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TENNESSEE WILIAMS 

A U T. O R o S O B 

Urodziłem się na plebanii w Columbus, Missisi
pi, w tym starym i tak zakamieniałym mieście, 
że sąsiad do sąsiada nie uśmiechnie się przez cały 
rok. Dziadek mój był duchownym. Ojciec mój 
(o pompatycznych imionach Cornelius, Coffin, Wil
liams) wywodził się ze starego rodu pionierów 
z Tennessee i z pierwszych kolonistów z Nantucket 
Island. Matka pochodziła z Kwakrów. Ta burzliwa 
mieszanina w mojej krwi, jaka powstała z połącze
nia cech purytańskich i rycerskich, tłumaczy nie
jeden konflikt, jaki przeżywają moi bohaterowie. 

Ochrzczono mnie Thomas Lanier Williams. To 
bardzo miłe imiona - nieco zbyt miłe. Dobre w sam 
raz dla poety, płodzącego sonety na temat wiosny. 
Tak też i było. Pierwsze literackie honorarium wy
płacił mi klub kobiecy za trzy · sonety o wiośnie. 
Pragnę dodać, że byłem wtedy bardzo młody. 

Pod tym rozkosznym imieniem wydałem jeszcze 
sporo poezji lirycznej, odpowiednio marnej, o czym 
przekonałem się z biegiem czasu. Stwierdziwszy, że 
skompromitowałem w ten sposób swoją „firmę", 
zmieniłem ją na Tennessee Williams. Wywiodłem 
to imię z faktu, że Williamsowie walczyli z India
nami o Tennessee, oraz ·z porównania życia młode
go pisarza do wiecznej walki. 

Ze względu na interesy ojca, który był komiwo
jażerem, wyjechaliśmy na Północ, do St. Louis. 
Dla nas wszystkich było to tragiczne. Nie mogliśmy 
się przyzwyczaić do zmienionych warunków życia. 
Na Południu nie odczuwaliśmy różnic majątkowych 
między nami i s.ąsiadami. Teraz nagle odkryliśmy, 
że są dwa rodzaje ludzi: bogaci, i biedni i że my 
należymy do tych ostatnich. 

Wrażenie było tak silne i gwałtowne, że zacią
żyło nad całym moim dzieciństwem i młodością, 
a potem i nad moją twórczością. Jestem jednak za
dowolony z tych gorzkich doświadczeń młodości, 
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sądzę bowiem, że niewiele ma do powiedzenia pi
sarz, który nie zakosztował gorzkiego smaku nie
równości pomiędzy 1 udźmi. 

Nie jestem działaczem politycznym ani społecz
nym. Jeśli mnie spytacie o moje poglądy politycz
ne odpowiem: jestem humanistą. 

Do szkoły chodziłem podczas wielkiego kryzy
su amerykańskiego, toteż nic dziwnego, że wkrótce 
musiałem rzucić szkołę i zająć się pracą urzędniczą 
w zakładach obuwia. Była to straszna męka dla 
mnie - jako człowieka i zarazem świetna lekcja 
dla mnie - jako pisarza. Nocami pisywałem krótkie 
opowiadania, których nikt nie chciał kupić. Zacho
rowałem. Kiedyś z ulicy zabrano mnie do szpitala. 
Musiałem zrezygnować z pracy i przeniosłem się 
na Południe do dziadków. Pisałem stale, i wreszcie 
z pewnym powodzeniem. Stałem się samowystar
czalny. Wznowiłem studia i ukończyłem je w 1938 
roku. Równocześnie pracowałem zarobkowo w naj
rozmaitszy sposób. Zycie moje było wtedy zawrot
nym kalejdoskopem zdarzeń, którymi można by 
obdżielić z dziesięć osób. 

Pierwszego prawdziwego uznania doznałem 
w roku 1940, kiedy dostałem stypendium Rockefel
lera i napisałem Bitwę aniołów, wystawioną tegoż 
roku przez Theatre Guild. 

Tymczasem stan mojego zdrowia pogorszył się. 
Przeciążony mnóstwem zajęć, pisałem stale noca
mi. Nie mogłem zaniechać pisania; pisarstwo stało 
się dla mnie jedynym środkiem wyrażania rzeczy, 
które musiałem wypowiedzieć. 

