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wyznania intymne o malarstwie, scenografii, 

"Zielonej Gęsi" i o Ryszardzie Majorze 
Nigdy nie marzylam o scenografii. Nigdyl Ukończylam 

gdańską Państwową Wyższą Szkolę Sztuk Plastycznych -
malarstwo i grafikę użytkową. Gmach mojej uczelni sąsia
dowal z Teatrem "Wybrzeże". Codziennie przez 6 lat mija
lam go więc parokrotnie i z niechęcią przyglądalam się tej 
współczesnej architektonicznej bryle, która absolutnie nie 

komponowala się z pięknymi zabytkowymi obiektami 
przy Targu Węglowym i Starej Zbrojowni (to sie

dziba naszej szkoły), Katowni, Zlotej Bramy 
czy Starej Apteki. Budynek teatru burzy! 

klimat tej cudownej, starodawnej 
sztuki architektonicznej. Wtedy 

wlaśnie infantylnie obrazilam 
się na teatr. Oczywiście , by

Io to dość dawno temu, a 

mój emocjonalny stosunek do teatru jako świątyni sztuki 
ulegl całkowitemu przeobrażeniu. 

••• 
Malarstwo bylo i ciągle jest moją pasją. Ta sztuka po-

lega na komunikatywnym przekazie mojej osobowości. 
Malarstwo stwarza możliwość porozumienia się ludzi po
za konwencją. W sztuce tej niemowa staje się zrozumiały, 
mimo że sam często siebie nie rozumie. Moim ulubionym 
rodzajem malarskiej wypowiedzi są portrety aluzyjne. Na
zwalam je 'wymyślone', bo istnieją w nich jedynie pozory 
realności stworzone dzięki iluzji przestrzeni, światla i pró
by nasycenia barwą oraz fakturą. Nie interesuje mnie fak
tografia. Prawdę mojego świata widzialnego usiłuję prze
kazać za pomocą materii malarskiej. 

••• 

Teatrzyk Zielona Gęś 
ma zaszczyt przedstawić 

"Wesoły bankiet 
wielkanocny" 

Z udziałem całego zespołu 

FAFIK: 
Wielce to sobie, mili, cenię, 

że rozpoczynam przedstawienie, 
bo to i zaszczyt być w prologu, 

no i Publiczność, swoją drogą, 
też cieszy się, z radości fika, 

gdy widzi znowu psa Fafika. 

PROF. BĄCZ\'ŃSKI 
Jak twierdzi mój asystent Hajek, 

Wielkanoc to jest pora jajek 
i wobec tego, cny zespole, 

spójrz: oto jajka lśnią na stole 
wszystkimi kolorami wiosny. 

Vivat nasz bankiet wielkanocny! 

HERMENEGIWA 
(łamiąc się jajkiem z profesorem) 

Jakie zatrzymać łez mych rzeczkę, 
gdy z tobą łamię się jajeczkiem? 

Tysiące wspomnień ... Ach, mój Boże!! 
Nasze spotkania, profesorze ... 

twoje bukiety, sprawki psotne, 
młodości chwile bezpowrotne, 

PIEKIELNY PIOTRUŚ 
Przed chwilą zjadłem jajek sześć, 

lecz drugie tyle mogę zjeść. 
(zjada następne sześć jajek) 

ALOJlY GŻEGŻÓŁKA 
(z butelką kefiru) 

Drobnomieszczanin nich się trzęsie. 
Za dwieście lat "Zielonej Gęsi"' 

Za ciągle nowe jej programy, 
w których co tydzień świetnie gramy 

na łan1ach tego tygodnika! 
Za Bączyńskiego! Za Fafika! 

Za wiersz mój takjak obłok letki! 
I za blondynki! Za brunetki! 

Za wszystkich naszych Czytelników! 
Za młodzież i za starych pryków! 

Za Jasia! Wacia! I za Stacha! 
Za Jana Sebastiana Bacha! 

Za .... 

OSIOŁEK PORFIRION 
(widząc, że Gżegżółka pod wpływem wzruszenia 
nie może zakończyć toastu, spuszcza kurtynę, co 
Publiczność przyjmuje z zadowoleniem) 

1950 

Nie wiem, czy mogę mówić o osiągnięciach plasty
cznych. Raczej o przygodach. Na studiach przyjaciele na
mówili mnie na indywidualną wystawę obrazów w jednym 
z gdańskich klubów studenckich. Prace zostały sprzedane 
"na pieńku". Bylam zdziwiona, że wzbudzily takie zainte
resowanie. Na radość nie bylo czasu, gdyż już następne
go dnia zostałam wezwana na dywanik do rektora, który 
oznajmi!, że jestem zawieszona w czynnościach studen
ckich i prawdopodobnie będę Ciąg dalszy na str. 2 
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Gałczyński w Polsce powojennej pisze nie

pełnych osiem lat. Ten krótki przecież okres 
jest wyjątkowo burzliwy, wiersze, które wów
czas powstają, są dramatycznym dokumen
tem zmagań poety z rzeczywistością, świade
ctwem jego oczywistych słabości i niepięk
nych czasem ustępstw i kompromisów. Toteż 
teksty, które na przestrzeni tych lat powstają, 
stanowią, z artystycznego punktu widzenia, 
zaskakującą mieszaninę: wiersze świetne i 
odkr.ywcze (zwieńczone ostatnimi poemata
mi i Pieśniami) sąsiadują z agitkami pisanymi 
na zamówienie, prawdziwy liryzm z pochleb
nymi minami; ale popularność Gałczyńskeigo 
rośnie , proporcjonalnie zresztą do tego, jak 
obniżają się oficjalne notowania jego poezji. 
Dochodzi, jak wiadomo, do zakazu druku, po
mimo iż Gałczyński stara się , jak może, wy
pełniać nakazy poetyki socrealizmu. 

Znamienna jest rola, jaką liryka Gałczyń
skiego zaczęła odgrywać po przełomie paż
dziernikowym roku 1956. Był to wielki po
śmie rtny triumf poety, j e dnocze śni e zaś 
ostatnie bodaj równie żywe zaistnienie jego li
ryki, a także osobowości poetyckiej , jaką wy
kreował, w cudzym światopoglądzie. Nigdy 
równie akceptowany i naśladowany nie był 
humor "Zielonych Gęsi", ale powrócono też 
do najlepszych liryków przedwojennych 
przemilczanych w poprzednim okresie. Gał
czyński stał się wybranym poetą młodego po
kolenia. 

Właśnie wówczas zaczęły się wielkie dni 
Gałczyńskiego . W ciemnych i dusznych no-

rach, w klimacie owych wczesnych wiosen
nych i letnich poranków, kiedy swe pierwsze 
tryumfy święcili Hłasko i Bursa, kiedy Cybul
ski - jeszcze jedną nogą w "Bim-Bomie" -
przystępował do odtwarzania roli Maćka 
Chełmickiego, kiedy Andrzej Munk kręcił z 
Kobielą na Żoliborzu "Zezowate szczęście" . 

Próbuję sobie odpowiedzieć, dlaczego tak 
się stało? Dlaczego właśnie wówczas Gał
czyński stał się bożyszczem? 

Młodzi tamtego pokolenia swą edukację 
musieli zacząć od początku. I w tym właśnie 
momencie przyszedł im w sukurs Gałczyński. 
Ofiarowywał bowiem to wszystko, czego nie 
znali, albo o czym najwyżej ledwo, ledwo sły
szeli, a co było im w danej chwili najbardziej 
potrzebne. Ofiarowywał więc przede wszy
stkim swą przedwojenną młodość i szczyptę 
zupełnie zapomnianego irracjonalizmu, czy to 
w postaci purnonsensowych żartów, czy to w 
kształcie magicznych i czarnoksięskich sztu
czek w stylu "Zaczarowanej dorożki". 

Gałczyński więc stał się swego rodzaju ar
gumentem powrotu do międzywojennej tra
dycji, z którą socrealizm chciał zerwać lub 
też wydatnie zmniejszyć jej znaczenie. Litera
tura poprzez takie zabiegi pozbawiona była 
istotnego i niezbędnego ogniwa rozwojowego 
i to właśnie żywo i dynamicznie odczuła mło
dzież. Odnajdywała zaś owe pon iechane 
związki za pośrednictwem Gałczyńskiego, 
tworząc zarazem jego publiczność najwier
niejszą i najbardziej oddaną. Okazało się ró
wnież, iż styl Gałczyńskiego idealnie współ-

Ewy 1<rechowicz wyznania intymne 
Ciąg dalszy ze sir. 1 

dyscyplinarnie wyrzucona z mojej ukochanej uczelni za 
bezprawną sprzedaż swoich prac, które są własnością 
szkoły. Byłam zdruzgotana. Czekał mnie koszmarnie długi 
tydzień oczekiwania na ostateczny werdykt Wysokiego 
Ciała Pedagogicznego. Miłosiernie Ciało wybaczyło mi to 
straszne przestępstwo . Pieniądze z radością zwróciłam 
uczelni. 

• • • 
Dyplom · temat narzucony przez promotora · to 1 O 

plakatów dla gdańskiego Teatru Lalek ' Miniatura". Pier
wszy przypadkowy kontakt z teatrem. Dyplom z wyróżnie
niem. Nagroda · wystawa podyplomowa w 'Zachęcie". 
Przyjemnie było oglądać swoje plakaty już wydrukowane 
w pejzażu trójmiejskim. Posypało się trochę propozycji , m. 
in. zaproszenie z Poznania na Biennale Sztuki dla Dziec· 
ka. Znów nagroda. Bardziej mnie to zdziwiło niż usatys
fakcjonowalo. Te sukcesy jakoś podejrzanie łatwo przy· 
padły mi w udziale. Malowanie obrazów, plakatów spra· 
wiało mi przecież tyle radości . a te nagrody i wyrazy uzna· 
nia raczej zobowiązywały, uzależniały , a tego najbardziej 
nie lubię . 

