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ZBIGNIEW SZCZAPIŃSKI występują Józia 

JOLANTA JACKOWSKA 
Rotmistrz Zuzia 

KRZYSZTOF BAUMAN EWA TUCHOLSKA 
Edmund, porucznik 

JANUSZ GERMAN 
Pani Dyndalska 

BARBARA SZCZEŚNIAK 
Fruzia 

BEATA OLGA KOWALSKA 
Kapelan 

MARIUSZ SIUDZIŃSKI 
Panna Aniela 

BARBARA LAUKS 
Grzegorz 

MICHAŁ SZEWCZYK 
Pani Organowa Zofia, córka pani Organowej Rem bo 

GABRIELA SARNECKA KAROLINA ŁUKASZEWICZ JANUSZ KUBICKI 

• 

' . . premiera styczeń 2000 Aleksander hrabia Fredro 
rezysena , 

AGNIESZKA GLINSKA 
scenografia opracowanie muzyczne 

BEATA WODECKA OLENA LEONENKO 
asystent reżysera: Marek Jasiński · inspicjent: Małgorzata Urzędowska 



Należy obecnie do czołówki młodych polskich re
żyserów teatralnych. Najpierw skończyła Wydział 
Aktorski warszawskiej Akademii Teatralnej (dyplom 
1990 rok). Była pierwszą kobietą, którą po la
tach przyjęto na Wydział Reżyserii tejże uczelni. 
Ukończyła ją w 1994 roku. "Istnieje teoria, że 
mężczyźni mają umysł syntetyczny, a kobiety ana
lityczny i dlatego zawodzą jako reżyserki. Posta
nowiłam udowodnić że ci, którzy tak mówią nie 
mają racji" - mówi artystka. Współpracuje z naj
lepszymi teatrami - Starym w Krakowie, Powszech
nym i Ateneum w Warszawie, Polskim we Wrocła
wiu, stale realizuje spektakle telewizyjne, pro
wadzi zajęcia w warszawskiej Akademii Teatral

Anny Reynolds, Moiry Buffini (Teatr Powszechny 
w Warszawie, 1996), "Kram Karoliny" Michela de 
Ghelderode (Stary Teatr, 1996), "Korowód" 
Arthura Schnizlera (Teatr Ateneum w Warszawie, 
1997), "Goła baba" Joanny Szczepkowskiej (Te
atr Powszechny w Warszawie, 1997), "Moralność 
pani Dulskiej" (Teatr Powszechny w Łodzi, 1997), 
"Trzy siostry" Antoniego Czechowa (Teatr Po
wszechny w Warszawie, 1998), "Kaleka z lnish
maan" Martina McDonagha (Teatr Powszechny w 
Warszawie, 1999), "Św. Mikołaj" Connora McPher
sona (Teatr Ateneum w Warszawie, 1999), "Czwar
ta siostra" Janusza Głowackiego (prapremiera 
polska - Teatr Polski we Wrocławiu, 1999). 

nej. Jej najważniejsze prace reżyser
skie to: "Niebo-Piekło" Prospera Me
rimee (Stary Teatr, 1995), "Jordan" Agnieszka Glińska 

W Teatrze Telewizji zrealizowała 
m.in.: "Uciekła mi przepióreczka" 
Stefana Żeromskiego, "Małe sztu-

--------

ki dla sceny jarmarcznej" Muzy Pawłowej, 
"Heloizę i Abelarda" Rogera Vaillanda, "Dziką 

kaczkę" Henryka Ibsena oraz wiele spektakli dla 
dzieci. 
Jest laureatką nagrody im. Bohdana Korzeniew
skiego dla młodego reżysera przyznawanej przez 
Ministra Kultury, nagrody im. Leona Schillera 
(1998), oraz nagrody na festiwalu Sztuki Reży
serskiej w Katowicach (za realizację "Opowieści 
Lasku Wiedeńskiego"). Jej spektakl "Korowód" 
otrzymał tytuł Najprzyjemniejszego Spektaklu IV 
Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuk Przyjemnych w 
Łodzi, a przedstawienie "Kaleka z lnishmaan" zo
stało nominowane do Feliksa '99, polskiego te
atralnego Oskara. 
"Glińska to wielki talent, a przy tym bodaj jedyna 
z czołówki reżyserskiej młodego pokolenia, któ-