Dalej wszystko przyszło nagle. Znalazłem się 
w Hollywood, gdzie w wytwórni Metro Goldwyn 
Mayer płacono mi 250 dolarów tygodniowo. Zarobi
łem tyle, że mogłem spokojnie w ciągu kilku miesię
cy pracować nad Szklaną menażerią. 

Napisałem sztuki: Bitwa aniołów (1940), Scho
dy na dach (1941), Szklana menażeria (1943-44), 
Lato i dym (1945-47), Tramwaj zwany pożądaniem 
(1945-47), Wytatuowana róża (1950-51), Camino Re
al (1952-53) i Kotka na gorącym dachu (1955-56). 

Pisałem również krótkie sztuki, które wydałem 
w zbiorze pt. Dwadzieścia siedem wagonów baweł
ny oraz trochę opowiadań i poezji. 

(„TEATR" Nr 7 - 1958) 

TRAMWAJ ZWANY POŻĄDANIEM 
SZTUKA O ODCZŁOWIECZENIU CZŁOWIEKA 

Tennessee Williams, którego sztukę „Tramwaj 
zwany pożądaniem" wystawia nasz teatr, znany 
jest publiczności częstochowskiej z granej przed 
kilku laty „Szklanej menażerii", którą widzieliśmy 
w gościnnym wykonaniu teatru łódzkiego. 

Grana obecnie sztuka Williamsa - jak pisze 
krytyk amerykański John Gassner - stała się naj
bardziej porywającą sztuką amerykańską ostatnich 
lat dwunastu. Więc.ej jeszcze - to sztuka, która 
nie wymaga uczonych komentarzy, koteryjnego po
parcia, żadnych usprawiedliwień. Wartość jej jest 
bezsporna. (The Theatre in Our Times, New York 
1954). 

Ten sąd sprzed czteru lat nic nie stracił na sile. 
Nadal Williams jest w dramaturgii amerykańskiej 
najwybitniejszą indywidualnością, nadal jego sztu
ki stanowią nieprzemijające wartości w światowym 
repertuarze teatru. 

Podobnie jak Gassner, o twórczości dramatopi
sarskiej Williamsa wypowiada się krytyka euro
pejska. Również krytyka polska - jak rzadko kie
dy - jest zgodna w swych sądach o „Tramwaju 
zwanym pożądaniem", wystawionym ostatnio na 
kilku scenach naszych teatrów. 

I tak np. Roman Szydłowski recenzując w „Try
bunie Ludu" warszawskie przedstawienie tej sztuki, 
nazywa autora „Bitwy Aniołów" („Battle of An
gels") amerykańskim Czechowem i pisze: 

„Tramwaj zwany pożądaniem" jest sztuką bez
błędnie skonstruowaną, o bogatym i pełnym pod
tekstów dialogu. I jest sztuką napisaną w najbar
dziej tradycyjnej konwencji, którą trzeba grać jak 
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radził Stanisławski. Na nic tu wszelkie wymądrza
nia się, na nic chwyty „nowoczesne'". Tu trzeba 
aktorów z „wnętrzem", którzy będą „przeży~ać" 
swe role, potrafią wypełnić każde słowo bogatą 
treścią emocjonalną, będą ze sobą doskonale „kon
taktować" i stworzą nastrój, bez którego nie ma 
ani przedstawień sztuk Czechowa. 

Lecz w „Tramwaju" jest jeszcze jeden element, 
którego nie wolno lekceważyć. Obok krytyki spo
łecznej, obok moralistyki, jest w tej sztuce erotyka 
i seksualizm, jak klajster łączący ją w cało~ć. 

„Tramwaj zwany pożądaniem" to sztuka dla lu
dzi o mocnych nerwach. Autor w sposób prosty 
i logiczny okazuje przed oczami widza drogę upad
ku Blanche, „odczłowieczenia człowieka" - jak to 
trafnie określiła Karolina Beylin. 

