach różnych i obojętnych. To wszystko. Wspomnień 
osobistych, nielicznych i tylk~ piszącego tę notę obcho
dzących, publikować nie ma potrzeby. To natomiast, 
co pan Horzyca mówił o teatrze Słowackiego, warto w 
kilku zdaniach utrwalić. 

Było to w czasach poznańskiej dyrekcji Wilama 
Horzycy. Koledzy po piórze niech wspomną, jak zwykle 
odbywa się taka zaszczycająca młodego recenzenta 
kawka ze znakomitym artystą. Znakomitość uprzejmie 
ukrywa znudzenie daje się oglądać. Młody człowiek je
szcze P.ilniej Ukrywa znudzenie, ogląda. Jeden demon
struje dobrą wolę, drugi energicznie okazuje, że to za
uważył, należycie docenia. Całe szczęście, że do stolika 
„pana dyrektora" podaje się czarną, zaparzoną nie we
dle urzędowej, ale naturalnej receptury. Skądże mia
łem wiedzieć, że po chwili zacznie się autentyczna, in
teresująca rozmowa... przyczyną był Słowacki. 

Horzyca przyjemnie zadziwił się, że - jaik to powie
dział - „ktoś jeszcze w Polsce czyta i dobrym słowem 
wspomina" jego książeczkę o Słowackim z roku 1927. 
A ja miałem dobre racje, żeby o tej akurat pozycji nie 
zapomnieć. Książeczka książeczką, - to takie miniatu
rowe „dzieje ducha" na pół setce stronic, czytelnikowi 
mego pokolenia dość już trudno przedrzeć się przez 
wyszukaną stylizację myśli Horzycy. 

Jest w tej książeczce kilka bardzo mądrych uwag 
o szekspiryźmie Słowackiego. Oto w „Balladynie" -
wedle Horzycy - postacie „kochały i nienawidziły dla
tego tylko, że kochał i nienawidził Shakespeare; zbrod
nie i świętości były tu tylko pięknym gestem i ani 
razu nie zadrgało do nich serce poety". Swobodne w 
balladowym dramacie posługiwanie się motywami an
gielskiego mistrza, to coś innego niż szekspiryzm w t?
kim sensie tego terminu, by oznaczał on coś więcej niż 
katalog zapożyczeń. „Ukazać świat, człowieka, wnętrze 
ludzkie i kształt zewnętrzny tak, jak to czynił kiedyś 
Shakespeare - pisał Horzyca - to stało się nowym 
zadaniem poezji Słowackiego, zrealizowanym ostatecz
nie najpiękniej i najczyściej w „Złotej czaszce" Szeks
pirystą tedy, wedle oceny Horzycy, będzie Słowacki tam 
właśnie, gdzie w porównaniu z „Balladyną" zapożycze-



nia bezpośrednio od Szekspira znaczą tyle co nic. Do
piero w okresie „Złotej czaszki" wypełniło się marze
nie przyświecające „Balladynie": „ujrzał Polskę i ży
cie polskie tak, jakby je ujrzał Shakespeare, gdyby był 
Polakiem". 

Dla kogoś, kto obeznany jest trochę z metodami no
woczesnego badania porównawczego, sądy Horzycy mo
gą się wydać dość oczywiste. Ale g jy poczytamy lite
ra turę krytyczną na ten temat, obszerną przecież, to 
oryginalność i celność koncepcji Horzycy z roku 1927 
będzie zdumiewająca. Akurat w okresie pierwszego 
spotkania z panem Horzycą pilnie poszukiwałem ar
gumentów podpierających tezę, że szekspiryzm „Balla
dyny" jest zewnętrzny i dość pozorny, że nie jest ona 
syntezą dramaturgii typu szekspirowskiego. O takie ar
gumenty w literaturze krytycznej nie było łatwo, przy
pomnijmy sąd badacza, tak dla zagadnienia autoryta
tywnego, jak Kleiner.' Uważał on, że w „Balladynie" 
Słowacki „doprowadza niejako typ szekspirowski do 
szczytu, dopełnia Szekspira, łącząc te kierunki drama
tu, które nawet u Szekspira pozostały wyodrębnione". 
Zdanie Kleinera zaważyło na większości prac nowszycłt; 
przeciw tak jaskrawo przesadnemu kompletowaniu au
tora „Balladyny" znalazłem tylko j.edną recenzję Kri-

dla, jeden artykuł gazetowy Jana Gwalberta Pawli
kowskiego i właśnie przypomniane przed chwilą sądy 
Horzyty. Nic dziwnego, że w toku rozmowy z autorem 
mogłem się popisać wielce szczegółową znajomością 

jego książeczki. 

