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l ) '()okresie dorocznych jarmarków tj. od 2i.VI. 
//// do 24.VII. wpadały do Białegostoku w nadziei 

zrobienia złotych interesów kompanie dramatyczne. 
Na przykład antreprener J. Nowicki w 1802 r. opµścił 
swój zespół zostawiając go bez grosza, a czuła na 
prośby komediantów Branicka dała im zasiłek na 
podróż do Wilna. W 1805 r. dawał tu podczas jarmarku 
przedstawienia i bale dyrektor niemieckiego teatru 
Lyon. 
Najgłośniejszą i najświetniejszą była tu impreza 

Wojciecha Bogusławskiego, dyrektora Teatru Narodo
wego z Warszawy w 1808 r„ która miała dodać splen
doru uroczystej instalacji nowego rządu Fryderyka 
Augusta. Był wielki zjazd, wielka gala i feta. Guber
r.ator Theyls sprowadził aktorów, odnowił nad podziw 
szybko w przeciągu 10 dni stary teatr i scenę pod nad
zorem „teatrmaystra warszawskiego" i przy dozorze 
policji. Naprawiono machiny i urządzenia sceny, na 
widowni dano nowe siedzenie. Malarze Bogumił 
Plersch i Sylwester Zieliński namalowali 10 nowycn 
dekoracji i sporo przystawek. Karocami i brykami 
zjechała wreszcie cała kompania z Warszawy, w naj
lepszym składzie, z Petronelą Drozdowską, Karoliną 
Elsner, Ludwiką Ebel, Józefą Ledóchowską, Konstancją 
Pięknowską, Franciszką Pierożyńską, Małgorzatą Ry
woli, Joanną Szczurkowską, Rozalią Szymanowską, 
Tuczemską, Franciszką Wagner, Reginą Zielińską. 
Wśród aktorów byli: Ludwik Adam Dmuszewski, Ja
kub Hempiński, Józef Indyczewski, Jan Krzesiński, 
Józef Nacewicz, Stanisław Niewiarowski, Aleksander 
Okoński, Jan Rywacki, Wacław Rywoli, Adolf Stalkie
wicz, Jan Nep, Szczurowski, Marcin Szymanowski, 
Feliks Wąsowicz, Franciszek Wyrwalski, Antoni Zie
liński, Alojzy Fortunat Zółkowski. Dyrektorem orkie
:;try był Józef Elsner. 

Od 18.IX. do 4.X. dał Bogusławski 17 reprezentacji, 
głównie oper (13) i komedii (10), powtarzając niektóre 
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r.l'I na żądanie. Z głośnych dzieł ujrzano wówczas opery: . 
„Kalif Bagdadu" muz. Boieldieu, „Woziwoda paryski" 
-Cherubiniego, „Axur król Ormuz" Salierego, „Pusto
ta" Mehuila, „Królowa Golkondy" Bertou, „Krako
wiacy i górale" m. Stefaniego, „Stary myśliwy" Ste:fa
niego, „Palmira" Salierego. Z komedii największe uz
nanie zdobył „Henryk VI na łowach" Bogusławskie
go, a z oper „Woziwoda" i „Pustota". Widowiska nie 
tylko opłaciły wydatek podróży, ale nawet znaczne 
przyniosły mu korzyści wspominał Bogusławski 
o nich w „Dziejach Teatru Narodowego". Co dzień 
przepełnione widownie „z najwyższym ukontentowa
niem poklaskiwały i granym sztukom i grającym one". 
Na pożegnanie gubernator przesłał Bogusławskiemu 
z podziękowaniem złotą tabakierkę napełnioną dukat;i
mi „jako pamiątkę od tego, który go z całej duszy sza
nuje i który nie zmieni nigdy względem niego tego 
uczucia". 
Odnowiony teatr służył w sierpniu 1814 r. antreprene
rowi Kasprowi Kamińskiemu i Józefowi Henzlowi, 
którzy dali ze swym bardzo szczupłym zespołem skró
conych „Krakowiaków i górali" oraz bombastyczną 
tragedię „Abelino Wielki bandyta wenecki" Tschokke
go oraz „Essexa" Dyke'go. Ale Kamiński należał do 
białostockiej loży masońskiej „Złoty pierścień", więc 
mu bezkarnie uchodziło „odmienienie na scenie dzieł 
samowolnie, a cóż dopiero wyrzucenie połowy os(>b". 
Wiadomo, że w zespole tym byli Antoni Fiszer, Jan 
Szulc, Antoni Pasławski- ten ostatni wpadł tu w ko
lizję z prawem, gdyż sprytn · wyłudził od Ruchli Le
winówny Hirszewiczowej 71 rubli dając w zastaw 
woreczek, napełniony ołowi nymi krążkami! Kompa
nia mieszkała w czasie poby' • w Białymstoku w teatrze. 