••• 
Kiedyś nabazgralam bez konkretnego celu 

kilkanaście rysunków: jakieś odjazdowe posta
cie w dziwacznych nakryciach głów, krynoliny, 
dzwonki. „Już nie pamiętam dokładnie co to by
ło . Dość osobliwe, ale nie tyle ładne co zwario· 
wane. Przypadek: podejrzała je moja znajoma 
Izolda prowadząca galerię na Florydzie. Spodo
bały się jej. więc je dałam w prezencie. Po 
mniej więcej roku list od Izoldy, że wszystkie 
'projekty"(?) zostały zrealizowane jako„. kostiu· 
my kąpielowe i lażą w tym czymś elegantki z 
Florydy. Nawet te dziwaczne nakrycia glów po· 

służyły jako czepki kąpielowe . Dla mnie szok. No i konie· 
cznie mam podpisać kontrakt na następną dostawę oraz 
przyjeżdżać do Stanów. Kontrakt, przymus, zobowiązania 
· co to, to nie! No i najważniejsze . Właśnie zostałam mat· 
ką . Żadnych rozstań , żadnych podróży za Ocean, które 
by mnie rozdzieliły z synem. Żegnaj kariero w stylu ame· 
rykańskim . Bez cienia żalu i wątpliwości. 

••• 
Kiedyś szef Bałtyckiej Agencji Artystycznej (mój dobry 

znajomy) namówił mnie do wykonania scenografii na Jazz 
Jantar w Operze Leśnej w Sopocie. Fanatycznie lub ię 

jazz, więc się zgodziłam . Zapomniałam tylko, że nie 
umiem robić scenografii. Jak zagospodarować piękną 
lecz olbrzymią scenę sopockiej opery? Pomyślałam , że 
zgodziłam się pod wpływem impulsu, bo głupia jestem jak 
baran. No i to był właśnie pomysł! Gigantyczne, 3·4· 
metrowe barany, całe mnóstwo baranów pasło się na sce· 
nie. Pomalowałam je w agresywne pop-artowskie wzory. 
Chwycilo, a mnie ulżylo . Muzycy byli rozbawieni i zadowo· 
leni. Dzięki tej przygodzie poznalam wielu ciekawych jaz
zmanów. Byłam dumna nie tak ze scenografii , ale że otar-

lam się o tylu sławnych muzyków. 

• •• 
Otrzymałam propozycję wykonania kostiumów do 
'Krakowiaków i górali" w Teatrze Muzycznym w 
Gdyni. Dzięki temu mogłam wykręcić się od wy
jątkowo nudnej chałtury dla stoczni remontowej . 
No i zaczęło się . Dziesiątki kostiumów krakow· 
skich i góralskich. Okropnie monotonne. Więc 
przemycilam trochę folkloru z innych regionów. 
Wydawalo mi się . że nikt się nie zorientowal. 
Ogólnie wyszła paskudna Cepelia. Satysfakcja 
zerowa. Dopiero po latach okazalo się , że jednak 
ktoś "się zorientował". Ryszard kiedyś wspomnial 
mi, że widzial przedstawienie ' Krakowiaków i gó-

gra z potrzebami jego odbiorców. Że nie pod
legał on petryfikacji, przeciwnie zaś - może 
być nosicielem wartości poetyckich pilnie po
szukiwanych. 

Świadczą o takim stanie rzeczy również 
artykuły krytyczne, które ukazują się wraz z 
falą wystąpień poetyckich roku 1959. Jest to 
wielki rok polskiej liryki. Debiutują lub pono
wnie wchodzą do poezji: Harasymowicz, Gro
chowiak, Herbert, Białoszewski i wielu in
nych. Kształtują się nowe poetyki, dochodzą 
do głosu zapomniane lub nie sankcjonowane 
dotąd środki wyrazu. Wyobraźnia poetycka i 
jej prawa zaczynają z powrotem rządzić w 
świecie poezji. Kiedy zaś krytyka chce wska
zać wzorce i punkty odniesienia, wyznaczyć 
linię kontynuacji - sięga po Gałczyńskiego. 
Mam tutaj na myśli przede wszystkim znane 
wystąpienie Jerzego Kwiatkowskiego "Jest 
Gałczyński" (rok 1957) : "Nikt nie zastąpi po
ezji Gałczyńskiego - jak każdy wielki poeta 
pozostanie on zjawiskiem jedynym. Lecz re
prezentowany przez niego rodzaj poezji - jak 
nie istniał w Polsce przed Gałczyńskim , tak 
zdawał się zginąć po jego śmierci. Ów jedyny 
rodzaj poezj i, która w równym stopniu podbi
ja najszersze rzesze czytelników i najwybre
dniejszych krytyków, którą najłatwiej czytać i 
najtrudniej zdefiniować. Poezja prostych dzi
wów, cygańskich czarów. Ten rodzaj poezji 
nie zaginął." 

(Marta Wyka. wstęp do: 
Gałczy1iski. Wybór poezji . 

BN 1982, s. LXXXII-LXXXV) 

rali" z wyjątkowo obrzydliwą scenografią. którą na pewno 
zaprojektowal jakiś idiota myląc Krakowiaków i Góral i z 
Kaszubami i Mazurami. 

••• 
Choć jeszcze nie za bardzo interesowala mnie zaba· 

wa w teatr. wykonałam kilka plakatów i programów dla 
Teatru Wspólczesnego w Szczeci nie . 
Ryszard przekomarzał się ze mną , że 
choć umiem, to się boję . Bałam się . To 
prawda. Zaproponowałam mu więc ta ki 
układ: Dobrze, zrobię . co zechcesz, ale 
ty namaluj kilka obrazów. Myślałam , że 

dzięki temu podstępowi mój problem 
został raz na zawsze rozwiązany. Ale 
po kilku tygodniach Ryszard wręczyl mi 
ok. 30 wspaniałych obrazków · miniatu
rek malowanych pędzelkiem i czarnym 
tuszem. Scenki erotyczne, ale tak sub· 
telne i liryczne„. Zachwyciły mnie. Przy-

Prapremiera "Najmniejszego Teatrzyku Świata. 
Zielona Gęś" odbyła się na lamach masowego tygodni
ka ''Przekrój" w 1946 roku. Jego postaci : Gżegżółka, 
profesor Bączyński , Porfirion Osie łek i inni mówią o 
typowych wadach i przywarach nas. Polaków: c ierpię t· 
nictwie, bierności , pogardzie dla pracy, zamiłowaniu 
do wielkich słów i gestów, tromtadracji i niechęci do 
rzeczywisto ści. A wszystko okraszone surrealisty
cznym humorem, skrótem myślowym, wypełnione po
zornym nonsensem. Była to na polskim gruncie zupel· 
na nowość. Nic więc dziwnego, że "Zielona Gęś" chwy
ciła . Lekturę "Przekroju" zaczynano wówczas od ostat
niej streony, od kolejnej premiery w "Najmniejszym 
Teatrzyku Świata". 

stwo atrakcji. Szatnia dobrze 
ogrzana. Dwa kolorowe reflektory. 
Nowe krzesła. Zielona żelazna kur· 
tyna. Zabawa murowana''. Temu 
pierwszemu programowi nadano 
tytuł: "3 razy miau". Był to pier
wszy kabaret powojennej Polski. 
Ludzi więc nadciągnęło wielu. Wy. 
s tepowała wówczas Irena Kwiat· 
kowska, Alicja Kamińska, Tadeusz 
Olsza. Konfenansjerem zaś był Je
rzy Waldorff. Gałczyń ski również 

sam recytował. Niestety jego zapal 
do pracy w kabarecie szybko wy-

ga sał, bo coraz więcej jego 
tekstów odrzucano. 
"Zielona Gęś" miała swoich 
wi elbicieli , ale równi eż i 

u 
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tury w okresie aleksandr yzmu. 
Aby w niej zasmakować, trzeba 
bardzo wyrobionego podniebie· 
nia. Podziwiam odwagę redaktora 
"Przekroju", ale wątpię, czy z pun
ktu widzenia realnej polityki kul
turalnej nal e żał o właś ni e od 
"Zielonej Gęsi" rozpoczynać arty
styczną edukację miliona czytelni
ków najpopularniejszego pisma w 
Polsce". 
Ataki nasilały się , stawały się co· 
raz bardziej agresywne, co w 
przyszłości doprowadziło do za· 
milknięc ia pisarza. Wokół Gał

czyńskiego atmosfera stawała się 
jeszcze bardziej duszna po opubli
kowaniu w "Pokoleniu" listu K. 

Gałczyński chciał stworzyć kabaret, który pro· 
mowalby "Zieloną Gęś" i który miał si~ tak nazy
wać. Wpłynęły wspomnienia zabaw w Sledziejo
wicach, gdzie rodzina Gałczyńskich spędzała 
wakacje. Do malowniczo położonego dworku 
zjeżdżali się też koledzy Gałczyńskiego z re

wrogów. Stefan Kisielew
ski w "Tygodniku Powsze

Bożena Pomykała jako Porfirion Osiełek Bł ędowski ego , napisanego w 

dakcji "Przekroju''. Wówczas odbywało się 

odczy tywanie tekstów "Zielonej Gęs i " 
przy równoczesnym wygłupianiu si ę . 
Był to taki domowy kabaret. 

Kabaret w końcu powstał , aczkol
wiek nie nazywał się tak jak zamie
rzał Gałczyński, ale "Siedem kotów". 

chnym" ubolewa nad "kosmicznym be łko -

tem "Zielonych Gęsi ", na które o trząsa s i ę 
cała myś l ąca i arystycznie wrażliwa Pol· 
ska". Zygmunt Jakimow w "Dzi ś i Jutro" _ 
"Wieszcz czy błazen ? „. On jest aniołem , 

który robi pod siebie. Ten poeta to bla· 
zen, ten uczony to idiota, ten publicy

sta to kanalia". Miano za złe Gał· 
czyńskiemu, że "płaszczyznę poezji 
i błaze1\stwa stawia na jednym po· 
ziomie" . Jan Kott na łamach 
"Kuźnicy " zabra ł s i ę za Gałczyń

skiego. W artykule "Gorzkie obra· 
chunki" pisze: " "Zielona Gęś" re· 
prezentuje gatunek dowcipu nader 

"W listopadzie 1946 roku pod 
ten adres - Zyblikiewicza róg Po
tockiego · spieszyło wielu krako· 
wian. Przyciągał ich rozklejony w 
calym mieście od kilku tygodni 
plakat: "Muzyczny Teatr Minia
tur aktorów i malarzy tygodnika 
"Przekrój''. Dla młodz ieży poni· 
żej lat 16-tu wstep wzbroniony. 
Bufet obficie zaopatrzony. Mnó-

Edyta Milczarek jako Zielona Gęś skomplikowany i trudny, typowy pro· 
dukt przejrzalej arystokratycznej kul-

pominaly trochę wyrafinowaną sztukę dawnych mistrzów 
japońskich . Świadoma , że mogę być mało obiektywna. 
pokazałam te prace kilku zaprzyjaźnionym malarzom. któ· 
rych opinie wielce sobię ceniłam . Oni również byli oczaro· 
wani i bardzo ciekawi, kto jest autorem tych oryginalnych 
prac. Od lat namawiam twórcę na udostępnienie tych mi· 
niatur szerszej publiczności. Na razie bez skutku. 