ra„. kocha aktorów" - pisał Lucjan Kydryński na 
łamach "Przekroju". Jan Englert zachwyca się: "To 
co robi jest fantastyczne. Jest jedynym reżyse

rem młodego pokolenia, który pracuje, a nie prze
chodzi do historii ("Życie"). "Glińska na tle "młod
szych zdolniejszych" jest niezwykle oryginalna. Jej 
reżyseria polega głównie na, niemodnej dziś, wni
kliwej analizie i zgodności z tekstem. Powstają 
przedstawienia klarowne i oszczędne, o olbrzy
miej sile wyrazu. Jeżeli prześledzić jej dotychcza
sowy dorobek reżyserski, łatwo dostrzec tenden
cję zwyżkową, konsekwentny rozwój. Unikając te
atralnej tandety, efekciarstwa, Glińska posiada 
głębokie wyczucie teatralnej formy. Doskonale 
współpracuje z aktorami („.) Nie epatuje swoim 
reżyserskim ego. Nie chodzi tu o bycie gwiazdą, 
lecz o dobry teatr. I udaje się jej ten cel osią-

gnąć!" (Jakub Janiszewski "Życie Warszawy"). 

Tygodnik "Wprost" z 26 grudnia 99 r. 
umieścił Agnieszkę Glińską w gronie "li
derów przyszłości" czyli 25-ciu najbardziej 
wpływowych Polaków, a 4 stycznia 2000 
wręczono jej jedną z najbardziej prestiżo
wych nagród w Polsce - symboliczny Pasz
port "Polityki" za „dar pokazywania w 
teatrze miłości i cierpienia, za ciekawość 
ludzi i spraw ludzkich". 

"Agnieszka jest wrażliwym i poszukującym twórcą. 
Interesuje ją człowiek z jego słabościami, śmiesz
nostkami. Podchodzi do niego mądrze i życzliwie" 
- mówi o niej Władysław Kowalski. 



T rud no uwierzyć, że Aleksander Fredro tak 
często bywał w złym humorze. Tak, tak, ten sam 
Aleksander Fredro - wspaniały komediopisarz, naj
weselszy z polskich pisarzy, autor przezabawnych 
komedii, które od ponad stulecia bawią publicz
ność teatralną. Jeśli wierzyć pamiętnikom rodziny 
Fredrów i wspomnieniom współczesnych ten za
cny człowiek, wybuchając gniewem ciskał talerza
mi w służbę i potrafił trzasnąć w pysk ordynansa. 
Można się też dowiedzieć, że "ten czuły mąż i ko
chający ojciec, i najlepszy dziadek - życie rodzinne 
ceniący przecież nade wszystko i w życiu rodzin-

Pomysł zaczerpnął, jak każdy rasowy autor, z do
świadczenia życiowego. Inspiracją jego były tzw. 
"bale" urządzane dla dzieci tj. wspólne przygoto
wywanie słodkich przysmaków i wspólne ich zaja
danie. "Wyobraźmy sobie, że pewnej niedzieli 
gospodarze wyjechali, a dzieciom zapomniano dać 
rodzynków i migdałów na "bankiet". Ale lokaj Mi
chał nastraszył przesądną klucznicę strzegącą 
wejścia do spiżarni, udając ducha nieboszczki 
babki. I dzieci, i Michał rozkoszują się swobodą. 
Niestety, państwo niespodziewanie wracają. Mi
chał przerażony, wkłada głowę w beczkę z mąką, 
jak to przedtem uczyniła lękająca się upiorna 
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klucznica. Czy ową komedyjkę zagrały 
dzieci w domu fredrowskim? Można 
sobie wyobrazić radosny śmiech au-

I 

ra ~1 
nym prawdziwie szczęśliwy - zamykał się we wła
snym pokoju i całymi dniami, a może i tygodniami 
nie odzywał się do żony i dzieci." Sam Fredro tak 
pisał o sobie w autobiografii: "Usposobienie moje 
ciche, spokojne, niemal poważne; umysł więcej do 
smutnych dumań niż do pustej wesołości skłonny 
zyskał mi w rodzinie przydomek młodego starusz
ka". Czyżby więc było to potwierdzenie tezy, że ko
micy to często potworni ponuracy w życiu? 

leksander hrabia Fredro, jak zwykle się 
podpisywał, ponieważ jego ojciec, wzbogacony zie-

dytorium. Zastanawia znajomość farsowych chwy
tów, począwszy od sytuacji wyjściowej do końco
wej (a zarazem tytułowej). Może odbywały się w 
tych stronach jakieś przedstawienia objazdowe?" 