W lecie 1815 r. część zes· >łu teatru wileńskiego pod 
dyrekcją Macieja Każyń• iego grała w Białymstoku 
i w Zelwie na jarmarka • Od połowy lipca do końca 
września 1817 r. gości J znów trupa wileńska pod 

dyrekcją ~óskiesc>. Aktorzy mieszkali przy teatrze. 
Kazimierz Skibiński, all:tQr i p.ófoiejszy dyrektor te-at
rów, wspomina w SWJ'lft- pamiętniku o niezwykłej 
uprzejmości z jaką gu~tec- podejmował towarzy
stwo, urządzał dla nich śnia<tania, w parku przed 
przedstawieniem grywała orkiestra pułkowa. Na za
proszenie gubernatora obywatelstwo okoliczne tłumnie 
zjeżdżało na spektakle. Odjeżdżających artystów żegnał 
gubernator wspaniałym obiadem i hucznymi toastami. 

Jeszcze na jesieni 1817 r. grał w Białymstoku przed 
osiedleniem się na zimę w Grodnie, ze swym zespo
łem Kamiński. I znów fatalnie się popisał tu aktor 
z jego zespołu Wojewódzki, oto skradł z pałacowego 
teatru dekoracje, przepił pieniądze i po kryjomu um
knął z miasta ... zaginął po nim ślad, został tylko spis 
ukradzionych rzeczy ... Nauczony smutnym doświadcze
niem zarząd pałacu żądał od aktorów przyjeżdżają
cych, przed opuszczeniem miasta zdawania rachunku 
z inwentarza używanego podczas ich pobytu. 

W 1830 r . znów przybył tu w sierpniu z Grodna dy
rektor K. Skibiński, poczem odjechał do Wilna. 

W sezonie 1830/1831 dyr. Stanisław Nowakowski 
z Grodna objeżdżał Brześć, Swisłocz, Wilno, Białystok. 
W 1836 r. od połowy grudnia do lipca grał tu długo
letni dyrektor Karol Bauer krakowianin, (tu zmarł 
4.Xl.1837 r. i pochowany został na ewangelickim cmen
tarzu). W niewielkim zespole grała żona Józefa, córka 
Joanna i Eleonora i Ludwik Ręczyński (zmarł tu 2.IV. 
1837 r. mając lat 38). 

W 1840 r. na wiosnę dyr. St. Nowakowski z Grodna 
wyruszył ze swym zespołem w objazd po kresowych 
miastach, 31.111. grał w Białymstoku komedię w 3 ak
tach „Wojna otwarta czyli Miłość i wybieg" Remar
teliera. W kilkunastu osobowym zespole byli: Anna 
Nowakowska, Michał i Katarzyna Betlejewscy, Józefa 
Bauerowa, Jan Daniłowicz, Wiktor Skibiński, Karol 
Sokulski, Jerzy Przewuski. 

l 



- Jan Bogumił Plerscb 
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Do roku 1850 widowisk żadnych nie dawano, 22.1.1850 
wniósł podanie na ręce horodniczego antreprener Ju
lian Kaciuciewicz, białostoczanin, o pozwolenie na 
prowadzenie teatru w Białymstoku oraz całej guberni. 
W tym czasie władze rozP.oczęły likwidowanie pol
skich imprez, utrudniały uzyskanie zaświadczeni.a. J.:- :··· 
nerał - gubernatora o prą}Y.Q:ll!YśbT9śd (błagonad1oż
ność), petenta Kaciukiewicza . podanie przetrzymały 
władze - mimo że przyrzekał dawać rosyjskie i pol-; . 
skie przedstawienia, obiecywał zebrać pierwszorzę,Qny 
zespół, zapewniał dobrą wystawę. Kaciuciewicz nie 
mogąc się doczekać zezwolenia zwolnił z kontraktu 
aktorów i zrezygnował z imprezy. 