Pierwsza dyskusja o szekspiryźmie Słowackiego by
ła - ku mojej radości - początkiem całej serii roz
mów. Zaczęło się od krytyki szekspirowskich doskona
łości „Balladyny", potem z pewnym powodzeniem prze
konałem uprzejmego interlokutora, że za szczytowy 
punkt twórczego i rzeczywistego szekspiryzmu Słowac
kiego uznać należy nie tyle „Złotą czaszkę", ile zacho
wane fragmenty „Jana Kazimierza". Wilam Horzyca 
miał oryginalny i wyrobiony sąd na temat stosunku 
Słowackiego do Szekspira. Uważał, że cała wczesna 
twórczość naszego poety, to powolne, czasem okrężny
mi drogami prowadzone poszukiwanie Szekspira, szeks
pirowskiego ducha i formy dla narodowego dramatu 
polskiego. Najpierw było to terminowanie u Jl!istrza, 
podpatrywanie sposobów, zapożyczanie, kombinowar;lie 
wątków, potem - w dobie „Złotej czaszki" - samo
dzielny, „ekwiwalent" polski Szekspiray taki szekspi
ryzm nowoczesny, poparty i zmodyfikowany zdobycza
mi teatru i ideologii romantyzmu polskiego i europej-

skiego. A dalej, wedle Horzycy, Słowacki idzie dalej, 
przekracza granice tego, co roboczo nazywaliśmy szeks
piryzmem nowoczesnym, okazuje oblicze całkowicie o
ryginalne, nade wszystko w „Snie srebrnym Salomei". 
Tam prawda dusz ludzkich, i życie społeczne ujęte w 
h~storycznej konkretności i wszystko to przetopione og
mem twórczej intuicji, dostrzeżone „trzecim okiem" wi
zjonera, który wniósł się nad prawdę dostępną w co
dziennym doświadczeniu. A jeszcze inną manifestacją 
wizjonerskiej prawdy o życiu był następnie „Samuel 
Zborowski". Horzyca wyrozumiale się uśmiechał gdy 
dowodziłem , że „Zborowski" jest utworem ascenic~nym 
że dramaty doby mistycznej są tak samo krokiem na~ 
przód, j~k i częściowym nakładem już osiągniętej przez 
Słowackiego techniki teatralnej. I miał bez wątpienia 
rację, gdyby w „Królu Agisie" widział nie przełama
nie i zamącenie linii owego „nowoczesnego szekspiryz
~u", ale nowy typ dramaturgii, teatr poetycki, który 
me zrywał ze starym mistrzem, ale jego wiedzę 0 ży
ciu po swojemu inaczej na scenie objawiat 

Nie pamiętam dziś dokładnie słów Horzycy ale nie 
zapomniałem chyba niczego ważnego z jego sy~tetycz
nej, bardzo konsekwentnej wizji teatru Słowackiego. 
To była konstrukcja w jakiś sposób też poetycka, ale 

to nie była „poezja o poezji". Za elegancją stylu kry
~ycznego myślenia Horzycy, za jego „młodopolskim" 
Jeszcze impresjonizmem wobec dzieł poetyckich rozpoz
nawało się bez trudu ogromną wiedzę o literaturze pol
s~iej ~ e~ropejskiej, umiejętność i swobodę w posłu
giwaniu. się metodami porównawczej historii literatury. 
A dodaJmy, że i najczystszym impresjonizmem wobec 
sztuki nie należy pogardzać, pod małym wszelako wa
r~nki~m, że posługuje się nim człowiek, który sam jest 
wielkim artystą, sam ma literacki słuch absolutny. 

Kilka lat temu w klimacie mało panu Wilamowi 
H?rz!cy przychylnym, snuł on rozważania nad wysta
wieniem „Snu srebrnego Salomei", opowiadał przy sto
liku w Bristolu scenę po scenie swojego Snu srebr
nego". Czy myślał o tej sztuce w czasie sV.::ej ostatniej 
dyrekcji, nie wiem. Pamiętam tamtą „Inscenizację" 
piękną i tak prawdziwą, jak bywają tylko plany wiel
kie na które życia nie starcza. 