odzice poety nie uznawali publicznego 
szkolnictwa, które miało w Galicji charakter ger
manizacyjny. Fredro oskarżał się potem o 
kompletne nieuctwo, tracenie czasu na włóczę
gę i jazdę konną. Usilna praca nad sobą i wrodzo
na inteligencja sprawiły, że pod koniec życia roz
porządzał Fredro wiedzą niemałą. Tłumaczył z nie
mieckiego, znał łacinę, francuskim władał na równi 
z językiem polskim, orientację historyczną i przy
rodniczą miał nieprzeciętną. 

mianin galicyjski, kupił tytuł hrabiowski w Wied
niu, urodził się prawdopodobnie w 1793 roku. 
Miał pięciu braci i trzy siostry. Dom jego rodziców 
był zamożny, ale bez zbytku. 

o właśnie na czas dzieciństwa przypadł de
biut dramaturgiczny Fredry - komedia pod in
trygującym tytułem "Strach nastraszony". "Mia
łem lat dwanaście, kiedy któregoś dnia tknęła 
mnie jakaś myśl i pochwyciwszy kilka białych kart 
swego rejestru, zacząłem pisać komedię. Plan i 
wykonanie były dziełem jednej chwili natchnienia." 

~ ...... . 

1809 roku szesnastoletni (a może 
osiemnastoletni) Aleksander Fredro zaciągnął 
się do armii Księstwa Warszawskiego. W 1814 
wrócił zdemobilizowany. Przebył wszelkie etapy 
walk toczonych przez Polaków pod wodzą Napo
leona. Aż do samego końca - Fontainebleau. I 
należał do tych, którzy zostali wierni do końca 
mimo braku złudzeń. Swoje napoleońskie przygo
dy opisał potem w pamiętniku "Trzy po trzy". Po 
powrocie ojciec oddał mu w zarządzanie majątek 
w Jatwięgach. "Jatwięgi były wsią jakby deskami 
od świata zabitą. Zewsząd otoczone pagórkami, 
rozłożone w dole jak w kotle" - pisał Grzymała
Siedlecki. To, co Fredro z gospodarki uciułał miał 
na swoje rozrywki; by karnawał spędzić we Lwo
wie polował na lisy i sprzedawał lisie skórki. Nudę 
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się w towarzystwie, ale i samotność mu ciążyła. 
Pisał więc wiersze patriotyczne, miłosne, okolicz
nościowe, satyryczne, pamflety, przypowiastki, 
bajki, fraszki i epigramy, ale i, co najważniejsze, 
pierwsze komedie. "Intryga naprędce" (1815) 
przerobiona potem na trzyaktową "krotochwilę 
wierszem ze śpiewami" pod tytułem "Nowy Don 
Kichot, czyli sto szaleństw", "Pan Geldhab" 
(1818, prapremiera - 1822), "Zrzędność i prze
kora" (1821, prapremiera - 1822), "Mąż i żona" 
(1821, prapremiera - 1822) 

I tak wszystko toczyło się spokojnym rytmem 
aż do momentu, gdy na Fredrę nie spadła wielka 

--
tęsknoty, w 1828 roku. Był to początek życia ro
dzinnego, prawdziwie szczęśliwego, obfitującego 
w radosne wydarzenia„. Fredro otoczony liczną 
rodziną, mając u boku ukochaną żonę, znaczną 
część życia spędził w domu chodząc w słynnym, 
podbitym futerkiem szlafroku. 

A 
jednak mimo to złe humory ciągle go nie 

omijały. Żona Zofija wspominała wyrozumiale: 
"Skazany od młodości do grobu na dwie ciężkie 
choroby: podagrę i hipochondrię, nie umiał zno

sić cierpienia z cierpliwością i podda
niem, bo nikt go nie nauczył dźwigania 
krzyża„. We wszystkim widział tylko stro
nę ujemną. Często unosił się gniewem, 
w tej samej chwili żałując tego, bo miał 
serce dobre, a charakter popędliwy". 

