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21 STYCZEŃ 1961 

W dniu otwarcia nowego Teatru „Rozmaitości" -
bo chyba tak możemy nazwać to, cośmy w okresie 
4-ch z górą lat wybudO\,vali - chcieliśmy podzielić 
się z naszymi widzami planami naszego zespołu, 
perspektywami, które w tej chwili zaczynają się 
przed nim rysować. 

Scena nasza w ciągu ostatnich kilku lat przeży
wała na pewno wzloty i upadki. Mieliśmy ambicję 
realizowania odkrywczego i interesującego reper
tuaru, ale te ambicje rozbijały się o fa talne warun
ki techniczne, w jakich w okresie początkowym 
remontu, a potem budowy nowego gmachu, musie
liśmy pracować. Wydaje nam się, . że przedstawie
niami, które były pełnym wy azem naszych zamie
rzeń artystycznych, był: „Cyd" Corneille'a 
Wyspiańskiego, „Romulus Wielki" Dilrrenmatta, 
„Tramwaj zwany po7ądaniem" Williamsa, „Parady" 
Potockiego i ir:ne .. . N :estety kłopoty związane z bu
dową Teatru pochlar.ialy tyle energii, że każdy 
zryw artystyczny bywał opłacany jakąś pomyłką, 
czy to repe ;:-tuarową czy realizatorską. Ograniczały 

· nas warunki techniczr:e scen zastępczych, koniecz
ność dostosowania spektakli do warunków objazdo
wych, do innego trochę typu publiczności i do 
bardzo różnych warunków scenicznych. 

Ale na to, co było, spuśćmy kurtynę. Teraz stoimy 
u progu nowej epoki rozwoju naszego teatru, wobec 
nowych planów i nowych zadań. Jasną sprawą jest, 
że Teat,· „Rozmaitości", w geografii teatralnej Wro
cławia ma przed sobą różnorodne zadania. Obok 
pozycji ambitnych, odkrywczych repertuarowo, 
owych rodzynków, przeznaczonych dla publicznoś
ci, już z teatrem zżytej i teatr dobrze znającej, 
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musimy popularyzować dla szerokich rzesz widzów 
Wrocławia i województwa perły naszej klasyki 
i najbardziej wartościowe utwory z twórczości 
współczesnej, dotykając aktualnych problemów na
szego życia. 

Zdajemy rnbie sprawę, że przed· teatrem położo
nym na Ziemiach Zachodnich, stoją specjalne zada
nia ideowe i polityczne, że teatr ten musi być 
propagatorem polskiej tradycji kulturalnej, a ró
wnocześnie musi być rzecznikiem literatury . walczą-

.. cej. Są to zadania, które stawiamy jako naczelne 
hasło w naszych planach · już na najbliższą przy
szłość. 

Prowadzenie równocześnie teatru objazdowego 
stawia nas przed koniecznością pewnego zróżnico
wania repertuaru pod wzgltidem technicznym i me
rytorycznym. Musimy corocznie przygotować szereg 
sztuk, które mogłyby być grane również na scenach 
wojewódzkich, sztuk nie wymagających bogatej 
op awy plastycznej i wielu zmian dekoracji. 

Na te sceny przewidujemy pozycje bardziej 
_ popularne, sztuki o problematyce -obyczajowej, nie

skomplikowane formalnie, zakładając jednak, że 
będą się one wyróżniały wysoką wartością literacką 
_i artystyczną. Uważamy, że widzowi, który dopiero 
uczy się teatru t zeba pr zede w::zyo: tkim dać dobrą 
literaturę, 1:okazać d.obry teatr, często w bardziej 
tradycyjnej formie, aniżeli wymaga tego widz, szu
kający w teatrze sztuki awangardowej . 
Równocześnie teatr nasz jest jedyną sceną we 

Wrocławiu, która co pewien czas gwarantuje wi
dzowi repertuar rozrywkowy - nie ma w naszym 
mieście .teatrów wyłącznie satyrycznych czy kome
diowych - dlatego na nas spada i ten - zresztą 
przyjemny - obowiązek. 