Gubernator grodzieński odsyłając jego podanie do 
generał-gubernatora w Wilnie przypomniał, że już je
go poprzednik Waśkow otrzymał w 1846 r. poufne za
wiadomienie, iż rząd ogranicza nadmierną ilość pol-
skich imprez teatralnych w guberni, w celu ściślejszej 
i łatwiejszej kontroli nad nimi i ich działalności. Na 
całą gubernię powinien wystarczyć jeden teatr, mia
nowicie grodzieński, który powinien w lecie objeżdżać 
mniejsze miasta - lecz ponieważ ta scena nie może 
objąć objazdami większej ilości miast, gubernator pro
ponował, aby jednak Kaciuciewiczowi udzielić zezwo
lenia. Podanie zostało załatwione odmownie 6.V,1850 r . 

W 1852 r. Rozalia Bańkowska aktorka i antreprener
ka prowincjonalna, mając koncesję z 1815 r. na pro
wadzenie imprez w guberni płockiej prosiła o zezwo
lenie na granie w Białymstoku. Uzyskała je dzie
ki poparciu horodniczego, który podsunął powód, 
że podczas panującej tu ' właśnie cholery, przydałyby 
się w mieście teatralne rozrywki (!). Zjawił się, nic 
zrażony poprzednią odmową J. Kaciuciewicz, ostatnio 
aktor u Bańkowskiej, oferując swe usługi jako antrl'
prener, z powyżej wymienionymi zapewnieniami. Dwa 
przedstawienia obiecał oddać na cel dobroczynny. 

' . -

Otrzymał konsens 25.VIII.1853 r. generała-gubernatora 
z zastrzeżeniem aby „dawane widowiska nie zagrażały 
spokojowi i moralności publicznej". · 

Przedstawienia dawał od 15.XL do 1.XII. w domu 
obywatela Trębickiego, o godz. 7-ej wieczór. 

.• _w. mą.lutkim, ze~e,p!~.)2.tlxl.panie~ .W.Ows~ Michali
: na Moiii'lt~wsklt,"~PaiMY ~O'lwiw,J:i~1tie ~aż pano

wie: Julian Kaciuciewicz, Józef Lutomski . (reżyser), 
Paweł Majewski, Franciszek Milewski, Pieti:aszewski_. 

· Feliks Pietrzykowski oraz Rosjanin Pietrow. 
Repertuar dawano mieszany w polskim i rosyjskim 

języ.ku, grano 4 komedie J. Korzeniowskiego, 1 St. 
Bogusławskiego oraz wodewile rosyjskie. Antrakty 
urozmaicały solowe śpiewy w rosyjsltiin języku. 

Represje rosyjskich władz powodowały powolne ko
nanie scen polskich w Wilnie, Grodnie i mniejszych 
miastach kresowych - typ coraz częstszych przedsta
wień polsko-rosyjskich to końi:ooia faza, resztkami 
życia pulsującego teatru na tych ziemiach. 

Gdy w 1854 r. rozkwaterowano tu pułk pieszej 
gwardii, wszczął się ruch towarzyski, bale, amatorskie 
teatry. Był to rok hucznych zabaw, w lecie zjawiała 
się kompania teatralna z Wilna .' 

Po zburzeniu starego 18-to wiecjmeg9 · pałacowego 
teatru grano tu w nędznej buazie letniego teatru zbu
dowanego dla przyjezdnych imprez. " 

Rok 1863 zamknął podwoje teatrów polskich na Lit
wie do 1905 r. Prócz imprez rosyjskich, czase_m tylko, 
rzadko, mogli białostoczanie słyszeć muzykę i śpiew 
na polskich koncertach. W r. 1873 oawiedziła w lecie 
Białystok włoska trupa operowa Caroselliego. 

• * • 
Na skutek szykan i zakazów musiała na kresach 

umilknąć polska mowa ze sceny. Nie pomogło aktorom 
przemycanie polskich sztuk przy rosyjskich! 