miłość, najpotężniejsze uczucie i najgwałtowniej
sza namiętność. Reasumując: ślub Aleksandra i 
Zofii z Jabłonowskich Skarbkowej odbył się w roku 
1828, a młodzi poznali się najprawdopodobniej 
w 1814 roku w Wiedniu, gdzie zatrzymał się Fre
dro wracając z wojen napo l eońskich, a Zofia tań
czyła w salonach Kongresu. Znali się więc 62 lata, 
a pod wspólnym dachem przeżyli - 48 tworząc 
szczęśliwą i z czasem coraz bardziej liczną rodzi
nę. Możnaby powiedzieć, że to takie nieroman
tyczne i zupełnie niezgodne z ówczesnym duchem 
czasu, gdyby nie protesty rodziny i niezaprzeczal
ny fakt, że Zofia była żoną innego. 
"Wzrostu wysokiego, ciała białego, oczów dużych, 
niebieskich, włosów blond, pięknej postaci" - nic 
dziwnego, że Zofia zawróciła w głowie wolnemu 

leksander Fredro nie ustawał w pisaniu, 
pracował intensywnie mimo burzy uczuć i licznych 
trosk. W latach 1822-1824, czyli jeszcze przed 
ślubem, napisał komedie: "Nowy Don Kichot", 
"Cudzoziemczyzna", "Pierwsza lepsza", latem 
1825 powstały "Damy i huzary" i operetka "Noc
leg w Apeninach", rok 1826 przyniósł dwie lek
kie, rozrywkowe "komediofarsy" - "Dyliżans" i 
"Gwałtu, co się tu dzieje". Z początkiem 1827 
roku Fredro naszkicował pierwszy plan komedii 
"Śluby panieńskie". W 1832 powstał "Pan Jowial
ski". Bezpośrednio po ukończeniu "Jowialskiego" 
w 1833 rozpoczął pracę nad nową komed i ą -
"Zemstą". Kolejne tytuły to "Ciotunia" i "Dożywo
cie". Niemal same arcydzieła polskiej literatury. 

amy i huzary - mistrzowska farsa po-

kawalerowi. Co prawda złośliwa plotka głosi, że 
Fredro założył się z kolegami, że "do sześciu mie
sięcy Skarbkowi czoło uwieńczy", oczywiście ro
gami. I choć zakład został przegrany, to Fredro 
"wpadł po uszy". Czym mógł zaimponować młody 
kapitan? Na pewno nie był piękny, "ale m i ał wte
dy jeszcze coś wojskowego i bogaty zbiór przypo
wiastek, facecji i wspomnień pułkowych. Zawsze 
zgrabnie i dowcipnie podane, często tylko parą 
słów rzucone, czyniły go w towarzystwie przyjem
nym i pożądanym" - wspomina niechętny Fredrze 
brat Zofii, Ludwik. Mimo przeciwności losu, sprze
ciwów matki Jabłonowskiej i trudności formalno
prawnych zw i ązanych z unieważnieniem małżeń
stwa Zofii ze Skarbkiem ślub odbył się wreszcie, 
po latach czekania, chwilach zwątpienia i wielkiej 

- -' 

wstała, przypomnijmy, w roku 1825. Ta tryska
jąca humorem komedia pozbawiona jest szcze
gółów historycznych i rysów obyczajowych. "Je
dyne prawo, jak ie w tym świecie obowiązuje -
pisał prof. Stanisław Pigoń - to jest prawo ce
lowości artystycznej. Fredro pisał dzieło sztu
ki, nie dokument. Na wielkiej szachownicy sce
ny chciał rozegrać part i ę: igrę komediowo-far
sową, zgromadził więc do tego potrzebne figu
ry, nie bardzo patrząc z jakiego któ-
ra utoczona jest materiału. Roze- ~ 
grał ją arcydzielnie. W strukturze 7 ·~ 
tego dzieła wszystko jest wymy
słem, odrębnym, indywidualnym 
stopem różnorakiego surowca, 
wszystko jest poddane jednemu 
porządkowi - porządkowi komi-



zmu. W konstrukcji ostatecznej wszystko jest 
fikcją, mitem obliczonym na śmiech, na nie
frasobliwą wesołość". Ponoć sam Juliusz Sło
wacki w 1828 roku oglądał z zachwytem w Wil
nie tę przezabawną komedię. 