Ponadto planujemy w naszym teatrze realizowa
nie specjalnych pozycji dla młOdzieży szkolnej, 
wchodzących w zak es obowiązkowej lektury szkol
nej, oraz poranków, czy też popołudniówek poetyc
kich z poezji klasycznej i współczesnej, przeznaczo
nych również w znacznej mierze dla młodzieży. 

Nie będziemy wyliczali poszczegolnych pozycji 
repertuarowych planowanych . w tym sezonie tea-

tralnym bo przecież i tak trudno zmieścić w ra
mach 12-14 sztuk to wśzystko, co chciałoby się 
wyrazić . Dlatego podaliśmy P~ńst~ nas~e zał?że
nia, które będziemy się starali reahzowac w ciągu 
najbliższych lat. . 

Mamy nadzieję, że przy pomocy naszego ofiarne-
go zespołu nam się to uda... . 

Wypada więc życzyć sobie, w dniu o~w~rcia t~a
tru, najpełniejszej realizacji tych z~łozen, drogii:n 
naszym widzom radości i zadowo~enia z oglądania 
dobrych widowisk, a recenzentom i krytykom przy
jemności z pisania wnikliwych, twórczych i ~udu
jących recenzji z dobrych sztuk, V: przyzwoitym, 
prawdziwie artystycznym wykonaniu. 

KILKA SŁÓW O BU DOWIE 

Adolf Chronicki 
Dyrektor Teatru 

Od czteTech lat z niecierpliwością czekaliście dro
dzy Wrocławianie, na powrót naszego zespołu na 
ulicę Rzeźniczą. Mimo niezbyt estetycznego otocze
nia można się było przyzwyczaić i polubić tę naszą 
starą scenkę . Śledziliście z uwagą notatki w prasie i ra 
dio odnośnie postępu robót. Wiadomości te były 
mniej lub więcej PTawdziwe. Jesteśmy więc zobo
wiązani złożyć Wam dziś choć kilka słów wyja~
nienia. Tak zwany przez prasę remont Teatru me 
był wcale remontem. Założeniem na~~ym była pr.z7-
bndowa i rozbudowa. Przebudowahsmy całkowicie 
stary budynek zostawiając tylko zewnętrzne mury. 
Dobudowaliśmy nowy o kubaturze więks·zej niż ist
niejący. Co uzyskaliśmy? Po~riększyliś~l foyer 
czterokrotnie, szatnie trzykrotnie, uzyskahsmy ob
szerne pomieszczenie kasowe. Na widoW:~i zys~a
liśmy dodatkowo 120 miejsc. Wybudowahsmy wie
żę scenic:mią, zaplecze techniczne i garderoby aktor
skie, które poprzednio mieściły się w piwnicach. 



Scena została zmechanizowana. Wykonano insta
lację oświetleniową sceny i budynku, ins.talację 
przeciwpożarową, c.o., wodn.-kan., went:ylacJę me
chaniczną. Jak widzimy więc, zakres robot był bar
dzo szeroki i różnorodny . Budując nowy gmach 
pragnęliśmy nie tylko stworzyć jak najlepsze. ;-va
::-unki do pracy dla załogi Teatru, pragnęlismy 
stworzyć również dla Was możliwie najbardziej 
estetyczne ctoczenie. Chcieliśmy, aby te kró~
ki.e chwile rrzebywania w teatrze były dla Was i;m: 
łym odpoczynkiem. Czy to się nam udało? Jezeh 
pamiętacie dawne pomieszcz~nia teatru, . a ?~we 
otoczenie wyda się Wam chocby trochę -piękmeJsze 
i przyjemniejsze, będzie to dla nas. wielką r~dością. 
Oddając dziś gmach Teatru do uzytku chciałbym 