Na tle codziennego bytowania przeciętnej ro
dziny rozgrywa się tragedia młodej kobiety, której 
życie znaczą wszystkie stopnie upodlenia człowie
ka. Blanche nie znajduje pomocy nawet wśród naj
bliższych. Pozbawiona moralnego oparcia, bogata 
w rozczarowania, których życie i otoczenie jej nie 
szcz.ędzi, Blanche biernie poddaje się nurtowi wy
darzeń spychaj~cych ją na dno upadku. A wszystko 
zaczęło się u tej młodej kobiety, wychowanej 
w utraconym przez nią zresztą majątku, od stwier
dzenia, że mąż jej jest homoseksualistą. To, jak 
i samobójstwo męża, zapoczątkowało załamanie 
psychiczne Blanche. Dalsze wydarzenia w jej ży
ciu następują po sobie jak reakcja łańcuszkowa. 
Traci majątek, w pożyciu małżeńskim przeżywa 
tragedię, wyrzucona z posady nauczycielki za uwie
dzenie ucznia, prostytutka, pijaczka i morfinistka, 
szuka schronienia w domu swej siostry. Tu docho
dzi do kresu swej tragedii. Znajduje się w środo
wisku ludzi prostych, prymitywnych. Rażą ją ma
niery szwagra, robotnika polskiego pochodzenia -
Stanley' a Kowalskiego. W tym prostym, omalże _nie 
brutalnym w swym prymitywie otoczeniu, usiłuje 
zachować subtelny sposób bycia. W tym świecie 
ludzi prostych i nieskomplikowanych chce odgry
wać rolę wielkiej pani, chce ukryć swoje - jakże 
smutne i ponure, przeżycia. Swym zachowaniem 

odbiega od otoczenia, doprowadza do tego, że szwa
gier dowiaduje się o jej bujnej i wcale nie chlubnej 
przeszłości. Poza, w której szuka zapomnienia lat 
minionych, staje się dla niego źródłem obsesji, ·ej 
obecność w domu niszczy jego spokój. Do czasu 
przybycia Blanche, Stanley z swą żoną Stellą 
(siostrą Blanche) byli na swój sposób szczęśliwi. 
Blanche zburzyła ten spokój. To doprowadza do 
tragedii, bo gdy Blanche świta słaba nadzieja ra
tunku w nowym zamążpójściu z Mitchellem, Stan
ley odsłania przed nim ciemną przeszłość szwa
gierki, pragnąc uratować przyjaciela przed poślu
bieniem dziwki. Dalsze wypadki toczą się z siłą la
winy. Blanche próbuje jeszcze stworzyć sobie po
zory normalnego życia, próbuje wydostać się z od
mętu brudu w jakim jest pogrążona. Wszystko jed
nak zawodzi, gdy Stanley, sprowokowany przez 
Blanche dokonaniem na niej gwałtu pieczętuje jej 
upadek. 

Ostatnia scena sztuki pozostawia wstrząsające 
wrażenie gdy Blanche odsyłają do domu wariatów. 

Droga upadku Blanche Du Bois rozgrywająca się 
na oczach widza budzi do bohaterki sztuki William
sa współczucie. Oto widzimy przed sobą człowieka 
słabego i tniezaradnego, szamocącego się w świecie 
przeciwności, szukającego ucieczki w alkoholu czy 
przeżyciach erotycznych z każdym mężczyzną, któ
ry nawinie się pod rękę. I ciekawa rzecz - zamiast 
uczucia pogardy, jakim tego rodzaju istoty są ob
darzane, los jej wywołuje uczucie żalu; silnie od
czuwamy jej osobistą tragedię. Być może dlatego, 
że jest zbyt słaba i niezaradna, że w zetknięciu 
z ludźmi mocnymi i prostolinijnymi nie umie zna
leźć wspólnego języka, a oni nie umieją podać jej 
pomocnej dłoni. 

Zycie w tym dramacie tragicznego losu kobiety 
- pisze John Gassner - jest aż gęste, okrywa jego 
nagość . (Utworem dramatycznym, wykazującym 
najbliższe pokrewieństwo, będzie najbardziej inte
lektualny dramat Pirandella „Nagi"). Tematem jest 
jedno z najbardziej uniwersalnych doświadczeń 
ludzkich, oprac0wywane na najrozmaitsze sposoby 
przez takich powieściopisarzy jak Conrad. Dosto-
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jewski, Gogol, Flaubert czy Maupassant. Postawa 
autora jednoczy w sobie drapieżny realizm, odwa
gę naturalistycznego pokazania brudów tego świa
ta, z jakimś uczuciem litości. Williams bardzo zręcz
nie manewruje poszczególnymi elementami drama
tycznymi, zachowując aż do końca konsekwentność 
rysunku. Elementy humoru i patosu są równie pre
cyzyjnie wyważone jak elementy iluzji wokół 
Blanche i obiektywna rzeczywistość. Rozmieszcza 
poszczególne akcenty z zachowaniem idealnej pro
porcji, stawia je z nieomylnym wyczuciem, gra na 
wrażliwości widza niczym pianista - wirtuoz, prze
biegający palcami po klawiszach białych i czar
nych. I rzecz najważniejsza: osiąga w tej sztuce 
pełny efekt nakazania wszystkich poslaci jako lu
dzi żywych. O tym właśnie - w przeciwieństwie 
do prozaików - autorzy dramatyczni najczęściej 
zapominają, myślą raczej o samej konstrukcji niż 
o materiale, przy którego pomocy wznoszą tę bu
dowę. 