A jednak to wspaniałe pasmo sukcesów 
przerwał sam Fredro. Po wystawieniu "Dożywo
cia" w 1835 roku w Teatrze Lwowskim - pisarz 
zamilkł. Głośna to sprawa i roztrząsana przez 
historyków literatury na wszystkie sposoby. Moż
na mniemać, że głównym powodem decyzji Fre
dry były brutalne ataki krytyki. Głównym antago
nistą komediopisarza był Seweryn Goszczyński, 
który w 1835 roku na łamach "Powszechnego Pa
miętnika Nauk i Umiejętności" pisał: "wierszjego 

ak można określić miejsce Aleksandra 
Fredry w kulturze jego czasów? Kazimierz Wyka 
pisał krótko: "Nie zbliżając się do romantyków 
Fredro oddalał się od pseudoklasykow". " ... Fre
dro żył w epoce triumfującego romantyzmu. Ten 
porządek świata, który stworzyli i dziełami swymi 
utrwalili pisarze polskiego Oświecenia, już się 
zawalił, albo na oczach Fredry powoli się rozpa
dał. Mickiewicz popędził już kota warszawskim 
klasykom i zaczęła się ta paniczna rejterada. Fre
dro ją widział. I wiedział albo czuł - swoim nosem 

\I "kulturowym" - że porządek oświecenio-
W wy już sypie się w gruzy ( ... ) Miejsce 

Fredry jest więc między dwoma po
rządkami: porządkiem, który już 
dla niego nie istnieje, a porząd-

gładki jest to wymanierowanie języka trybem fran
cuskim, bez oryginalności, bez indywidualnej bar
wy, bez odcienia charakterów. Płynny jak woda, 
ma też smak wody ... " Przypomnijmy, że Goszczyń
ski pisał o autorze, którego twórczość stanowiła 
ówcześnie około 15-stu procent całego repertu
aru teatralnego. Goszczyński zarzuca mu, że "wo
juje( ... ) ze szlachetnymi uniesieniami", czyli z dą
żeniami powstańczymi. Twierdził też, że komedie 
Fredry "są nienarodowe". A był to dopiero począ
tek, posypały się kolejne pamflety. Drugim powo
dem było zapewne kompletne milczenie przyja
ciół, które Fredro odbierał jako potwierdzenie 
krzywdzących opinii. Jednak przecież na te kardy
nalne powody mogły nałożyć się i inne. Być może 
po napisaniu niezaprzeczalnych arcydzieł osłabła 

kiem, który jeszcze wedle niego nie istnieje" (Ja
rosław Marek Rymkiewicz) . Był więc Fredro swo
istym outsiderem, który nie przynależał do żad
nej grupy, tym bardziej był wystawiony na ataki i 
krytykę. 

leksander Fredro pisał - mimo choroby, 
przygnębienia i artretycznego wykrzywienia pal
ców - niemal do ostatnich chwil życia. Ostat
nią sztukę zakończył na początku lat siedemdzie
siątych. Od 1869 roku gromadził różne aforyzmy 
i refleksje , które sam nazwał "zapiskami staru
cha", zostawił je swoim bliskim ze słowami: "Nie 
chcę, abyście kiedykolwiek książkę z nich robili". 
Jednak wydano je drukiem w 1880 roku. 

mkdt. dźwi~n.1.e 

jego twórcza wena. Być może zbyt był zajęty go
spodarowaniem w kilku majątkach, polowaniami, 
życiem rodzinnym, dziećmi i leczeniem nieszczę
snej podagry. A wreszcie i to, że w 1832 został 
powołany do galicyjskiego sejmu stanowego i był 
to początek jego bujnej działalności publicznej. 
Niemniej jednak przez 15 lat Fredro nie ujawniał 
nowych utworów. Nie pozwalał ani na ich druko
wanie, ani na wystawianie w teatrach. Jednak 
pisał. Trudno uwolnić się od starego nałogu. 
Pierwszą komedią "do szuflady" był "Wielki czło
wiek do małych interesów", potem powstałym.in.: 
"Pan Benet", "Świeczka zgasła", "Co tu kłopo
tu", "Godzien litości" ... utwory, które jednak nie 
mogą się równać z poprzednimi. 

redro zmarł 15 lipca 1876 roku. "Dzień 
był wspaniały, słońce zaszło w purpurowym bla
sku ... Okno było otwarte ... " pisał prof. Bogdan 
Zakrzewski. Pani Zofia Fredrowa wspominała 
męża: "nie był aniołem, ale był dobrym człowie
kiem." 

Joanna Olczakówna 
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Dom Mody 
życzy Państwu niezapomnianych wrażeń 

w nadchodzącym sezonie teatralnym 

Nową kolekcję „Telimeny" 
znajdą Państwo w salonach firmowych 

w Łodzi: ul. Piotrkowska 78 i Sienkiewicza 36 
oraz w salonach największych miast Polski 

® 

POLLENA EWA S.A. 