w imieniu kolegów i s.woim złożyć W am, drodzy 
widzowie, życzenia wielu przyjemnych P.r~eżyć na 
rrzedstaw,en]ach naszego z~społu: ~ostawiaJ~C swo
je okrycia w szatni zostawcie z mi:ni wszys~kie swo
je drobne i wielkie sprawy codzienne. Niech nasz 
Teatr pozwoli Wam na widowni wspólnie z akto
rami na scenie przeżywać wielkie dramaty naszych 
i obcych klasyków czy też pisarzy współczesnych. 
Bawcie sie wesoło i swobodnie na komediach. Do
łożymy w~zelkich starań, aby, jak to wyraził dyr. 
Chronicki w swoim artykule, dać Wam wszystko to, 
co powinien dać ambitny współczesny polski teatr. 
Jednocześnie niaszym władzom nadrzędnym z Pre
zydium Woj. Ra.dy Narodowej, projek!antom, WY_: 
konawcom, inspęktorom nadzoru, ktorzy od dzis 
staną się również naszymi widzami, pragniemy go
rąco podziękować za wkład pracy włożony w roz
budowę i przebudowę naszego Teatru. 

• 

Z-ca dyrektora 
do spraw a.dministr.-technicznych 

Janusz Pławiński 
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PROJEKTANCI 
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO 

WROCŁAW 

Architektura - inż. mgr Jerzy Kociubiński 
Konstrukcja - inż. Stanisław Orzeł 
Instalacja c.o. - inż. Krzysztof Kościukiewicz 
Instalacja wod. knn. i ppoż. - inż. Czesław Buszewicz 
Wentylacja - inż. mgr Kazimierz Wielgus 

PRACOWNIE SZTUK PLASTYCZNYCH - WROCŁAW 

prof. Aleksander Jędrzejewsk! 
Wnętrza - prof. Władysław Wincze 
Rozwiąz. konstruk. wrn:trz - inż. mgr Bolesław Majewski 

SPOŁECZNE ZAKŁADY PRZEMYSŁU HANDL. ZAKŁAD 
WYTWÓR(:ZY REKLAM NEONOWYCH - WROCŁAW 

Neon 
I 

Gabloty na elewacji 

inż. Stanisław Chronowski 
- inż. Kurowski 
- inż. Stanisław Chronowski 

BIURO PROJEKTÓW m. WROCŁAWIA 
Projekt elektr. budynku - inż. Bogdan Tejszerski 

BIURO PROJEKTÓW SPÓŁDZ. „SCENOTECHNIKA" 
KRAKÓW . 

Roboty mechaniczne sceny - inż. Zbigniew Skupień 
Roboty elektryczne sceny - inż Sieniawski 
Roboty elektro-akustyczne - inż. Waśko 

WYKONAWCY 
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO 

Roboty budowiane, instalacji wod. knn. i elektr. budynku 
Kierownik Budowy 

Roboty sanitarne 

Roboty elektryczne 

- Zygmunt Drwęcki 
inż. Czerwiński Eugeniusz 

- technik Mandera 
inż. Martula Kazimierz 

- technik Kowalski Włodzimierz 

PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH 
. inż. Wala Tadeusz 

Instalacja c.o. i wentylacji - technik Dydyński 



SCENOTECHNIKA - KRAKÓW 

Roboly mechaniczne sceny 

Roboty rlektryczne sceny 
Inst. ppoż. 
Roboty clektro-akustyczne 

inż. Alojzy Kiełtyka 
- technik ]An Strojny 
- inż . Mieczysław Chwastek 
- technik Józef Torba 
- inż. Włady sław Wróblewski 

WARSZTATY PANSTWOWEJ \HŻSZE.J SZKOŁY 
SZTUK PLASTYCZNYCH - WROCł~A W 

pod kierownictwem dyr. · Żurawskiego 
Roboty stolarskie - Grzegorz Jar<'SZ 
Roboty metalowe - Paweł Lamers 