TENNESSEE WILLIAMS 

TRAMWAJ ZWANY POŻĄDANIEM 
(„A STREETCAR NAMED DESIRE") 

Przełożył: EUGENIUSZ CĘKALSKI 



TENNESSEE WILLIAMS 

TRAMWAJ ZWANY POŻĄDANIEM 

BLANCHE 

STELLA 

STANLEY 

MITCH 

EUNICE 

STEVE 

Reżyserio: EDMUND KRON 

(.,A STREETCAR 

o s 

Tereso Kamińsko 

T amora Ojdonowsko 

Krystyno Biel-Wognerowo 

Lech Bijołd 

Kazimierz Sus 

Danuto Kłopocka 

Krvstvno Mocieiewsko 

Wiodvsłow Pabiasz 

D ES IR E '') 

PABLO 

MURZYNKA 

~OKTOR 

PIELĘGNIARKA 

MŁODY INKASENT 

~PRZEDAWCA 

Zbigniew Michałowski 
Edmund Płoński 

T amora Ojdanowska 
Teresa Kamińska 

Włodzimierz Wyganowski 

Jerzy Stanek 

Scenografio: JADWIGA P02AKOWSKA 
Asystent reżysera LECH BIJAŁD 
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Inspicjent 
Sufler 

Kierownik techniczny 

Pracownia krawiecka 

Perukarnia 
Stolarnia 
Malarnia 
Tapicernia 
Modelatornia 
Efekty świetlne 

Władysław Pabiasz 

Lucyna Woźnica 

Kazimierz Knap 
Stanisław Bystrzycki 
Janina Niwińska 
Alfred Szablewicz 
Edward Wieczorek 
Edward Latacz 
Kazimierz Włodarski 
Henryk Palacz 
Jan Słabosz 
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PISZĄ O NASZYM TEATRZE 
· W tygodniku społeczno-literackim „Orka" (nr 25 

z 22 czerwca 1958 r.) Jan Nepomucen Miller w ar
tykule zatytułowanym „O Sokorskim i o Często
chowie" wiele serdecznych słów poświęcił nasze
mu Teatrowi na marginesie oglądanej w„. Lublińcu 
sztuki Zytomirskiego „Koncert jesienny", w wyko
naniu zespołu Teatru Powszechnego. 

„Otarłem się niedawno - pisze J. N. Miller -
o teren działalności Państwowego Teatru Drama
tycznego im. A. Mickiewicza w Częstochowie. 
Zdumiała mnie aktywność tego teatru, którego za
sięg ogarnia dwa województwa; katowickie i łódz
kie, (cztery, jeśli chodzi o ścisłość, bo przecież 
w akcji objazdowej Teatr Częstochowski zahacza 
i o teren województwa krakowskiego i kieleckiego. 
Przyp. nasz). Teatr posiada trzy sceny; wielką, ka
meralną i objazdową scenę Teatru Powszechnego. 

Rzutki, pełen niezwykłej enerqii dyr. Edmund 
Kron doprowadził do końca budowę domu aktora 
na 30 mieszkań, dzięki czemu ten chyl}a jedyny 
teatr w Polsce nie ma kłopotów z rozlokowaniem 
swoich aktorów''. 

Po bardzo przychylnej i miłej recenzji ze sztuki 
Zytomirskiego i gry zespołu, J. N. Miller tak kończy 
swoje rozważania o Częstochowie: 

"Całość przedstawienia świadczyła chlubnie za
równo o poziomie, poważnym stosunku do pracy 
realizatorskiej zespołu teatru, jak o jego roli 
w ośrodku i na terenie rozjazdów. 

Oglądałem tę czysto 11 świecką" ze względu na 
swą problematykę i jej rozwiązanie przez auto
ra sztukę w dniu nieprzeliczonych pielgrzymek 
dziewcząt, czy panien do świątyni jasnogórskiej. 