' 
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Nie brakło jednak wieczorów Wf Pełnianych przez 

obce imprezy. W 1900 r. po pobycie 1tłJ Kijowie, Rydze, 
Odessie zagościła w lipcu w Białym~toku opera włoska 
Castellani'ego, mając w repertuarze. „Trubadura", ;,Ri
goletto", „Fausta", „Cyrulika Sewilskiego", „Herna
ni'ego", „Fra Diavolo", „żydówkę", „Aidę", „Pajace", 
„Rycerskość wieśniaczą", „Violettę", „Purytanie", „Car
men", „Hugonotów", „Faworytę", „Otella", „Lohengri
na". 

Po rewolucji pierwszymi antreprenerami, którzy zja
wili się tu z polskim słowem była Wanda Siemaszko
wa i Józef Puchniewski. 

W 1905 r. dyr. Józef Puchniewski mający swą bazą 
w Wilnie dojeżdżał do Grodna, zrobił też wypad do 
Białegostoku. W zespole byli: Leon Bzowski, Wojciech 
rąbrowski, Czesław Kryński, Witold Kuncewicz, Ed
ward Kuryłło, Józef Leśniewski, Bolesław Muszyński, 

Kazimierz Okornicki, Maksymilian Piotrowski, Whi
dysław Ryszkowski, Aleksander Szarkowski, Edmund 
Weychert. 

Artystki: Gniewosz-Leśniewska, Kazimiera Leśniew
ska, Katarzyna Lewkowicz-Sarnowska, Stanisława Lu
bicz-Sarnowska (tu odbył się jej debiut: Wojewodzian
ka - Zaczarowane koło), Wanda Micińska, Helena M~
łosza, Miłowska, Stefania Puchniewska, Loda Rogiń
ska, Maria Sobieska. 

Repertuar: „Zaczarowane koło" L. Rydla, „Bagien
ko" B. Gorczyńskiego, „Eros i Psyche" J. żuławskiego, 
„Dom otwarty" M. Bałuckiegó, „Harde dusze" Z. Sar
neckiego w/g E. Orzeszkowej „Bene nati". 

'" "'d~az.iestoieciu iniędz;wojennym ustaliły się sta 
-;t_ ' ' 

·!e"iJoja?dY teatru z Grodna, gdy w Białymstoku, ni · 
j:)Ósiadającym odpowiedniego budynku, nie mógł si 
oprz~ć byt · stałego teatru miejscowego. Musiał więc 
Białystok zadowolić się dojazdami z najbliższej stałej 
placówki teatralnej tj. z Grodna. Prócz tego wpa.qały 
tu imprezy objazdowe z Warszawy z nowościami ko~ 
mediowymi, oraz rewiowe teatrzyki. 

W końcu 1908 r. otrząsnęło się z marazmu miejscowe 
Tow. Muz. Dram. „Muza" dając niedzielne wieczornice, 
w Teatrze Harmonia. W repertuarze ;Fredro, Bliziński 
Przybylski, Hertz, Anczyc, Zapolska, Ruszkowski, Ko
rzeniowski, Gorczyński. Reżyserami byli amatorzy B. 
Ruszczowski, Wieczorek, A. Cieśliński (prezes od IV. 
1909). Towarzystwo dramatyczne „Pochodnia" w Bia
łymstoku rozpoczęło działalność dn. 12.II.1916 r. Za
łożycielami towarzystwa byli: Zygmunt Różycki, Kon-· 
stanty Kosiński, Michał Moroszko, Apolonia Srzedziń
ska, Stefan Orłowski. 

Po P'< '-Y JSl'lll poiskich wojsk i władz „Pochodnię" 

zlikwidowano. Kostiumy, dekoracje i bibliotekę dra
matyczną „Pochodni" oddano nowopowstałemu Towa
rzystwu „Teatr Polski w Białymstoku". W chwili li
kwidowania się „Pochodni" we wrześniu 1919 r. 
zawiązało się Towarzystwo „Teatr Polski w Białym

stoku". Na jego czele stal Marian Dederko (dyrektor) . 
Reżyserami byli: Zygmunt Różycki i Jarosław Szta
chelski, administratorem - Jan Knaup. 



mir 

' 

