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KRONIKA TEATRALNA 

W celu zapoznania się z opiną szczecii1skiej 
publiczności i zorientowania się w jej upodo
baniach, dyrekcja Państwowych Teatrów Dra
matycznych wydała ankietę, która dotyczyła 
oceny granego w ostatnich 5-ciu latach reper
tuaru oraz oceny realizacji scenicznej wysta
wionych sztuk. Wzięło w niej udział 117 osób. 
Odrzucono 23 odpowiedzi nie spełniających za
sadniczych warunków. Z pośród 94 pozosta
łych ankiet, 31 wypełnili pracownicy umysło
wi, 2 - pracownicy fizyczni, 8- młodzież 
szkolna. Reszta osób biorących udział w ankie
cie nie podała zawodu. 

Ankieta dała interesujące wyniki. Najwyż
szą ocenę zyskały następujące przedstawienia 
(t. zn. realizacja sceniczna, w kolejności od 
największej ilości uzyskanych głosów): „Widok 
z mostu" A. Millera, „Opera za trzy grosze" 
B. Brechta, „Geniusz i szaleństwo Dumasa
-Satre'a, „Kapelusz pełen deszczu" M. V. Gaz
zo, „Intryga i miłość" Fr. Schillera, „Manon 
Lescaut" V. Nezvala, „Pamiętnik Anny Frank" 
F . Goodrich i A. Hacke.tta, „Uciekła mi prze
pióreczka" S. Żeromskiego, „Maria Stuart" 
Fr. Schillera, „Więźniowie z Altany" Sartre'a. 

Jako najbardziej interesujący i najlepszy re
pertuar uznano sztuki: „Widok z mostu" 
A. Millera, „Opera za trzy grosze" B. Brechta, 
„Maria Stuart" i „Intryga i miłość" Fr. Schi
llera, „Cezar i Kleopatra" B. Shaw'a „ Pa
miętnik Anny Frank" Fr. Goodrich i A. Ha
cketta, „Pierwszy dzień wolności" L. Krucz
kowskiego, „Zemsta" A. Fredry, „Sen nocy 
letniej" i „Romeo i Julia" W. Szekspira. 

* * * 

Pod koniec ubiegłego roku została wznowio
na wymiana teatralna między naszymi teatra
mi a Teatrem Narodowym z Rostocku. Teatr 
rostocki przywiózł na gościnne występy do 
Szczecina komedię W. Hasenclevera i K. Tu
cholsky'ego „Krzysztof Kolumb". 

Teatry szczecińskie bawiły w pierwszych 
dniach marca b.r. na gościnnych występach 
w Rostocku z widowiskiem śpiewno-muzycz-
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nym L. Schillera „Kram z piosenkami". Przed
stawienie, w reżyserii i choreografii Barbary 
Fijewskiej, scenografii Ireny Skoczeń, zostało 
nadzwyczaj gorąco przyjęte przez publiczność 
rostocką i zebrało entuz1astyczne opinie re
cenzentów. 

* * * 

Pięknym zamknięcien1 ostatniego okresu 
5-lecia, za kadencji obecnej dyrekcji, było po
witanie w murach teatru „milionowego" wi
dza. Sympatyczna studentka szczecińskiej 
uczelni otrzymała jako milionowy widz kar
net, upoważniający do obejrzenia wszystkich 
sztuk granych w ciągu roku w n/teatrach. 

* * * 

Dla uczczenia 20-tej rocznicy powstania Pol
skiej Partii Robotniczej, teatry dramatyczne 
wystawiły sztukę L. Kruczkowskiego p.t. „Od
wety", dziś już prawie historyczną, o trudnych 
i nieraz dramatycznych początkach ugrunto
wywania władzy ludowej w pierwszych la
tach po odzyskaniu niepodległości. 

* * * 

Zofia Ordyńska, wybitna, zasłużona aktorka 
starszego pokolenia, występująca w Szczecinie 
od roku 1949, otrzymała w roku bieżącym na
grodę artystyczną miasta Szczecina. Publicz
ność szczecińska oklaskiwała ją niejednokro
tnie jako Matkę w „Sprawie Pawła Eszteraga'', 
Nianię w „Wujaszku Wanii", Panią Pernelle 
w „Świętoszku", Dziurdziulińską w „Klubie 
kawalerów" (obchodziła wtedy jubileusz 50-le
cia pracy aktorskiej), Babcię Bełzką w „Domu 
kobiet'', Panią Stiborową w „ Miłości", Matkę 
bohatera w „Cudotwórcy", Nianię w „Romeo 
i Julii" i wielu innych rolach. Ostatnio, Zofia 
Ordyńska odniosła duży sukces w rolii Babci 
Zebrzydowskiej w „Dowodzie osobistym" Ma
rii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. 

* * * 

W ostatnich miesiącach wzrosło zaintereso
wanie szerokich warstw szczecińskiego społe
czeństwa teatrem i jego pracą. Powstają koła 
przyjaciół teatru, oraz odbywają się interesu
jące dyskusje w zakładach pracy, prowadzone 

przez reżyserów i aktorów. Np. w „Metalopor
cie" odbyła się w dniu 27. IV. 1962 r. dysku
sja, przebiegająca w niezwykle przyjemnej at
mosferze, na temat sztuki E. Morrisa „Drew
niana miska". W dniu 18. V. 1962 r. na temat 
tego samego -przedstawienia dyskutowali 
z przedstawicielami teatru pracovrnicy Spół
dzielni Pracy „ Chemik" i „Ferrum". 
Wśród wielu barozo rzeczowych i interesu

jących wypowiedzi, dyskutanci podkreślali 
aktualność problemu, poruszonego w sztuce 
E. Morrisa, a nawet zwracali się z apelem aby 
spektakl ten obejrzała młodzież, która może 
zetknąć się z podobnym problemem w życiu. 
Z uznaniem wyrażano się o wykonawcach 
wszystkich ról, oraz o twórcach kształtu sceni
cznego sztuki. 

* * * 

W dniu 20 i 21 czerwca br. Teatry szcze
cińskie wzięły udział w IV Festiwalu Teatrów 
Polski Północnej w Toruniu, prezentując tam 
sztuki: „Kordiana" J. Słowackiego, „Damy 
i huzary" A. Fredry i „Drewnianą miskę" 
E. Morrisa. Teatr zebrał wiele pozytywnych 
recenzji. Za spektakl „Kordiana" zostały 
przyznane trzy nagrody: za reżyserię - Ry
szardowi Sobolewskiemu, za scenografię -
Januszowi Warpechowskiemu i wykonawcy 
roli tytułowej Andrzejowi Kopiczyńskiemu. 

* * * 

Cieszący się niezwykłym powodzeniem 
„Kram z piosenkami" został wznowiony w ro
ku bieżącym w terenie, jako przedstawienia 
w plenerze. Spektakl grany był w dniu 
7 lipca z okazji 700-lecia powstania Gryfic. 
Poza tym widowisko to grane było w Chosz
cznie, Międzyzdrojach i Swinoujściu. 
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