Odległość w czasie między pracą tego współ
czesnego teatru a terenem jego działalności wyda
ła mi się nieco większa, niż czas przejazdu z War
szawy do Częstochowy, lub przejście z teatru do 
klasztoru. 

·Wyspiarska zaiste pozycja tego teatru czyni 
z niego wysuniętą redutę walki o myśl współczes
ną, pomnażając powagę jego roli i odpowiedzial
ności społecznej". 

KRONIKA TEATRALNA 

Zbliża się koniec sezonu teatralnego 1957/58. Zanim 
przyjdzie nam podsumować plusy i minusy ub. okresu 
w działalności teatrów w Polsce, ze szczególnym uwzględ
nieniem osiągnięć Teatru im. Mickiewicza w Częstochowie, 

już obecnie możemy przyjąć za pewnik, że kończący się 

obecnie sezon teatralny był niewątpliwie najciekawszy ze 
wszystkich dotychczasowych sezonów po wojnie. Nie mniej 
interesująco zapowiadają się plany repertuarowe naszych 
teatrów na sezon 1958/59, o czym. również nie omieszkamy 
poinformować naszych Czytelników. 

Operetka w Gliwicach przygotowała na zamknięcie sta
rego i otwarcie nowego sezonu dwie premiery. „Słomkowy 
kapelusz" w adaptacji Tuwima i „Tangolitę" czyli „Bal 
w Savoyu" - Abrahama. „Słomkowy kapelusz" reżyseruje 
B. Kilkowska, a „Tangolitę" I. Czajkowska. W sierpniu br. 
Operetka Gliwicka bawiła na gościnnych występach w War
szawie. Poza tym już dzisiaj możemy zdradzić tajemnicę, 

że Operetka ta - pod kierownictwem artystycznym Micha
ła Slaskiego - planuje w nowym sezonie wystawienie m. in. 
„Pocałunek Czanity" - Milutina i nową operetkę polską 

Zb. Lipczyńskiego, której roboczy tytuł brzmi 11Biała wil
czyca". 

Państwowy Teatr Zagłębia w Sosnowcu wYStawił kome
dię W. Dychawicznego i M. Słobodskiego - „Pozwólcie mi 
zmartwychwstać", w reżyserii dyr. Tadeusza Przystawskie
go i scenografii Włodzimierza Hlawskiego. 

Warszawski Teatr Sensacji, po 150 przedstawieniach 
„Samobójstwa doskonałego" przygotował nowy „kryminał", 
tym razem Edgara Wallace, autora szeregu popularnych 
sensacyjnych powieści. Tytuł sztuki w polskim przekładzie 
Walerego Jastrzębca i Czesława· Łucewicza - „Strach". 
Reżyseria Tadeusza Cyglera. Scenografia Andrzeja Sadow
skiego. Premiera tej sztuki odbyła się 30 czerwca 1958 r. 

„Melodia" - Teatr Muzyczny z Terespolskiej w War
szawie, odbył w lipcu br. tournee po kraju. M. in. odwie
dził Katowice, Dąbrowę Górniczą, Częstochowę, Bydgoszcz, 
Toruń, Sopot, Gdańsk i Elbląg. Na wyjazdach „Melodia" 
wystawifa operetkę „Hrabia Luxenburg". Poza tym teatr 
ten przygotowuje wodewil muzyczny „Bosman z Bajki" 
pióra Romana Długosza z muzyką Sylwestra Czosą,owskie
go. Inscenizacja i reżyseria Stanisława Cegielskiego. 

T~tr Ludowy w Nowej Hucie pod dyr. Krystyny Sku
szanki, przygotowuje na nowy sezon „Sen srebrny Salomei" 
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dla uczczenia Roku Słowackiego, '!Króla Ubu" - Alfreda 
Jarry, „Burzę" - Szekspira, „Gliniany wózek" - Sudraki 
(nieznany w Polsce klasyk hinduski z VI wieku p. n. e.), 
„Fausta" - Goethego (obie części w skrócie, w nowym 

,,D O M • K OB I E T" -
Nałkowskiej w Teatrz~ 

Po,wszechnym. Reżyseria 
M. Winkler. Scenografia 

W. Wagner. 

Na zdjęciu u góry L. Da
njel i M. Wojdalińska. 

U dołu od lewej L. Kor
win, E. Skorynianka, M. 
Wojdalińska i E. Marzi-

nek. 

Fot. L. Myszkowski. 