. :-:;;-;:---.'.~-
\ 

..'{hl• 

Axur Król OrQiuz 
op. A. Salleri'ego 

projekt kostiumu 
Fr. Aug. Lohrmana 

I 
l 

I 

·1 

Towarzystwo miało co tydzień lub przynajmniej raz 
na 2 tygodnie dawać przedstawienia. Część zysku 
z przedstawień dzielono między osobami biorącymi 
udział w przedstawieniu a resztę przelewano do kasy 
Towarzystwa na zakup kostiumów itp. Siły aktorskie 
rekrutowały się z miejscowych amatorów (kilku bar
dzo zdolnych). Przedstawienia cieszyły się dużym po
wodzeniem, bo sztuki były bardzo starannie wystawia
ne i reżyserowane. Od X .1919 r. do 1920 r . Towarzystwo 
dało 19 przedstawień w Teatrze „Palace" oraz trzy 
w szpitalu załogi. We wrześniu 1920 r. (po us tąpieniu 

Rosjan) zj ech a ła Y.M.C.A. i ulokowała się w tea trzr> 
„Pałace", urząd za jąc we foyer kantynę i czytelnię dla 
żołnierzy. Wówczas z. Różycki i J an Knaup zwrócili s i ę 

do dyr. Sandersa (dyr. I.M,C.A) z propozycją dawania 
bezpłatnych przedstawień dla żołnierzy . Propozycję 

przyj ęto i przedstawienia odbywały się w każdą nie
dzielę w ciągu sześciu miesięcy aż do chwili przybycia 
do Białegostoku teatru wojskowego pod dyr. W. Be
rońskiego. Wydawnictwo „Białystok Ilustrowany" ·-
zeszyt pamiątkowy pod red. Antoniego Lubkiewicza 
(Białystok 1921 wyd. w sierpniu) na str. 27 podaje dal
sze informacje: 

„„.Jedną z bolączek miasta jest brak teatru. Miasto 
posiada teatr prywatny „Pałace" eksploatowany przez 
właścicieli, natomiast brak teatru miejskiego. Wszy
stko to sprawia, iż dotychczas na stały teatr Białystok 
nie może się zd9qyć. Podkreślić należy wybitną po
moc D.O.G-enu, Białystok, dzięki której w sez. zimo-

wym 1920/21 mieliśmy stałe przedstawienia w teatrze 
„Pałace". Obecnie jednak brak lokalu nie daje moż
ności urządzenia przedstawień stałych. 

W sez. letnim r. 1921 dzięki inicjatywie i energii pry
watnej artysty p. Wojtaszka przebudowano i do stanu 
używalności doprowadzono gmach byłej „Arkadii", 
gdzie też w tym sez. odbywały się przedstawienia pod 
firmą Teatru Ludowego. Praktyka dowiodła jednak, 
że prowadzenie teatru latem jest finansowo niemożli
we". 

Od stycznia 1921 r. powstał zorganizowany i sub
wencjonowany przez Ministerstwo Spraw Wojsk. za 
staraniem szefa Wydz. III b. przy E.D.O. Gen. w Bi:l
łymstoku porucznika Błotnickiego, Teatr w Białymsto
ku. W marcu i kwietniu 1921 r . występował jako Teatr 
Plebiscytowy w Królewskiej Hucie na Górnym Śląsku. 
W Białymstoku wystawił teatr ten: „Wesele" St. Wys
piańskiego, „Królową przedmieścia" K. Krumłowskiego, 
„Sprawę Kajzera" L. Stlircka i A. Eislera, „Tamtego" G 
Zapolskiej, „Chrześniaka wojennego" A. Henneąuin i P. 
Veger, „Obronę Częstochowy" Juliana Moors z Pora
dowa. W zespole kierownik artyst. i reżyser Mieczys
ław Mieczyński, aktorzy: T. Olszewski, Saraczyńska, 
M. Szewczyńska, L. Śniadecka, J. Mieczyńska, E. Do
browolski. W końcu 1920 r. otrzymał teatr w Grodnie 
dyr. Bronisław Skąpski, który z początku pod nazw<l 
Teatr Obozu Warownego, a później jako Teatr Miejski 
utrzymywał do r. 1930. Początkowo jako kierownik za 
swą lekkomyślność naraził się na zarzuty zarządu 



Wanda Siemaszkowa 
(Młynarka w ,Zaczarowanym kole"> 
Pierwsza otworzyła teatry 
na wschodnich ziemiach w 1905. r. 

·zASP-u - później jednak zadbał lepiej o scenę -
repertuar prowadził zdecydowanie komediowy. Na se
zon 1926/7 połączył swój zespół z zespołem Reduty. 