STEFAN TREUGUTT 
„Teatr" 1959, nr 12, s. 10. 



Teatr jest najbardziej społeczną ze sztuk. Spełnia się w osobistym, intymnym i ulotnym kontak

cie aktora z widzem. 

Widz jest we współczesnym Teatrze także współtwórcą przedstawienia. 

Pragniemy poznać bliżej upodobania naszej publiczności, jej życzenia, uwagi, nawet krytyczne. 're 

ostatnie są dla nas równie cenne jak komplementy. 

Dlatego w bieżącym roku zostawimy do dyspozycji naszej widowni otwartą księgę życzeń. W księ

dze tej nasi widzowie mogą się podzi.elić swoimi sądami z twórcami przedstawienia, dyrekcją Tea-

tru. 

Apelujemy gorąco do Państwa o dokonywanie wpisów z uwagami, życzeniami i postulatami. 

Serdecznie dziękujemy 

„Balladyna" na scenie 
Teatru im. Al. Fredry w Gnieźnie 
Rok 1956. 
Reżyseria i scenografia - Stanisław Cegielski 
Grabiec - Antoni Chętko 
Skierka - Maria Kuszyńska 
Balladyna - Maria Deskur 
Alina - Elżbieta Matysiak 



„Balladyna" na scenie Teatru 
im. Al. Fredry w Gnieźnie. Rok 1960 
Reżyseria - Krystyna Tyszarska 
Scenografia - Janusz Bersz 
Balladyna - Krystyna Rutkowska . 
Kostryn - Zdzisław Miłkowski 

W REPERTUARZE 

Juliusz Słe>wacki 

BALLADYNA 

F~anciszek Ke>walski 

DOKTOR Z MUSU 

wg Moliera 

Aleksander F redro 

JESTEM ZABÓJCĄ! 

NIKT MNIE NIE ZNA 

Wieczór jednoaktówek 

W PRZYGOTOWANIU 

Aleksander Fredro 

DWIE BLIZNY 

Michał Wroński 

PRZYGO,)A ZEGARA 

Sztuka dla dzieci i młodzieży 

P rapremiera 



Kierownik Techniczny 
LECH JARPÓŁKIEJWICZ 

Pracownie techniczne 

Pracownia stolarska p.o. kierownik - Marek Hajder, 
Piotr Derdowski i Stefan Maćkowiak, pracownie kra
wieckie męska - kierownik Stanisław Parulski, Jerzy 
Brenk, Kazimiera Chosińska, damska - kierownik Me
lania Plucińska, Maria Szalata, fryzjersko-perukarska 
- kierownik Maria Michalska, Helena Kierzenkowska, 
Maria Sucholas, ślusarska - Ryszard Stróżyk, kierow
nik pracowni elektrycznej - Edward Zalewski, Stani
sław Budzyński, Damian Sucholas, Zdzisław Pulwer, 
they, malarz - Ryszard Osowski, pralnia - Leokadia 

Malczewska 

Obsługa sceny 

Brygadier sceny - Teofil Nowak, Jerzy Birecki, Cze
sław Budnik, Przemysław Kaczmarek, Józef Młyńczak, 

Hieronim Manthey, Piotr Wawrzyniak 

Garderobiane 

Anna Czerniak', Danuta Filipek, Maria Kaźmierczak, 
Teresa Wolińska 

Kier. działu organizacji widowni 

MARIA CHMURZANKA 

Dział Organizacji Widowni przyjmuje zamówienia 
zbiorowe na bilety wstępu w godzinach od 8-14 

Informacje telef. 22-91 i 22-92 

Kasa Teatru czynna w piątki i soboty od 10-13 
i Qd 16-19, w niedziele od 16-19 

Członkowie Towarzystwa Miłośników Teatru 

korzystają ze zniżki indywidualn,ej 

Wydawca 
Państwowy Teatr im. Al. Fredry 

w Gnieźnie 

GZG Gniezno 4000 z. 1557 8 78 J-1711965 

•. 



GZG Gniezno 

Ze zbiorów 
Działu Dokumentacji 

ZGZASP 

Cena 6,- zł 