Ryszard wywiązał się z zadania. Teraz przyszła kolej 
na mnie. "Białe małżeństwo" to był mój debiut. Najpięk· 
niejszy był las prawie na calą scenę. Moja puszcza przy 
odpowiednich zabiegach świetlnych dala ciekawe efekty 
plastyczne, Następnie 'Balladyna". Dekoracja z elementa
mi autentycznego skansenu z koszalińskiej wioski. Nawet 
po latach uważam . że to moja najbardziej udana sceno
grafia. 

••• 

fakturą , deseniem itp. No więc najczęściej improwizuję nie 
tylko na papierze, ale aż do końca powstawania kostiu· 
mów. Inaczej byłoby strasznie nudno i monotonnie. 

Przyznaję . że wprost żeruję na inwencji wykonawców 
kostiumów a nawet aktorów. Przecież istota teatru tkwi w 
wysiłku i zaangażowaniu całego zespołu! A jednak czuję 
się nieuczciwie, gdy to mnie się chwali za udaną sceno
grafię. Bo mam świadomość, ile pomocy i wsparcia otrzy· 
muję od tych wszystkich, którzy wraz ze mną są wspól· 
twórcami 'moich" scenografii. 

• • • 
Jestem scenografem tylko jednego reżysera . Dla 

mnie to ogromny komfort pracować z Ryszardem. On do· 
skonale mnie rozumie Ua jego chyba już też), pogodził się 
z moim stylem pracy i ja z jego niekiedy szalonymi po· 
myslami również . Nie mam jednak złudzeń , że nasz zwa· 

Pracę nad scenografią rozpoczynam od rozmowy riowany duet zachwyca teatralnych rzemieślników, którzy 
(czyt. awantury) z reżyserem · Ryszardem Majorem (wy- przez nas mają do końca mnóstwo pracy. Ale jakoś to 
łącznie). To znaczy ja się wykłócam sama z sobą . Ryszar· znoszą i chwała im. 
da jeszcze nigdy nie udało mi się sprowokować . Torpedu· Nie pracuję z innymi reżyseram i , bo nie chcę ich do 
j ę jego uwagi z przekory. On słucha , milczy. ale oboje siebie zrażać . Mam przecież świadomość , że mój sposób 
wiemy, że to tylko gra wstępna , że muszę się wyładować, komunikowania się z reżyserem bywa niełatwy. czasem 
bo przecież ufam mu bezgranicznie i tak naprawdę uważ· wręcz nieznośny i tylko Major jaki ś sobie ze mną radzi. A 
nie słucham jego wszystkich koncepcji i założeń reżyser- ja nie chcę konfliktów, nieporozumień , utraty kontaktów 
skich. Mija czas. Ja niby nic nie robię . ale gdy czuję. towarzyskich z ludźmi , których cenię i lubię . Staram 
że kończy się anielska cierpliwość reżysera. rzu· się bowiem pielęgnować przyjaźnie . Muszę się je-
cam się (dosłownie ) na papier. Zaczyna się etap szcze nauczyć pokory. Staram się jak umiem wkla-
przenoszenia zrodzonych wcześniej pomysłów . §$llJ~~ dać tyle wysiłku w upraszczanie swego życia , ile 
Pracuję przeważnie techniką collage'u. lmprowizu· _ _.: ~ daje jego komplikowanie. To moja życiowa maksy· 
ję na papierze. To jest bliskie malarstwu, chociaż ~ 
spętane wymaganiami narzuconymi przez scena-
riusz. 

••• 
Moje pomysly rodzą się trochę w głowie , tro· 

chę na papierze. Często zafascynowana możliwo
ścią przeróbki jakiegoś kostiumu dokonuję radykal· 
nych zmian. Czasem powodem nagłych zmian jest 
zachwyt jakimś ślicznym skrawkiem materiału , jego 

ma. 

••• 
Wcześniej dwukrotnie zrobiłam scenografię do 
'Zielonej Gęsi" i po tych dwóch doświadczeniach 

jestem równie 'zielona" jak na początku. Ale do 
trzech razy sztuka, Ponieważ w obecnej insceni

zacji założenia reżyserskie dotyczące poszczegól· 
nych scenek różnią się zasadniczo od dwóch po

przednich przedstawień , muszę wiec swoje pomysły 

imieniu zetempowców z fabryki 
"Ewa" we Włochach : "Zwracamy się z prośbą i żąda
niem. aby Konstanty Gałczyń ski pi sał tylko dla mas 
pracujacych, w których szeregach kroczy postępowa 
młodzież polska. Doprawdy nie możemy tego zrozu· 
mieć . dla kogo jest przeznaczona obecnie "Zielona 
Gęś" i kogo zadowala! W każdym razie nie tych, o któ· 
rych była mowa wyżej . W takim razie po co podawać 
ją na zielono w anegdotycznym sosie szerokiemu ogó· 
łowi? Najwyższy czas, ażeby wybitny poeta Konstanty 
Ildefons Gałczyński, twórca wielu dobrych wierszy, a 
jednocześnie dyrektor "Zielonej Gęsi" · zrobił remont 
w swym przestarzałym teatrzyku albo go w ogóle za
mknął . Niechaj zapadnie już kurtyna w drgawkach i 
żalu · ale raz na zawsze". 

Dorota Kurmin 
(Na podstawie wspomnień Kiry Gałczyńskiej) 

do nich dostosować . Zawrotne tempo poszczególnych 
'gęsi ". a każda porusza inne problemy. nie pozwala mi na 
rozwinięcie 'gęsich " skrzydeł. Tu nie mogą wprowadzać 
prawdziwych kostiumów. Raczej ich fragmenty, No i sporo 
rekwizytów sugerujących klimat czy komizm sytuacyjny 
poszczególnych scenek. Dekoracja również bardzo 
oszczędna, przecież to 'najmniejszy teatrzyk świata "! Nie· 
wielkiego teatrzyku nie wolno zbytnio zagracić. Powinno 
jeszcze starczyć miejsca dla aktorów. By w tym obłędnym 
tempie nikt się nie porozbijał, musi być odpowiednia ko
munikacja . 

••• 
Nauczyłam się nie snuć planów na przyszłość. Jeśli 

już, to pozostają one w sferze marzeń i czasami się speł
niają . Wędrujemy po teatralnej Polsce. Zostają wspomnie
nia, przyjaźnie. Często smutek i tęsknota za ludźmi , z któ· 
rymi ledwo zdążyliśmy się zrozumieć , polubić. a tu już 
trzeba żegnać. Poznajemy nowe środowiska . zdobywamy 
nowe doświadczenia . To jest nasza przyszłość . Radosna, 
bo niosąca niespodzianki. Smutna, bo pełna rozstań. 

••• 
Moje sukcesy? 
1. Że zawód artystyczny nigdy mnie nie zawiódl. 
2. Że praca nie kojarzy mi się z wysiłkiem a z dostar -

czaniem przyjemności , emocji , niespodzia· 
nek, że jest wspaniałą odskocznią od 
smutnej prozy życia . 

3. Że porażki nie są dla mnie po· 
rażkami a cennymi doświadczeniam i. 

No i jeszcze jeden sukces : To 
nieprzeciętny, fascynujący mnie nie· 
ustannie od prawie 20 lat mężczyz
na, z którym jestem związana i za 
którym tęsknię, nawet gdy jest w 
sąsiednim pokoju. 

Ilustracją .Zwierzeń " są projekty 
kostiumów do „Zielonej Gęsi " 
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O&TEQWY Osterwy, która pozostawiła po sobie 
bardzo dużo ciepłych wspomnień. 

W centralnych mediach tę informację 

potratowano więcej niż zdawkowo, nie ukazały 
się żadne pełniejsze omówienia dorobku 
małżeństwa Byrskich. A zrobili oni dla 
polskiego teatru bardzo wiele. Pracowali w 
małych ośrodkach, i pewnie dlatego 
warszawskie media nie uznały za stosowne 
oddać cześć tym znakomitym twórcom 
polskiego teatru. Redakcja „Premiery 
u Osterwy" jest innego zdania. Stąd ten artykuł. 

Irena Byrska podczas pobytu w Gorzowie w marcu ub. r. 

W 1962 r. dyrektorem gorzowskiego teatru 
został Mirosław Smolarek, wychowanek - Ire
ny i Tadeusza Byrskich. Naturalne więc było, 
że mistrzowie dyrektora z kieleckiego okresu 
zostali zaproszeni do pracy z gorzowskim ze
społem. W Teatrze im. Juliusza Osterwy pani 
Irena zaproponowała wystawienie jednej z ulu
bionych sztuk twórcy Reduty, napisanej z myślą 
o tym teatrze przez Żeromskiego „Uciekła mi 
przepióreczka", w której Osterwa grai Prze
łęckiego. Byrska, kontynuatorka idei reduto
wych tak zanotowała: „Do najbardziej wzrusza
jących moich przeżyć reżyserskich należy praca nad 
„Przepióreczka", która jest mi bardzo bliska ze 
względu na swoją społeczną problematykę. (. . .) 
Myślę, że wybór „Przepióreczki" w Gorzowie jest 
bardzo trafny. Nawet miasto to przypomina mi 
trochę Porębiany ze sztuki," 

Premiera odbyła się 19marca1962 roku. Re
żyserowała Irena Byrska, scenografię przygo
towała Irena Burke. Przedstawienie grano 34 
razy a obejrzało je 7555 osób. 