W powodzi fars i lekkich komedii w repertuarze zna
lazły się i „Sen srebrny Salomei", „Ksiądz Marek", 
„Mazepa", „Sędziowie", „Noc listopadowa", „$luby pa
nieńskie", „Damy i Huzary", „Zemsta", „Pan Geldhab", 
„Turoń'', „Konstytucja", „Edukacja Bronki", „Moral
ność pani Dulskiej", „Młody las'', a obok „Hanusia" 
(Hauptmana) i „Czajka" (Czechowa). 

W objazdach ograniczał się do gościny dwudniowE>j 
raz w miesiącu tylko w Białymstoku - a bardzo rzad
ko dawał przedstawienia w Sokółce. 

W 1922 roku organizował się w Białymstoku stały 

teatr amatorski. 
W 1923, z początkiem roku osiadła w Białymstoku na 

. dłuższy okres operetka krakowska pod dyrekcją Ta
deusza Pilarskiego. 

Po opuszczeniu Warszawy Teatr Reduta pod dy
rekcją Juliusza Osterwy osiedlił się w 1925 r. w Wilnie, 
obejmując szeroki zasięg terenu stale organizowanymi 
objazdami. 

Obok tej grupy stworzył Osterwa drugą w Wilnie 
śpiewną, która pod kierunkiem prof. Ludwika zaczę!& 
również działalność objazdową „Halką" i „Cyrulikiem 
Sewilskim". Powstała też grupa Reduty w Grodnie 
(1926/7) pod kierownictwem Jerzego Kossowskiego 
i rozpoczęła pracę ll.IX.1926 „Wyzwoleniem" St. Wy
spiańskiego. 

Reduta zobowiązała się obopólnymi umowami z wię
kszymj miastami Kresów, w tej liczbie i z Białymsto
kiem do stałych objazdów z ustalonymi terminami. 

Nie kolidowało to z Żydowskim Teatrem, który 
w ciągłej wędrówce przejeżdżał wzdłuż Kresów od 
północy na południe, grając w tych samych budynkach 
co polski, w dnie ustalone umową. 

Od roku 1930 gdy „Reduta" powróciła do Warszawy 
i przeorganizowała się w Instytut Reduty, kontynuo
wała nadal objazdy po Polsce zwykle z dwoma równo
cześnie grupami - tak, że raz w miesiącu, a czasem 
dwa razy, zahaczała o Białystok. 

Wielkie zasługi w szerzeniu kultury teatralnej i wy
chowaniu kresowego widza odniosła „Reduta" Juliusza 
Osterwy, stale nawiedzając Białystok od 1924 r. do 1939. 
Tu przy doskonałej frekwencji wdzięcznej widowni 
przesunęły się przez ohydną budę teatralną - prze
robioną z dawnego ponurego magazynu, gdzie często 
szczury harcowały na scenie podczas spektaklu ku 
uciesze widzów - piękne, wartościowe dzieła polskiej 
literatury dramatycznej i kilka obcy::h. 

Najlepsze i najbardziej interesujące sztuki szły 

w pierwszym sześcioleciu (jeszcze z siedziby w War
szawie). W 1924 r. schillerowska „Pastorałka" i „Po
chwała wesołoki" - w 1925 r. „Wesele", „Uciekła mi 
przepióreczka'', „W małym domku", „Fircyk w zalo
tach", w 1926 r. „Turoń", „Ewa", „Żeglarz'', „Przecho
dzień", „Dożywocie'', „Pan minister", „Książę niezłom
ny", „Mazepa", „Oj młody, młody", „$nieg", „Bajka", 
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Juliusz Osterwa 