~ 

WOLCZANKA 
Salony firmowe w Łodzi: 
- Piotrkowska 38 - Wólczańska 243 
- Piotrkowska 21 O - sklep ZA GROSIK Wólczańska 243 



ZESPÓŁ 
ELEKTROCIEPŁOWNI 

W ŁODZI 

90-972 Łódź 6, ul. J. Andrzejewskiej 5 tel. 675 50 OO fax 675 51 94 

TEATR POWSZECHNY w Łodzi 
dyrektor Ewa Pilawska 

konsu ltanci artystyczni Wojciech Adamczyk, Marcin Sławiński 

aktorzy liona Bartosińska, 
Masza Bogucka-Bauman, 
Małgorzata Flegel, Jolanta Jackowska, 
Beata Olga Kowalska, Barbara Lauks, 
Karolina Łukaszewicz, 
Gabriela Sarnecka, Ewa Sonnenburg, 
Barbara Szcześniak , Ewa Tucholska, 
Krzysztof Bauman, Ireneusz Czop, 
Janusz German, Mirosław Henke, 
Andrzej Jakubas, Krzysztof A. Janczar, 
Janusz Kubicki , Piotr Lauks, 
Jacek Łuczak, Artur Majewski, 
Adam Marjański , Grzegorz Pawlak, 
Jan W.Poradowski, Tadeusz Sabara, 
Mariusz Siudziński, 
Zbigniew Szczapiński, Michał Szewczyk 

sekretarz literacki Joanna Olczakówna 
grafik Janina Piechowicz 

pedagog muzyczny Krzysztof Jaszczak 
asystent reżysera Marek Jasiński 

inspicjenci, suflerzy Alina Falana, Krystyna Sabara, 
Małgorzata Urzędowska 

koordynator pracy artystycznej liona Surowiec 
kierownik techniczny Bernardyn Pikora 
zastępca kier. techn. Andrzej Kowalski 

zaopatrzenie, asystent scenografa Mirosława Klemm 
operator kserografu Małgorzata Myszkowska 

kierownik Biura Obsługi Widzów Henryka Świątek 
kasa biletowa Zofia Szymańska 

główna księgowa Jadwiga Grochulska 
księgowość Anna Chojecka, 

Barbara Paszkiewicz, 
Stanisława Rzymkowska, 
Józef Michalski 

sekretariat Małgorzata Cholak 

RENTSCH 
EUROPE 

u I . Legionów 21 
prace krawieckie Janina Michurska, Halina Wich , 

Marian Grzelak 
prace perukarskie Bernadetta Kundzicz-Adamska 
prace modelarskie Tomasz Ciszek, Krzysztof Drozdowski 

prace stolarskie Krzysztof Michalak, Antoni Popiołek 
prace szewskie Józef Jaworski 

prace techniczne, transport Marek Gibki 
światło Paweł Barylski, Jerzy Jeziorski 
dźwięk Andrzej Otomański , Tadeusz Kuś 

garderoba, rekwizyty Tamara Fligiel, Halina Madany 
garderoba Genowefa Kaźmierczak 
magazyny Bożena Leszczyńska 

pralnia Bożena Sawicka-Szemat 
konserwator Władysław Zgliński 

montaż dekoracji Marian Kowalski, 
Jacek Michałowicz, Andrzej Rybicki 

bufet Jadwiga Bartula 
bileterki, szatniarki Bogusława Gralak, Krystyna Kowalska-Pol, 

Zofia Niedźwiecka 
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źródła tekstów: 
Aleksander Fredro "Zapiski starucha", Wojciech Natanson "Sekrety Fredrowskie" W-wa 1984 r„ 
Mieczysław Inglot "Komedie Aleksandra Fredry" W-wa 1978, Jarosław H. Rymkiewicz 
"Aleksander Fredro jest w złym humorze" W-wa 1982, Stefan Majchrowski "Pan Fredro" W-wa 1965, 
Tadeusz Boy-Żeleński "Obrachunki fredrowskie" W-wa 1960 

w programie wykorzystano rysunki Antoniego Uniechowskiego oraz zdjęcie autorstwa Jacka Piekarzewskiego 
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realizacja poligraficzna: K. Minias, S. Wasiak tel. 655 26 57 
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