W dwa dni po premierze w „Głosie Wielko
polskim" Feliks Fornalczyk pisał: 

,,Irena Byrska opracowała przedstawienie sztu
ki Żeromskiego w najdrobniejszych szczegółach. 
Tekst potraktowała jako dokument literacki prze
szłości, który nie stracił bynajmniej związku ze 
współczesnością. Nie kazała go więc aktorom grać 
ani przeciwko Żeromskiemu, ani przeciwko pu
bliczności. Z wielką troskliwością odnosi się do 
wierności historycznej przedstawionego czasu, co 
potwierdza zarówno kostium, rekwizyty jak i styl 
gry aktorskiej. " 

Swoje opinie o sztuce wyrazili na łamach naj
ważniejszych centralnych tygodników: Ernest 
Bryll (,,Argumenty") i Marian Brandys „Świat". 
Bryll pisał: „Zespól aktorski jest zespołem mło
dym, nie ma w nim jeszcze wielkich gwiazd. Wy
magania widowni i ambicje kierownictwa teatru 
zaspokaja się przez próby jak najciekawszych kon
cepcji reżyserskich i jak najrzetelniejszej gry całe
go zespołu. Twierdzę tak po obejrzeniu „Przepió
reczki" Żeromskiego w reżyserii pani Ireny." Zaś 
Brandys tak ujął ocenę: „ Oglądałem znakomite 
przedstawienie komedii Żeromskiego „ Uciekła mi 
przepióreczka". 

29 kwietnia 1962 odbyła się premiera „Ma
zepy'' Juliusza Słowackiego w reżyserii Ireny 
Byrskiej ze scenografią Mariana Gostyńskiego 
(26 przedstawienia, 8887 widzów). Z tymi dwo
ma sztukami gorzowski teatr pojechał w maju 
na III Festiwal Teatralny do Wrocławia. Choć 
występował z pozycji outsidera, zdobył III na-

grodę za najlepiej zagrane sztuki polskie, Irena 
Byrska dostała nagrodę za reżyserię obu sztuk 
a Barbara Bar,giełowska wyróżnienie aktorskie 
za rolę Smugoniowej w „Przepióreczce". 

Również Tadeusz Byrski wyreżyserował w 
tymże 1962 r. „W małym dworku" Tadeusza 
Rittnera (premiera 14 lipca) i „Zygmunta Au
gus ta" Stanisława Wyspiańskiego (8 paidzier
nika). Wojciech Natanson, niekwestionowany 
znawca teatru, napisał w ogólnopolskim „Za i 
przeciw": „Byłem na bardzo pięknym przedsta
wieniu „Zygmunta Augusta" w reżyserii Tadeusza 
Byrskiego, do dziś ten spektakl wspominam." 

Od 1 stycznia 1963 r. dyrektorką gorzowskie
go teatru została Irena Byrska. Rozpoczął się 
okres sukcesów teatru. Nowa pani dyrektor kie
rownictwo literackie powierzyła najpierw Zdzi
sławowi Najderowi a od września 1963 r. Zbi-

Fot. Zbigniew Sejwa 

spół aktorski spotykał się w klubie z dorosłymi 
widzami, natomiast dla młodzieży zarezerwo
wane były czwarte środy. Wkrótce wyodrębnił 
się Klub Młodych Przyjaciół Teatru. Irena 
Adamczuk tak wspomina tamte czasy: 

„ Otwartość wobec widzów, a zwłaszcza mło
dzieży, powodowała, że wokół teatru zaczęli gro
madzić się miłośnicy sztuki. Irena Byrska lubiła 
otaczać się przyjaciółmi, ludźmi od dawna zna
nymi, sprawdzonymi. Zaczęli pojawiać się w Go
rzowie specjaliści wysokiej klasy, ludzie teatru 
wielkiego formatu, artyści o dużym autorytecie i 
dorobku twórczym. Zapraszani do Gorzowa w cha
rakterze doradców, badaczy literatury staropol
skiej, scenografów a nawet gości, byli jednocze
śnie gośćmi Klubu Przyjaciół Teatru. Spotkania 
z nimi były najmilszą atrakcją. " 

Dyskusje z widzami legły u podstaw utwo-

Gorzowskie lata Ireny 
gniewowi Herbertowi. Zespól aktorski tworzyli 
w tamtych latach : Witold Andrzejewski, 
Agnieszka Byrska, Ryszard Bucholc, Maciej 
Borniński, Aleksandra Chamiec-Grzędzianka, 
Bronisław Idziak, Maria Kassowska, Bronisław 
Kassowski, Edward Lubaszenko, Asja Łamtu
gina, Wiesława Mazurek, Barbara Murawian
ka, Krystyna Niemczyk, Janusz Nowak-Karan, 
Teofil Ordoński, Janusz Obidowicz, Jerzy Śle
dzi11ski, Aleksander Sokołowski, Andrzej Tyra
łewski, Piotr Wyszomirski, Irena Wyrzykowska, 
Jerzy Zass. Nie był to jednak zespół stały, jedni 
odchodzili, inni przychodzili. Mówiono wówczas 
żartobliwie, że teatr gorzowski jest „teatrem 
dziesięciu komediantów". 

Irena Byrska zaczęła od porządków. Na wi
downi skrzypiące krzesła zastąpiono wygodny
mi fotelami, w foyer zamontowano stylowy ko
minek, przebudowano zaplecze, na piętrze zlo
kalizowano Klub Miłośników Teatru, który wy
posażono oryginalnie w meble z surowego 
drewna. Po premierach tam spotykali się sym
patycy teatru na długich dyskusjach z twórca
mi przedstawienia. W Klubie odbywały się spo
tkania z zaproszonymi gośćmi, np. z Tadeuszem 
Różewiczem, tu bywał Zbigniew Herbert, tak
że Zbigniew Lengren zajmujący się wówczas 
scenografią. W każdą drugą środę miesiąca ze-

rzenia sceny eksperymentalnej, tzw. Małej 
Do końca sezonu w 1963 r. odbyły się cztery 

premiery, w tym trzy w reżyserii pani dyrektor: 
już 9 lutego „Igraszki trafu i miłości" (scen. 
Irena Burke, 38 przedstawień , 10.779 widzów), 
1 maja dla dzieci „Czar odziejska rzepka" 
(scen. Michał Puklicz, 22 przedstawienia, 8242 
widzów) i 7 maja Janusza Warmińskiego „Czło
wiek z głową" (scen. Irena Burke, 16 przed
stawień, 3826 widzów). 

Na 10 premier w sezonie 1963/64 aż 8 wyre
żyserowali małżonkowie Byrscy: 

- razem - „Króla Edypa" (scen. Irena Bur
ke, 28 przedstawień, 7370 widzów), 

- Irena Byrska - „Czerwone pan tofelki" 
(scen. Michał Puklicz, 25 przedstawień , 9135 
widzów), „Świerszcz za kominem" (scen. Ta
deusz Janasik, 31 przedstawień 8202 widzów), 
„Panoptikum transcendentalne" (scen. Mi
chał Pukli cz, 2 przedstawienia, 58 widzów), 
„Don Alwarez" (scen. Antoni Uniechowski , 31 
przedstawień, 12.611 widzów) 

- Tadeusz Byrski - „Pan Damazy'' (scen. 
Maria Sianożęcka, 45 przedstawień , 12.765 wi
dzów), „Wyspa pokoju" (scen. Michał Pukli cz, 
19 przedstawień, 6112 widzów) , „Pamiętnik 
antybohatera" (scen. Zbigniew Lengren, 23 
przedstawienia, 6954 widzów). 

Bardzo wysoko zostało ocenione przedsta
wienie „Króla Edypa": „Dwa ważne środki wyra
zu, jakim jest słowo i gest, potraktowano z nale
żytą pieczołowitością, dając tym samym dowód 
ogromu pracy włożonej w przygotowanie tego 
przedstawienia" (Ami - „Nadodrze''). 

Najgłośniejszym jednak spektaklem całego 
okresu Byrskich stal się „DonAlvarez, czyli Nie
sforna w miłości kompanija" Stanisława Hera
kliusza Lubomirskiego. Przedstawienie to zo
stało zaproszone do udziału w Warszawskich 
Spotkaniach Teatralnych w 1965 r. Oto jeden z 
licznych głosów pochwalnych: ,,Irena Byrska 
przygotowała rzecz zgrabnie, ze smakiem, stylo
wo, realizując wiele świetnych pomysłów i uzupe
łniając tekst czytelną i zabawną pantomimą, a 
dekoracje i kostiumy Antoniego Uniechowskiego 
są prawdziwą rozkoszą dla oka. Piękna prezenta
cja nieznanego w stolicy teatru." (,,Słowo Po
wszechne" z 9. XI!. 1965 r.). Dobre przyjęcie 
przez krytykę i publiczność zdecydowało, że 
spektakl ten został zakwalifikowany do III Fe
stiwalu Telewizyjnego, nagrany dla potrzeb te
lewizji i wyemitowany 8 lipca 1966 roku. W tam
tych latach było to największe osi ągniecie. 