rys. K. Lasockiego 1935 r. 
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_,,Diabeł i ką~czmarka" .:..:_ \ w ~1927 ' r. , Romantyczni", ·1 W sezonie 1931/2 i J932/3 _p_,rowadzili · :scenę grodziefi-
.„Lekkomyślna sio~tra",'.„Okno!', „Don -'Juan · Te norio" ską J. Krokowski razem , z Kazimierzem Opalińskim. 
„Człowiek z' budki suflera", • ;,Pipierowy kóćhanek',' „ · · ·· " · • , ·• • • „'" 
„Sluby panień~l!=ie", „Cyd", •• „zero"sta", „ „Sędziowie': " W. sezonie 19~0!~ grano 40 premie·r: ; .tym z warto~ · '"; 
i fragmenty „N~cy IistópadowEY'· .:.._ w 1928 r. „Ni'e- ściowych sztu.k: ·„We~ele" St.. WyspiańskiegÓ, ·„Panną"" ··· „., 
wierny Tomek", --,,Sułkowski", ~.:wą•sy . i peruka", „Car mężatka" J. K<?rzeniow~kiego, „Sluby panień~kle" A~ 
Paweł", „Wilki ·w nocy" _ w 19~9 r. „Uśmiech losu", Fredry, „Pr~eprowadzka" K." H. Ro~tw9rówskiegd, ;,ca-
„Ptak", „Murzyn warszawski", ,~Przyjaciele". rewicz" G. Zapolskiej. 

Prócz starannie przygotowanych przedstawień w wy- W sezonie 1932/33 szło 30 sztuk w tY,mt "Kordian"~ 
konaniu zespołu z · Osterwą na czele, białostocka pu~ „Dzika pszczoła" L. H. Morsti~a, „Zems\a'.' A. Fredry' 
bliczność miała · sposobność podziwiania gościnnie „Noc listopadowa" i „Sędziowie" St. Wyspiańskiego; 
w „Reducie" występującycli·artystóv.r' stołecznych: Ka- „Wąsy i peruka" J. Korzeniowskiego, . „u. mety" K. H~. 
zimierza Junoszę-Stępowskiego w ,;carze Pawle'' i „Zy- Rostworowskiego, „Miód kasztelańskl" J. I. Kras.zew-, 
wej Masce", Ludwika Solskiego w . „Doży'wociu", Ste- sKfogo, „Most" J. Szaniawskiego. 
fana Jaracza w ;~Murzynie warsza.wskim" f „Uśmiech~ " losu". " · ~ • , Następnie objął dyrekc~ę na tych samych, co po-~ 

W sezonie 1930/1931 teatr ' w -Grodnie objął Związek Pr:~ednicy . zasadach t.j. utrzymyw.ania n~dal objazdów 
Artystów Scen Polskic_h·,. iier'ownikie~ 'został· wyzńa- w ' woje.wództwie białostockim, Jan Otrembski 

czony reżyser JÓzef ~ko~Ri. · Rozpo~zął se,żon 6.IX. 
„Lillą Wenedą" J. Słowackiego, w 'i-'epertua~ze ujrz~;.~ 
„Asystenta" G. Zapolskiej, „Don Juana" T. Rittnera, 
„Pana Jowialskiego" i „Pana Geldhaba" A. Fredry, 
„Aszantkę" W. Perzyńskiego, „Warszawiankę" St. 
Wyspiańskiego, „Nadzieję" Heijermansa, „Wieczór 
trzech króli" W. Szekspira, „Powrót posła" J. Niemce
wicza i szereg dobrych komedii. 

Ten sam zespół nosił firmę Teatru Objazdowego 
Z.A.S.P. Samorządów Wojew. Białostockiego, otrzymy
wał subwencję i każdą sztukę graną w Grodnie przy
woził do B~ałegostoku. 

w r. 1933/4. · 

W 1934 i:. dawny dyrektor lubelskiego teatru Józef 
Grodnicki nie posiadający . konwencji . z Z.Ą.S.P-u za
czął w Grodnie od 8.IV. prowadzić teatr „dziki" be~ 
pozwolenia władz związkowych na podstawie umowy 
z miejscowym oraz białostockim magistratem. Oczy
wiście i aktorzy jego byli wykluczeni ze Związku. Po 
dwóch sezonach zrehabilitowany dyrektor mógł już 

zawrzeć konwencję. Teatr ten pod nazwą Teatr Miej
ski im. Eliźy Orzeszkowej w Grodnie łącznie z Teatrem 
Objazdowym Samorządów woj. białostockiego zaczął 

pomyślnie prosperować. 
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JalluSE Osterwa na ciele Zespołu Reduty w •bJridale 1 „Kslęc_lem niezłomnym" 
ll.VL1926 r. Blal71tok 