• 

• 

Molier - „Mieszczanin szlachcicem" w reżyserii E. Krona. 
Scenografia J. Pożakowskiej. Na zdjęciu scena „Ceremonii 

tureckiej". 

przekładzie Feliksa Konopki) oraz jedną bajkę dla dzieci. 
W Bielsku Teatr Polski pod dyr. Andrzeja Uranowicza 

planuje na otwarcie sezonu „Krakowiaków i górali", co 
połączy z 200 rocznicą urodzin Bogusławskiego. W planach 
tego teatru jest też wystawienie sztuki hiszpańskiej Casso
ny - „Drzewa umierają stojąc", stary ale wciąż popularny 
i lubiany wodewil Krumłowskiego „Krowoderskie zuchy", 
„Mazepę" na uczczenie Roku Słowackiego, „Cezara i Kleo
patrę" - Shawa, „Cyrana de Bergerac" - Rostanda, 
„12 krzeseł" - Ilfa i Pietrowa, „Zaczarowane koło" -
Rydla oraz nową sztukę Sławomira Mrożka „Policjanci". 
Ta ostatnia pozycja stanowiąca debiut dramatopisarski 
utalentowanego satyryka, niewątpliwie wzbudzi w kołach 

teatralnych duże zainteresowanie. 
Komediofarsa Adama Grzymały-,Siedleckiego „Popas 

króla jegomości" po długich latach znów wróciła na sceny 
teatru. Sztukę wystawił Teatr Rozmaitości w Warszawie, 
w reżyserii Wiktora Biegańskiego, scenografii Karola Fry
cza i choreografii Sabiny Szatkowskiej. Komedię Grzymały 
Siedleckiego zobaczymy również na scenie naszego Teatru. 

Musset w stosunkowo krótkim czasie po raz drugi gości 
na scenie Teatru Kame:r:alnego w Warszawie. Wystawiona 
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• 
bstatnio sztuka Musseta - „Nie igra się z miłością", w prze
ciwieństwie do „Kaprysu", spotkała się z surową krytyką, 
która zarzuca reżyserowi i wykonawcom brak niezbędnego 
w przedstawieniu czaru, lekkości i poezji. 

„Piwnica" to tytuł nowej sztuki młodego dramaturga 
z NRD Hansa Lucke. Akcja sztuki rozgrywa się w 1944 ro
ku na froncie wschodnim. Armia niemiecka opuszcza mia
sto. W piwnicy jednego z domów zostaje kilku telefonistów 
nie wiedzących o odwrocie swych wojsk. Kiedy się dowia
dują o tym, jest już zapóźno na ucieczkę. Między bohate
rami sztuki rozgrywa się ciężka walka - bronić przegranej 
sprawy do końca czy poddać się armii radzieckiej. Lęk 
przed tą drugą alternatywą wzmaga fakt, że w piwnicy 
leży zamordowany przez hitlerowców partyzant radziecki. 
Sztuka pełna napięcia spotkała się na berlińskim festiwalu 
teatralnym z przychylnym przyjęciem krytyki. 

Na gościnne występy w Polsce przyjechał znakomity 
Teatr Moskiewski MCHAT, który wystawił trzy sztuki ze 
swego repertuaru: „Trzy siostry" - Czechowa, „Niespokoj
ną starość" - Rachmanowa i „Wiśniowy sad" - Czechowa. 
Do Polski MCHAT przybył po występach w Paryżu. 

Molier - „Mieszczanin szlachcicem" w reżyserii E. Krona. 
Scenografia J. Pożakowskiej. Na zdjęciu scena „Ceremonii 

tureckiej". 

SZTUKI W PRZYGOTOWANIU 

/ 

SZEKSPIR 

ROMEO I JULIA 

A. Grzymała,- Siedlecki 

POPAS KRÓLA 
JEGOMOŚCI 

Redakcja i układ graficzny 

Tadeusza Kwaśniewskiego 

• 



• 

Zamówienia na bilety zbiorowe 
przyjmuje Organizacja Widowni 
w godzinach od 10 -14 codziennie 
z wyjątkiem niedziel i świqt. 

Telefon 21-61. 

K asy Teatr u czynne codziennie 
z wyjątkiem poniedziałków 

od godziny 12 - 19. 

Początek przedst. wieczorowych: 
Scena Wielka o godz. 19 
Scena Kameralna godz. 19~ 



Cena Programu 1.80 zł. 
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