Sezon 64/65 przyniósł kolejne przedstawie
nia w reżyserii małżonków Byrskich, z których 
najważniejsze to: „Nowy Don Kichot" Alek
sandra Fredry z muzyką Stanisława Moniusz
ki, „Rosmersh olm" Henryka Ibsena, „Cezar 
i Kleopatra" Bernarda Shawa, „Drugi pokój" 
i ,,Jaskinia filozofów" Zbigniewa Herberta. Mi
chałowi Misiornemu, wówczas recenzentowi 
„Teatru", bardzo podobał się „Rosmersholm": 
„ Przedstawienie Ireny Byrskiej przypomina, że od 
znaku graficznego do teatru, do słów aktora, dro
ga jest bardzo daleka, że zamyka się w niej etap 
twórczej, często nowatorskiej pracy. (. . .) Gorzow
ski „Rosmersholm", w którym po aktorsku wypo-

ki", ,,Amer ykanina" Howarda Fasta. 8 czerw
ca 1966 r. odbyła się ostatnia premiera w reży
serii Ireny Byrskiej. Pokazano ,,Jutro" Józefa 
Conrada-Korzeniowskiego w przekładzie Zbi
gniewa Herberta. W czerwcu jeszcze przegląd 
wystawionych wcześniej wszystkich propozycji 
teatru. W opinii recenzentów był to Ciekawy 
przegląd. Irena i Tadeusz Byrscy żegnali się z 
Gorzowem. Formalnie pani Irena Byrska zło

żyła rezygnację z pracy. W rzeczywistości od
chodziła w atmosferze pomówień, donosów do 
prokuratury i władz administracyjnych. Głów
ne zarzuty stawiała Rada Zakładowa. Podstawo
wy określano jako stale zmniejszającą się widow
nię. Tymczasem w 1964 r., gdy miasto liczyło 
60 tys. mieszkańców, odbyły się 204 przedsta
wienia, które oglądało przeciętnie 342 osoby. 
Zarzut stwierdzał, iż nie wykonano planu, któ
ry ustalono na 365 widzów na każdym spekta
klu, co daje 70 tysięcy widzów rocznie. (Taki 
wynik cieszyłby nawet w 1996 r., gdy miasto jest 
dwa razy większe. ) Zarzucano również dyrek
tor Byrskiej, że zatrudnia rodzinę - męża Tade
usza i córkę Agnieszkę. Pani Irena broniła się 
stwierdzając, że oboje mają pełne kwalifikacje 
do pracy a ponadto w historii bardzo znane są 
całe teatralne rodziny, np. Moliera. Były jesz
cze zarzuty wynikające z czystej zawiści osób, 
które nie mogły udowodnić swoich twórczych 
kompetencji. Słowem - polskie piekło. 

Na otarcie łez dostała Irena Byrska Lubuską 
Nagrodę Kulturalną i została delegatką na Kon
gres Kultury Polskiej. Po odejściu z Gorzowa 
państwo Byrscy objęli dyrekcję Teatru Nowe
go w Łodzi, uznawanego wówczas za jeden z 
najciekawszych polskich teatrów. Taką sławę 
przydał mu Kazimierz Dejmek, który właśnie 
za zasługi w Nowym otrzymał dyrekcję Teatru 
Narodowego. 

i Tadeusza Byrskich 
wiedziany tekst jest najistotniejszym elementem 
teatru, pokazał przy okazji Ibsena jako pisarza 
współczesnego. " 

Model teatru małżeństwa Byrskich zamykał 

się w zasadzie w dwóch nurtach: 
- klasyka w formie jak najbliższej oryginało

wi. Tu największym osiągnięciem inscenizacyj
nym był „Król Edyp". 

- sztuki współczesne, awangardowe w reali
zacji zaskakujące eksperymentami, np. Pamięt
nik antybohatera, sztuki Herberta, 

Niektórzy chcą odróżnić trzeci nurt adreso
wany do wąskiej widowni z racji wykorzystania 
Małej Sceny, ale dobór repertuaru przemawia 
za włączeniem go do nurtu współczesnego , choć 

kameralny charakter prezentacji poszerzał gra
nice eksperymentu. Dyrektor Byrska chętnie 
współpracowała z miejscowymi artystami. Ta
deusz Byrski wyreżyserował „Pejzaż otwar ty'' 
według scenariusza Zdzisława Morawskiego, 
zaś scenografię wielokrotnie powierzano Micha
łowi Pukliczowi. Dano także szansę Mieczysła
wowi Rzeszewskiemu, który zaprojektował de
koracje i kostiumy do ,,Anioła na dwor cu" (sty
czeń 1966 r.) . 

Sezon 1965/66 przyniósł „Lekarza mimo 
woli" Moliera, bardzo dobre „Dwa teatry'' Je
rzego Szaniawskiego, spektakl z wykorzysta
niem fragmentów „Dziadów'' i „Warszawian-

W Gorzowie zaczęła rosnąć legenda teatru 
Byrskich. Był to okres -jak określa Irena Adam
czuk -„ wielkiej sztuki popularyzowanej wśród naj
szerszej widowni w sposób prosty i życzliwy. Ci 
twórcy o wybitnych osobowościach udowodnili, że 
nawet w niewielkim mieście można mieć dobry, 
ciekawy teatr i można tworzyć dzieła, które zasłu
gują na miano wydarzeń teatralnych." 

Tadeusz Byrski zmarł w 1987 r. Do ostatnich 
dni pani Irena podpisywała listy, m. in. do go
rzowskiego teatru - „Irena i Tadeusz Byrscy". 
Dla niej był ciągle blisko. 

W plebiscycie zorganizowanym w 1995 r. 
przez „Arsenał Gorzowski" na Złotą Dziesiątkę 
Ludzi Kultury w 50-lecie Gorzowa, niekwestio
nowane pierwsze miejsce przyznano właśnie 
Irenie i Tadeuszowi Byrskim. 

Gdy w marcu ub. r. Irena Byrska odwiedziła 
Gorzów, podczas spotkania z ludżmi teatru z nie
kłamanym bólem wspominała okoliczności, w 
jakich przyszło jej wyjeżdżać z naszego miasta. 
Dumna była jednak z tego, że zespół aktorski 
stanął zdecydowanie za nią, a wszystkie zgry
zoty szły albo od pracowników pomocniczych 
teatru, albo z kręgów partyjnych. A to nie byli 
dla niej partnerzy: Już wtedy, odchodząc, wie
działa, że choć przegrała, to przecież wygrała. 
Bo nikt nie mógł jej odebrać życzliwości gorzow
skiej widowni. 

Kim są Tadeusz i Irena Byr- ~ 5 ~ 
scy, nie trzeba wyjaśniać . Zna 
ich i gorąco wspomina pu- DPr.;~" ""' 

bliczność teatralna Opola, 00TEQWY 
Kielc i Poznan ia. Znają ich 
przyjaciele teatru telewizji i 
teatru radia . O ich osiągnieciach pionierskich 
świadczą ośrodki prowincjonalne, które dzię
ki nim podniosły się na wyższy szczebel kul
tury teatralnej, o ich walorach pedagogicznych 
- absolwenci ich szkoły, zajmujący dzisiaj po
czesne stanowiska w wielu polskich teatrach. 
Małżonkowie Byrscy weszl i do historii teatru 
polskiego - i pozostaną w niej - jako nieroz
łączna spółka artystyczna. Zdaniem ludzi zna
jących się na rzeczy, na kapitał tej spółki skła

dają się wyjątkowo wysokie kompetencje ar
tystyczne i pedagog iczne oraz żarliwość nie· 
strudzonych działaczy kulturalnych . 

Marian Brandys (1962) 

Na Powązkach 
Matkę Polskiego Teatru - jak powiedziala o Irenie Byr

skiej Katarzyna Łaniewska - na cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie pożegnali przyjaciele z Gdańska , Kielc, Toru
nia, Poznania, Gorzowa, Warszawy, rodzina i najbliżsi. Przy
jechali wszyscy, ażeby zaświadczyć o milości , jaką darzyla 
ludzi, teatr i Polskę poprzez życie i pracę. Unikająca rozglo
su, kochająca prowincję , żyla w cieniu stolecznych gwiazd i 
milczących do ostatniej chwili mediów ogólnopolskich . 

Zawsze starali się robić, cokolwiek robili, tak dobrze, 
jak to bylo możliwe - o Irenie i Tadeuszu Byrskich powie
dziala Halina Winiarska. Uroczystość pogrzebową na 
cmentarzu prowadzi! ojciec Tadeusz Pawlicki - jezuita z 
Gdyni. Poprzedziła ją msza św. żałobna w kościele św. 
Szczepana w Warszawie celebrowana przez ks. prałata 
Witolda Andrzejewskiego. W kazaniu, wspominając wspól
nie przeżyte lata w gorzowskim teatrze, dziękował on Pani 
Profesor Byrskiej i jej mężowi za pomoc w odnalezieniu 
swego ziemskiego powalania. 

Urnę z prochami Ireny Byrskiej złożono we wspólnym 
grobie z Tadeuszem Byrskim w starej części cmentarza. W 
imieniu ZASP-u panią Irenę pożegnała Sławomira Łoziń
ska. Z Gorzowa w uroczystości pogrzebowej uczestniczyli: 
dyr. Teatru Osterwy Ryszard Major, Piotr Steblin-Kamiński -
kier. techniczny, nie kryjący łez przyjaciel i scenograf Byr
skich - Michał Puklicz i niżej podpisany. 

Msza św. w intencji zmarłej Ireny Byrskiej. za sprawą 
pań Trudy Zawiejskiej i Ireny Dąbrowy, odbyła się w ko
ściele św. Stanisława Kostki w Gorzowie (Bialy Kościółek), 
w którym w gorzowskich latach modliła się dyrektor Irena 
Byrska . 

Janusz Dreczka 

Fot. Janusz Dreczka 
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Rewia z baśni 
,,Alicji" adaptować się nie da. Jacek Medwecki 

(także adaptator) tylko kilka scen przystosowal do 
warunków teatru. Taka metoda rodziła koniecz
ność „napisania" „Alicji". Powstały więc dialogi, 
których nie ma, pioseneczki ze streszczeniem in
nych zdarzeń, deklaratywne moralki itp . Naj
większą pretensję mam do Jacka Medweckiego o 
zaprzepaszczenie urody i oryginalności języka 
książki. Ale w tym względzie musial zdecydować: 
czy podjąć się pracy nad ,,Alicją" narażając się na 
takie zarzuty, czy w ogóle odstąpić od przenosze
nia na scenę tej uroczej książki. 

W ocenie przedstawienia trzeba sobie odpowie
dzieć , czy utratę języka udało się zrekompenso
wąć innymi scenicznymi walorami przedstawienia. 
Moim zdaniem tak. I to jest rozgrzeszenie. 

Świat „Alicji " - za sprawą Liliany Jankowskiej 
jest bardzo ładny, wielobarwny, kostiumy zwierząt 
są niezwykle pomysłowe, a schody z II aktu na
dają przedstawieniu rewiową klasę. Niezle są pio
senki z muzyką Czeslawa Łukowca. Kalejdosko
powa zmienność scen stwarza aktorom trudne 
zadania, bo prawie każdy musi być kilkoma oso
bami, co wymaga szybkich zmian kostiumu i cha
rakteru. Ale zespół aktorski radzi sobie z tym 
sprawnie, przedstawienie ma dobre tempo. Pre
mierowe przedstawienie było dobrze zatańczone, 
choć same uklady do trudnych nie należaly. 