•• 

'-" •. l.:3-
. . . "!' f t, 

ł Białystok· 26 premier, wśród 
edr~' i;;. ~la, „Swięty 
~~~ .Ktijk AF St:. .Ste
M,~;SUfttn~ Batory!' ~ Bro!1- · 

i:~{llWll~orz~i"k~. ·~ -$Y~kte~i~ •. 
lit .' 8ardou; „Nl!«TY c"bi~ w1a~ 

doirtó) ·11i DO tflał~stoku· d(jjt!Zdżał teatr 
d ~ ·w.„ fuł~ięc~. . . ·. 

f'l ~fta~o ,dr; mat?! „IS:aj~· C.::e~ar Kaligu. 
la' H. Rostworo sltiego, „Marlę Stuart" S~owackie
go, ,,'.Płerwszy Legion"'E. Lavery'ego, ·„Prokurator Hal
ler~·„ P. Lindava, „J:.ato "!ł Nohant" 1. Iwaszkiewicza, 
„PygmaJion" G. B. Sha'Wa, „Romans" E . . Sheldona, 
„Marlame Sans d~ne" V. Sardou i kilka komedii mu
zycznych. W sezonie 1937/8 „Orlę" E. Rostanda, „To co 
najważniejsze" Jewrei.nowa, „Powrót Przełęckiego" J. 
Zawieyskiego, ,., Walący się dom" M. Morozowicz-
Szczepkowskiej, „Dzieję grzechu" St. Żeromskiego 

i rOwnieź par~ ~O!bedii muzycznych. . 
'.lłeatr ~eżciiitł · cięsto do .Bia~~gcistoku, Suwa~, 

Augusi~wa-, 'Sokółki, 'rzadziej do f.,om~. Osti;ołęld, 

zonu dokończyło działowe 
aktorów! 

Na jesieni 1938 r. objął dyrekcję teatru w Grodnie 
Władysław Czengery, po swych poprzednich sezonach 



Teatr ZASP w Grodnie: „Lilla Weneda" J. Słowackiego (Sezon 1930/31). 
Inscenizacja i reżyseria Stanisława Dąbrowskiego 
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Kierownik techniczny: Wiktor Piórkowaki 

Brygadier sceny: Józef Kościuczyk 

Elektryk: Zdzisław Tomaszewski 

Rekwizytor: Maria Korzeniewska 

Kierownicy pracowni: 

stolarskiej: Michał Nosorowsld 

krawieckiej: Eugenia Mojsa i Stanisław Nieścierowicz 

perukarskiej: Edward Laskowski 

malarskie i: Romuald Druskont 

tapicerskiej: Franciszek Molik 

modelator: Cezary Drozd 
/ 

Cena 3 zł 



J U L I U S Z S l O W A c :K I 

KORDIAN 
poemat dramatyczny 

os oby: 
Szatan - Jacek Brick 
Mefistofel - Stanisław Jaszkowski 

' Diabeł I - Czesław Niemczuk 
Diabeł II - Andrzej Karolak 
Poeta - Grzegorz Galiński 
Anioł I - Danuta Rymarska 
Anioł II - Teofila Zagłobłanka 
Grzegorz - Józef Cżerniawski 
Kordian - Krzysztof Ziembiński 
Laura - Jadwiga Sulińska 
Violetta - Karina Waśkiewicz 

Papież - Bronisław Surmiak 
Szlachcic - Bogusław Marlen 

I Młodzieniec - Kazimierz Kurek 
II Młodzieniec - Kazimierz Gawęda 
Żołnierz - Tadeusz Mroczek 
Kobieta - Henryka Zboromlnka 
Dziewczyna - Grażyna Juchnlewlez 
Biskup - Juliusz Dziemskl 
Car - Miłosz Maszyński 

Prezes - Marian Szul 
Szyldwach - Bronisław Surmiak 
Dozorca - Władysław Karwlcz 
Adiutant - Edward Laskow11kl 
Wielki Książę - Zygmunt Nawrffłle 
Ksiądz - Władysław Szumowłes 

Reżyser - Jerzy Zegalskl 

Scenograf - Ryszard Kuzyszyn 

Kompozytor - Zbigniew Turski 

Asystenci reżysera - Grzegorz Galiński I Mlłon Ma1:176skl 
Udźwiękowienie - Henryk Lipartowski 
Inspicjent - Andrzej Karolak 
Kontrola tekstu - Maria Jabłońska-Parow11ka .„ 
Premiera dnia 16.11.1964 r. 
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