Krystyna Kamińska 
,.Arsenal Gorzowski", 

nr 1/ 1997 

.lak u Disneya 
Alicja wędruje po tajemniczej krainie, spotyka 

ptaki , zwierzęta, zające i Kapelusznika. Kiedy 
dziewczynka dociera do Królestwa Kart, lekka 
bajka nagle zamienia się w dramat sądowy z pacy
fistycznym zakończeniem w starym stylu. („ .) 

Zęby połamał sobie na tej baśni Jacek Medwec
ki, autor adaptacji dialogów, piosenek, ukladu cho
reograficznego oraz reżyser spektal<lu. Jego ,,Ali
cja" w dwóch aktach jest przedstawieniem niespój
nym. („ .) W akcie pierwszym dzieją się dwie duże, 
jakby odrębne sekwencje - tańca z kapeluszan1i w 
wykonaniu Kapelusznika, Zająca i Susła oraz hi
storia Strażaków. Mimo że młodsza część widow
ni nie bardzo rozumie przygody, to jednak porywa 
ją ruch na scenie, szybkie z.miany akcji, mnogość 
piosenek. Czyli świat w iście Disneyowskim stylu, 
wyczyszczony z treści, ale barwny, migotliwy, 
atrakcyjny. 

Po przerwie podnosi się kurtyna i zamiast baj
kowego świata zdumieni widzowie nagle widzą 
ciemne i ponure Królestwo Kart. (.„) Kiedy na 
scenie pojawia się Królowa, pogodna do tej pory 
baś1\ zmienia s i ę w sąd nad Kapelusznikiem i 
Alicją. Na niedzielnej premierze kilkoro malusz
ków nie wytrzymało napięcia i się rozpłakało. Ale 
Alicja czuwa, w trzech słowach przekonuje Karty, 

że powinny się kochać. Pokój i radość , tylko nie 
wiadomo dlaczego. 

Przedstawienie częściowo broni się dzięki 
żywiołowej Alicji (Marzena Wieczorek), wyraziste
mu Kapelusznikowi (Aleksander Podolak) oraz 
kilku pojedynczym scenkom z udziałem całego 
zespołu. Grzebie je natomiast brak wyrazistej linii 
narracyjnej koniecznej dla dziecięcej widowni. 

Renata Ochwat 
„Gazeta Wyborcza" nr 291 

z 14-15 grudnia 199G r. 

Uśn1iech bez kota 
Dwugodzinne przedstawienie dzieci odebrały 

bez widocznej nudy, a nawet z trudem rozstawały 
się z ulubioną bohaterką, w którą wcieliła się Ma
rzena Wieczorek. Jej Alicja była naturalna, dziew
częca, świeża i taka jak w książce . Właśnie takie 
zalożenie miał reżyser Jacek Medwecki - odtwo
rzyć dzielo Lewisa Carrolla możliwie najwierniej . 
Każdy, kto zna ,,Alicję w Krainie Czarów" wie, że 
nie jest to zadanie łatwe. Z tych pulapek udało się 
doskonale wybrnąć za pomocą odpowiedniej sce
nografii. 

Największym atutem przedstawienia jest ruch, 
akcja, barwność. Wlaśnie dlatego młodsze dzieci 
nie „chwytające" celnych kwestii z pogranicza fi
lozofii i polityki wcale się nie nudziły. Scenę zape
lniają różne ptaki , koty, zające, myszy i inne stwo-

ry w przepięknych kostiumach. Zachwyt widowni 
wywołała scena z oddziałem strażaków z „praw
dziwym" wozem strażackim . Taniec i piosenki zna
komicie uzupełniane są wielofunkcyjnym rekwi
zytem - np. kompozycjami z parasolek. Na premie
rze głośny śmiech dzieciarni wywołała wojna na 
poduszki a spontaniczne oklaski rosyjska „trojka", 
do której pretekstem była przymiarka kapeluszy z 
różnych stron świata . Szczere oklaski były skiero
wane do wszystkich wykonawców i realizatorów. I 
jedna!' był u śmiech bez kota - na twarzach wszyst
kich widzów. 

(ada) 

„Gazeta Lubuska" 
z 14, 15 grudnia 1996 r. 

Biały Królik o różowych oczach to bardzo spraw
nie zagrana rola przez Teresę Lisowską. Albo Kape
lusznik - Aleksander Podolak z przyjaciółmi od o błą
kanej herbatki Susłem - Januszem Kaczmarskim i 
Marcowym Zającem - Markiem J ędrzejczykiem . Ka
pitalna była szara, bojąca się słowa „kot" Mysz Aliny 
I;Ioranin, ale także Myszka Beaty Chorążykiewicz. 
Smieszny i świetny, pełen wątpliwości co do słu szn o
ści ścinania głowy Kota Śmiechota (Cezary Żołyń
ski) - Kat Wacława Welskiego i wyrazista w swoim 
światopoglądzie Gąsienica Leszka Perłowskiego. 
Wdzięczni ejsze zadanie miał Żoły1\ski jako Walet 
oskarżony o lakomstwo ciasteczkowe i tu wywiązał 
się na miarę oczekiwań . Wielką ro lę do spełnienia 

ma w przedstawieniu Kuba Zaklukiewicz - kierowca 
kilkuset kilogramowego wozu strażackiego na peda
ły. On także nosi piękny kostium Gryfa, choć ze sce
ny nie pada żadna kwestia, że niby Zaklukiewicz Gry
fem się nazywa„. Dobrze się w tańcu i śp i ewaniu po
kazał KrzysztofTuchalski jako Żółw a także Ogrod
niczki Edyta Milczarek i Kalina Bujnicka - obie, póż
niej jeszcze, tańczą jako czerwone Raki. Inne roztaI1· 
czone stworki wodne: Koniki Morskie to Bogumiła 
Jędrzejczyk i Bożena Pomykała, Meduza - Marlena 
Bernaś a Ośmiornica Anna Łaniewska. Świetne pla
stycznie kostiumy i stosowne do nich sytuacje mieli 
dwaj Jokerzy - jeszcze raz Perłowski i Kaczmarski. 
Wszyscy zresztą występowali jeszcze i jeszcze raz, a 
to jako Strażacy lub Ptaki, a to jako postacie z talii 
kart, asy, figury i blotki. 

Na koniec trzy najważniejsze w bajce postaci: spole
gliwy, ale zarazem tchórzliwy, odstępujący całą władzę 

małżonce -Król Kier Aleksandra Maciejewskiego, Kró
lowa Kier Bożeny Perłowskiej - rozhisteryzowana ty
ranka, rządząca trzema zaledwie słowami „ściąć mu Gej) 
głowę!" i rzecz jasna, sama tytułowa Alicja. Marzena Wie
czorek rolę swoją zbudowała nie pozostawiając w niej 
pustych miejsc. Ta aktorka ma w Gorzowie swój dobry 
sezon. Gra ostatnio przeważnie główne role i robi to 
zadziwiająco dobrze. 

Ireneusz K.Szmidt 
,.Ziemia Gorzowska" 

W Wilnie 
Stowarzyszenie ,Wspólnota Polska" zorganizowało ar

tystyczną wizytę u wileńskiej Polonii (16-21. Xll. 1996 r,). 
, Pamiętnik z powstania warszawskiego' Mirona Bialoszew· 
skiego pokazano w dwóch szkolach. Do jednej z nich, no· 
szącej imię Jana Pawia li uczęszcza ponad 2 tys. uczniów, 
druga szkoła nosi imię Syrokomli. W ,Magazynie Wileńskim" 
ukazal się ciepły artykul Krystyny Marczyk omawiający dzia· 
lalność naszego teatru, reminiscencje po wspólnym z au
torką zwiedzaniu miasta a także jej ocenę przedstawienia . 

Korzystając z obecności w Wilnie, dyrektor Ryszard Ma· 
jor, odwiedził dyrektora Rosyjskiego Dramatycznego Teatru -
Linasa M. Zaikauskasa, z którym rozmawia! o ewentualnej 
wizycie tego zespołu podczas Gorzowskich Spotkań Teatral
nych. Dla naszego teatru kontakt z wileńskim jest ważny, po· 
nieważ Juliusz Osterwa przez kilka lat tam pracowal. 

Wileńska wyprawa przyniosła także wiele refleksji po· 
zaartystycznych. Alinie Horanin -wspomnienia dzieciństwa , 
jako że wywodzi sie z tego miasta. Wojciechowi Denece -
możliwość kontaktu ze wspanialą tradycją polskich kreso
wych domów (podczas prywatnej wizyty), wszystkim - pew· 
ność, że zima na wschodzie jest ostra i śnieżna. Wlaśnie 
nastaly w Wilnie silne mrozy, na które nie byli przygotowani. 

Spadł śnieg 
tak duży , że 
np. uniemożli
wia! wejście 
na cmentarz 
na Rossie . 
Zlożono kwia
ty na grobie 
marszalka Pi-
1 su ds kiego 
(na zdjęci u) . 

Gdzie znaleźć orła bez korony? 
li 

Denerwuję się za wszystkich O&TEQWY 

Rozmowa z Piotrem Steblinem-Kamińskim - kierownikiem technicznym 

• Zespół techniczny gorzowskiego teatru nale· 
ży do wyjątkowo stabilnych, a ty pracujesz stosun· 
kowo krótko. 

- Dopiero od jesieni 1994 roku. Dyrektorem był wtedy 
Stanisław Kuźnik, ale pierwszą moją premierą był ,Ubu król" 
w reżyserii Ryszarda Majora, a na wyjazdach graliśmy ,Tan
go', również w reżyserii Majora. Mogą więc powiedzieć , że 

z dyrektorem Majorem jestem związany od początku. 
- Na czym polega praca kierownika technicznego? 
- Na denerwowaniu się za wszystkich. A poważnie - na 

koordynacji pracy teatralnych pracowni. 
• Na jakim etapie przygotowania sztuki włączasz 

się do działań? 
- Od pierwszych chwil obecności scenografa . Nie inte

resuje mnie podejmowanie decyzji co do repertuaru, poza 
mną są rozważa nia reżyserskie . Techniczni pracują ze sce
nografem. Na pierwsze spotkanie z kierownikami pracowni 
przywozi on projekty scenografii i omawiamy szczególy. Nie
którzy mają drobiazgowo opracowaną koncepcję , inni tworzą 
ją w trakcie realizacji. My musimy być gotowi na każde roz
wiązanie. 

• Kierownicy dostają zadanie. A ty? 
- Analizuję możliwość wykonania tych zadań. Każda z 

pracowni określa ile i jakich materialów będzie potrzebowa
ła i na tej podstawie przygotowuję kosztorys. Uzgadniamy 
go z dyrektorem i glówną księgową . No i potem są proble
my, gdy scenograf ma nowe pomysly a kasa już zamknięta. 
Trzeba sobie radzić przeróbkami, szukaniem tanich podob
nych materiałów itd. 

• Czy scenografowie często zmieniają koncepcje w 
trakcie pracy? 

- Różnie to bywa, ale do poszukujących najlepszych 
rozwiązań w trakcie prób, na scenie, należy przede wszyst
kim dyrektor Major wraz z Ewą Krechowicz, która do jego 
przedstawień przygotowuje scenografie. Z nimi pracuje się 
nielatwo, choć ciekawie. 

·Zalezienie czego sprawiło ci największą trudność? 

- To, co sobie scenograf zażyczy, musi być i nie ma o 
czym dyskutować . Ostatnio miałem kłopot ze znalezieniem 
do ,Zielonej Gęsi " orła bez korony. Teraz są wyłącznie z 
koronami. Ale znalazlem. 

- Z jakimi pracowniami najłatwiej ci się pracuje, a z 
jakimi najtrudniej? 

- Szefami wszystkich pracowni są doświadczeni spe
cjaliści, którzy często mnie uczą a i sami potrafią wiele pod
powiedzieć scenografowi. Jestem pełen uznania dla wszyst
kich pracujących ze mną ludzi. Nie ma problemów z akusty
kiem, oświetleniowcem , z fryzjerkami. Stosunkowo najtrud
niej pracuje się z plastykami, ale to dlatego, że w ich pra
cowni kończy się proces przygotowania przedstawienia. Tu 
niejednokrotnie zaiskrzy, ale ogromny wpływ na to ma bliski 
czas premiery. 

• Czy masz wrażen ie , że pracownicy techniczni są 
odpowiednio doceniani? 

·Bezdyskusyjnie w teatrze najważniejszy jest aktor i my 
dla niego pracujemy. Z naszej perspektywy doskonale wi
dać, jakie to trudne zajęcie . Więc nikt z technicznych nie 
wystawi się przed aktora. Ale po premierze milo nam, gdy 
się nie zapomina o naszym wkładzie pracy i także nam re
żyser lub dyrektor podziękują. Zastanawiające, że techniczni 
od pierwszej próby wiedzą, czy przedstawienie będzie do
bre, czy takie sobie. Ważne i potrzebne są także bezpo
średnie kontakty aktorów z pracownikami technicznymi. Nie 
zapomnę sceny po premierze ,Przypowieści kryminalnych": 
znany aktor Henryk Machalica długo i żywo rozmawia! z 
naszym Pelikanem z obsługi sceny. I mieli o czym. 

• Jak przeżywasz dzień premiery? 
- Bardzo spokojnie. Dla mnie najtrudniejsze są dni na 

tydzień przed premierą . Już na pierwszej próbie generalnej 
wszystko musi być gotowe, a jeśli jeszcze coś trzeba uzu
pelnić, to będzie na drugą generalną . Na trzeciej nie może 
niczego brakować, nie mówiąc o premierze. 

W teatrze I wokół teatru 
„Szczęśliwe dni" nieszczęśliwe 
Sztukę Samuela Becketa ,Szczęśliwe dni" pokazal Te

atr Lubuski (21. I.). W roli glównej wystąpiła Iwona Kotzur. 
Przedstawienie wysoko ocenione w Zielonej Górze w na
szych warunkach wypad Io znacznie słabiej . Tam grane jest 
w warunkach kameralnych dla 40-osobowej widowni. Tu ak
torce bardzo trudno było pokonać odleglość dzielącą ją na 
dużej scenie do widzów na dużej widowni. Warunki przy
czynily się walnie do klęski przedstawienia i niezadowole
nie wielu mlodych widzów i ich nauczycieli. Czy nie dale się 
tego przewidzieć? 

Radni w teatrze 
Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej 

(221.).odbyło się w teatrze i tym samym tematyka dotyczyła 
glówn1e potrzeb i oczekiwań teatru. Radni obejrzeli zaple
cze. Konkretnych obietnic nie zlożyli. 

Denekowo-Wróblewsko 
Drugi program kabaretu aktorów gorzowskich (20. I.) zgro

madzi! w klubie ,Lamus" dużą widownię. Gospodarzem byl 
tym_ razem autor tekstów - Wladyslaw Wróblewski, a wykony
wali Jego skecze i piosenki Anna laniewska, Edyta Milcza
rek, Aleksander Podolak i Wojciech Deneka. Najlepsze byly 
piosenki z muzyką Andrzeja Benia (Kajtka). Wszystkim wszyst
ko się podobało . Bardzo popieramy rozwój tego kabaretu, 
tyle ze aktorstwo Władka obok aktorstwa prawdziwych akto
rów wypada raczej blado. Przydałoby się jeszcze więcej in
wencji reżyserskiej, ale są to tylko poprawki. Dobrze, że mamy 
kabaret. 

Szymborska kameralna 
Aktorzy Teatru Osterwy: Marlena Bernaś , Bożena Po

mykala i Cezary Zolyński przygotowali spektakl poetycki ,Nic 
dwa razy", w którym prezentują życie i twórczość Wislawy 
Szymborskiej. Przedstawienie przygotowane jest z myślą o 
prezentacji w szkolach średnich. 1 O lutego aktorzy pokazali 
je· jak zwykle nieodpłatnie -w gorzowskim Domu Dziecka. 
Organizają przedstawień zajmuje się Agencja Promocyjno
Artystyczna ,Rock-In". 

Nagrody dla dzieci 
Przed premierą ,Alicji w Krainie Czarów" wręczono na

grody autorom najlepszych rysunków zainspirowanych 
przedstawieniem ,Króla Maciusia I". Wiele nagród przy
adło dzieciom ze Szkoly Podstawowej w Boleszkowicach 
(woj, szczecińskie) , które chętnie do Gorzowa przy
jeżdżają. Plakat do przedstawiebnia powstal na podsta
wie najlepszej dziecięcej pracy. 

• Aktorzy są przesądni. Czy techniczni też? 

· Muszą szanować wszystkie zasady dotyczące akio· 
rów. Niech by mi się który pokazal na scenie w czapce albo 
- jeszcze gorzej - zagwizdal. Następnego dnia nie chcę go 
widzieć! 

• Nie tak dawno poważnie chorowałeś. Lekarze byli 
zdania, że nie powin ieneś wracać do teatru„. 

- Miałem zawał serca po powrocie z występów we Lwo
wie. 1 O miesięcy zwolnienia. Ale ja lubię tę pracę i bardziej 
byłbym chory, gdybym nie mógł do niej wrócić . Choć to bar
dzo stresujące zajęcie , nie wyobrażam sobie innegol 

Rozm. Krystyna Kami ńska 

Alicja dla Honoraty 
Po premierze ,Alicji" odbyła się aukcja rysunku Jacka 

Laudy zamieszczonego w poprzednim numerze ,Premiery u 
Osterwy' a obrazującego rozliczne przygody bohaterki. Cena 
wywoławcza · 1 OO zl, Po podwójnym przebiciu rysunek kupił 
Tadeusz Bień dla Honoraty, córki Bożeny Pomykaly-Bień. Calą 
kwotę przekazano na rzecz domu dziecka w Gorzowie. 

Deneka kwestujący 
Przed świętami Bożego Narodzenia odbyla się kwesta 

na prezenty dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji. 
Wraz z dziennikarzami Radia Gorzów kwestował Wojciech 
Deneka. 

Deneka bawiący 
Wojciech Deneka był wodzirejem chyba najchętniej wi

dzianym przez organizatorów sylwestowych i karnawało
wych balów. Najczęściej występowal w kostiumie Charlie
go Chaplina, śpiewał, organizowal wspólne tańce, bawil. 
Najważniejsze: Sylwester Zachodniej Izby Gospodarczej, 
Bal Prezydencki, Bal nad Bale (Bal Kultury). 

Kuba na balu 
Podczas Balu Prezydenckiego zaszczyt i trud poprowa· 

dzenia aukcji przypadł Kubie Zaklukiewiczowi. Aukcja au
kcją, ale podbił gości znakomitym zaśpiewaniem znanej pie
śni .Gdybym byl bogaty.„ ". 

Inni też na balu 
Podczas Balu Kultury w MCK ,Chemik" Anna laniew

ska, Edyta Milczarek i Aleksander Podolak śpiewali piosen
ki z ostatniego programu kabaretowego do slów Wladka 
Wróblewskiego. No i także bawili się dobrze. 



/Jy1lltl de/Jlutllje w Reducie 
W 1925 r. po ukończeniu Instytutu Teatralnego 

w Warszawie Tadeusz Byrski zostal przez Juliusza 
Osterwę, jednego z wykładowców, zaproszony do 
zespołu Reduty. Ale nie był to najlepszy czas. Z po
wodów finansowych w Jecie 1925 r. Reduta przenio
sła się z Warszawy do Wilna. Tarn przeciąga! się 
remont teatru na Pohulance i nie było gdzie grać. 
Blisko lO(}osobowy zespół aktorski nie miał zaję
cia, a koszty jego utrzymania rosły. Zdecydowano 
się na objazd. Swoje pierwsze przedstawienia w 
Teatrze Reduty Tadeusz Byrski tak wspomina: 

„Objazd zaczęliśmy od Suwałk. Przed każdym 
przedstawie niem „Wesela" Limanowski miał 
wstęp-komentarz, wygłaszany, rzecz prosta, jak 
zawsze u niego z pamięci, w sposób nieszablono
wy. Właśnie w tych Suwałkach zarządził, że sze
reg postaci potrzebnych mu do komentarza, mia! 
stać na scenie przy odsłoniętej kurtynie, a on ko
mentował je, zatrzymując się przy każdej , spa
cerując po scenie. I tak potem w tym duchu w każ
dym mieście. Ja mialem dużo obowiązków: poza 
dwiema rolami (dzisiaj rozkapryszeni aktorzy na
zwaliby je ogonami) - Widma i Staszka, bylem ko
stiumerem i na zmianę z Nyczem inspicjentem. 
Należało do moich obowiązków rozłożen ie kostiu
mów, a obsada przecież niemala, i potem prowa
dzenie przedstawienia. Jedno tylko - w Reducie 
inspicjent nie prosił aktorów na scenę. Do niego 
należało sprawdzenie sceny, rozłożenie rekwizy
tów i gongi. Każdy aktor musiał sam się pi!J1ować 
i sam opiekować się swoimi rekwizytami. I co do 
tego nie było żadnej niedokładności. 

Na drugi dzień podzielono nas na dwu-trqoso
bowe delegacje. Musieliśmy składać wizyty w gim
nazjach. Przeprowadzaliśmy rozmowy z dyrektora-

mi, polon istami. Wszędzie entuzjazm. „Wesele" 
wywoływalo najżywszą reakcję. Graliśmy w bardzo 
różnych warw1kach. Np. w Nowogródku ubierali
śmy się naprzeciwko remizy strażackiej, w której 
odbywalo się przedstawienie. W kostiumach prze
chodziliśmy przez ulicę. Tiumy dzieciaków witały 
okrzykami każdą postać. Wspominam o tym, aby 
podkreślić niesłychaną elastyczność Reduty, przy
stosowanie się do warunków technicznych bez ro
bienia fumów, a pimując jedynie klimatu wokół swe
go widowiska.Już się zaczynaly mrozy, spadły śniegi 
dość obfite, mimo że był to dopiero listopad. 

A wiec miałem za sobą debiut, pierwszy wy
stęp. Ale nie było czasu na żadne celebry czy cho
ciażby koleżeńskie uczczenie. Tysiące czynności 
pochłan ialo tyle energii, że sam się nie spostrze
głem, jak odbyłem chrzest bojowy: inspicjentura, 
opieka nad kostiumami, udzial w „Wieczorze Mic
kiewiczowskim", statystowanie i epizod w „Nowym 
Don Kichocie'', no i „Wesele". 

Nie obyło się bez reprymendy. Po pierwszym 
występie pochodzi do mnie Wierciński, który był 
opiekunem najmłodszych, przeszywa wzrok.iem i 
pyta, co ja ze sobą zrobiłem . W pytaniu już była od
powiedź, że coś strasznego, ale nie wiedzialem co. 

- Co pan, panie Tadziu, gra? To ma być wesoła 

dziewczyna? Kto panu pozwolił na takie malunki? 
A ja oczywiście upacykowalem się według rad 

kolegów, którzy czasami potrafią być radośnie zło
śliwi. O charakteryzacji w Instytucie bardzo malo 
się mówiło. Trochę nas informowal Osterwa pod
czas statystowania w Teatrze Narodowym (w „Man
sardzie na poddaszu") ostrzegając, że trzeba to ro
bić bardzo ostrożnie, ale tam były stylowe francu
skie fraki, a tu występowalem w tzw. szatach redu-

Państwowy Teatr im. Juliusza Osterwy 
Gorzow Wlkp. ul. Teatralna 9 

centrala tel. (0-95) 20-26-10 
sekretariat tel/fax (0-95) 22-58-84 

Dyrektor 
Zastępca dyr. 

- Ryszard Major 
- Emil Czepulonis 

Koordynator pracy artystycznej - Rom a Kobus 

Kierownik techniczny - Piotr Steblin-Kamiński 

Kierownicy pracowni: 
- plastycznej - Aleksande r Kowalczyk, 
- elektrycznej - Bogdan Giżycki, 
- akustycznej - Jan Szołomicki , 
- fryzjersko-perukarskiej - Alfreda Nowak , 

- brygadier sceny 
-krawcowa 
- garderobiana 
- stolarnia 

Kierownik Biura 
Obsh1gi Widzów 

- Ryszard Jarek, 
- Anna Żurawska, 
- Maria Murawska, 
- Ireneusz ł.ugowski. 

- Lidia Paukszto 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW prowadzi sprzeda 
i rezerwację biletów indywidualnych i zbiorowych 
oferuje organizację uroczystości, akademii , kon 
certów, itd. 

CZVNNE od poniedzialku do piątku w godz. 8.0 
- 17.00, w soboty w godz. 11.00 - 15.00 oraz godz' 
nę przed rozpoczęciem przedstawienia. 

----T- ~ - · 

W :repe:rt-..:i.a:r.ze: 
* Miron Białoszewski - Pamiętnik z powsta
nia warszawshiego, reż. Wiesława Górskiego 

* Alfre d d e Musset - Nie igra się z miłością, 
reż. Stanisław Świder 
* Wiliam Szek spir - Sen nocy letniej, reż. Ry
szard Major 

* Janusz Rudnicki - Trzecia w prawo i dru
ga w lewo od księżyca, reż. Grzegorz Mrów
czyński 

* Jan Christian Ander sen - Czarodziejskie 
krzesiwo, reż. Cezary Żołyński 

* Arthur Mille r - Czarownice z Salem, reż. 
Adam Orzechowski 

* Maciej Staropolski- Alicja w krainie cza
rów, reż. Adam Orzechowski 

* Konstanty Ilde fons Gałczyński - Te
atrzyk ZIELONA GĘŚ przedstawia, reż. Ry
szard Major 

N aj bliższe premiery: 
* 1 marca - „Lalek" Zbigniewa Herber ta w re
żyserii Wiesława Górskiego 

* 27 marca - sztuka Grzegorza Mrówczyńskiego 
Nieudacznicy w reżyserii autora z gościnnym 
udziałem Hanny Stankówny. 

towych albo w stylizowanych łowickich. Jednym 
słowem był to prawdziwy debiut z wymyślaniem i 
wszystkimi błędami pierwszych kroków na scenie. 

Przedstawienia były opracowane starannie, 
przygotowywane dość dlugo, ale rozłożenie prac 
było niesystematyczne. W rezultacie widowiska 
nie były zapięte na ostatni guzik. Osterwa wnial 
przystosować pracę do warunków. Inność miejsc 
do grania, ubóstwo środków zawsze wykorzysty
wał i nas zawsze uczył tworzenia nowych kształ
tów, które należalo improwizować niemal w ostat
niej chwili. Byliśmy do tego przysposabiani w In
stytucie, ale zawsze tu czyha niebezpieczeństwo . 

że tego rodzaju improwizacyjność ustabilizuje do
wolność, a to doprowadzi do zupełnego rozluźnie
nia ksztaltu widowiska. 

Odbyliśmy ten duży objazd. Czasami trzeba 
było przesuwać z bocznicy nasze wagony, żeby 
pociąg, który nas zabierze, nie tracił czasu. Gdzieś 
przez nieporozumienie zagraliśmy dodatkowo, a 
na widowni siedzial tylko jeden fryzjer miejscowy. 
W Kobr yniu kurtyna zszyta była z wsyp czerwo
nych, pierzynowych, a urządzeni do ściągania za
stępowalo dwóch malych Żydków, którzy w swo
ich chalatach i jarmułkach z przejęciem zasuwali i 
odsuwali zasłonę. 

Na 29 listopada wyznaczony był przyjazd do 
Rygi. Mieliśmy w Dźwi1\sku , Rzerzycy i Rydze 
zgrać „Wesele" i „Przepióreczkę". Na 10 minut 
przed odjazdem pociągu zawiadowca oświadczy!, 
że jeżeli pociąg ma odejść w terminie, to dekora
cje nie pojadą, bo nie ma tylu ludzi do zaladowa
nia. Wtedy ktoś krzyknął i wszyscy mężczyźni rzu
cili się do roboty. Był to kapitalny widok. Wagon 
towarowy został załadowany w 5 minut. Trzeba 
pamiętać, że było nas około 60 mężczyzn . Pociąg 

odszedł o czasie, a w naszych wagonach jeszcze 
długo szukaliśmy osobistych rzeczy Dojechaliśmy 
nad ranem 29 listopada. Była to rocznica Reduty. 
Siódmy rok istnienia rozpoczęła Reduta w bojo
wych warunkach. W Rydze przywieziono nas do 
polskiej szkoły, gdzie należało się przebrać i na 
bankiet. Osterwa wraz z panią Wandą zjawili się 
ostatni. Powitano ich wejście hymnami narodowy
mi polskim i łotewskim . Bawiliśmy się do później 
nocy. Porozumienie było dość trudne. Chciano 
rozmawiać po łotewsku , a to przecież niemożliwe . 
Po rosyjsku niechętnie . A w ogóle z językan1i ob
cymi w naszym zespole było krucho. Wizyta była 
chyba udana. Recenzje po „Weselu" i „Przepiórecz
ce" bardzo pochlebne, oceniające prawidłowo do
robek tego teatru. Odjeżdżaliśmy z Rygi żegnani 
orkiestrą, okrzykami przyjaźni i wdzięczności." 

Ta deu sz Byrs ki -„Epizod Redutowy", 
w: „Pamiętnik Teatralny" 1971 zeszyt 3-4. 

PS. Trudny pierwszy wileński rok Reduta zakończyła 
znacznym zmniejszeniem zespołu. Tadeusz Byrski jako 
jeden z najmłodszych liczył się z odesłaniem do domu. 
Wyprzedził więc przykrą dla niego decyzję, sam zapropo
nował, że wróci do Warszawy. Nie było to jednak osratecz· 
ne rozstanie z Osterwą i Redutą. 

„Premiera u Osterwy" Wydawca: Wydaw
nictwo Artystyczno Graficzne „Arsenał" na 
zlecenie Teatru im. J. Osterwy. Redaguje 
zespół w składzie: Krystyna Kamińska, 
Ireneusz K. Szmidt i współpracownicy. 

Adres wydawcy i redakcji: 
66-400 Gorzów Wlkp. ul . Matejki 82 m.3, 

tel/fax (0-95) 220-958 
Skład: Studio CD ul . Nadbrzeżna 17, 
tel. 204-266 w.39, (0-90) 646385 
Druk: Open s.c. ul. Matejki 90, 
tel. 203-075 