SPÓŁDZIELNIA „ODBUDOWA" - WROCŁAW 

Roh e ty malarskie wnGtrz - in ż . Tambor 

SPOŁ. ZAKŁ. PHZEM. HANDL. - ZAKŁAD WYTWÓHCZY 
REKLAM NEONOWYCH - WROCŁAW 

Rol::oty neonow e 
Wykonanie gablct 

- in ż . Leon Stempel 
- Fajfel Cankiel 

INSPEKTORZY NADZORU 
Główny inspektor 11adzoru - inż. Jan Suwała 
Roboty budowlano-

wnętrzarskie - inż. Stanisław Orzeł 
Roboty sanitarne - inż. Krzysztof Kościukiewicz 
Roboty elektryczne - inż. Bogdan Tejszerski 
Roboty mechaniczne sceny - prof. inż. Jan Suwalski 
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„ZAWISZA CZARNY" 
SŁOWACKI I SAMOTNA BARYKADA 

Barokowy tytuł tego szkicu znajdzie usprawie
dllwier,i.ie w kolejnym toku rozważań. Zac:mijmy od 
„P.romethidionu" Norwida; jest w nim liryczna sen
tencja, wyrażaj<ica żal, który często towarzyszy roz
myślaniom nad losami polskiej sztuki. 
„Więc mi smutno, że mazowieckie ani jedno płót

no nie jest sztandarem sztuce". Pesymistyczny skrót 
Norwida, zaprzeczający istnieniu jakiegokolwiek re
zonansu polskiej twórczości w świecie, jest niewąt
pliwie przesadą retoryczną poety. Niemniej jednak 
pedantyczna obserwacja tego, co np. o polskiej li
teraturze mówi się i co się z jej dorobku czyta poza 
granicami naszego kraju, szczególriie na zachodzie 
prO\vadzi do dość gorzkich wniosków. Wystarczy od
szukać nieliczne polonica w nowszych historiach 
dramatu curopeJsldego (Gregora, Silvia d'Amico, Fe
chtera), by sh;~erdzić, jak fałszywy i zamazany jest 
obraz ewolucji polskiej dramaturgii w bilansie kom
paratystycznym. Jakiż stąd płynie wniosek praktycz.
ny i wychowawczy w sensie szeroko rozumianej peda 
gogiki społecznej . · Przede wszystkim jeden: troska 
o polską sztukę - a więc w teatrze o polską dra
maturgię retrospektywną i klasyczną - spoczywa 
na naszym własnym sumieniu i nigdzie poza tym. 
Niech więc wiersz fredrowski, żarliwa tyrada li
ryczna Słowackiego, ekspresjonistyczna linia Wys
piańskiego, ściszony dialog nastrojów Rittnera, sub
telny parnasizm dramatów Staffa, chropawy styl 
„Marchołta" Kasprowicza brzmi jak najczęściej na 
polskiej scenie, która zbyt często ulega snobizmowi 
i krótkotrwałej modzie, odnajdując daleko to, co 
mogłaby znaleźć we własnym domu. W prostym 



i naiwnym westchnieniu, że sami nie wiemy, co po
siadamy, tkwi istotna i stale potwierdzana przez 
fakty sugestia interpretacyjna. 

Nadal więc nie zdajemy sobie dostatecznie spra
wy z do:·obku po.:skiego dramatu, a w tym i z roli 
Słowackiego. Narastanie, zatrata i ocalenie dorobku 
dramaturgicznego autora „Balladyny" jest samo w 
sobie niesamowitym rozdziałem historii. Poza dru
kowanymi za życia poety utworami doszły nas jego 
dramaty w strzępach, poszarpane przez czas i za
pomnienie, fragmentaryczne, bez tytułów (jak „Fan
tazy"), b.,.z zakoficzci'i (jak „Horsztyński"), w splą
tanyc:h wariantach, ljak „Zawisza Czarny"). Doszły 
niekiedy jako okruchy arcyciekawych koncepcji 
(„Złota Czaszka'', „Jan Kazimierz") lub tylko jako 
tytuły dzieł całkowicie zaginionych (jak „ W allas "). 
Słowacki nie widział żadnej swojej .sztuki na sce
nie; za życia poety próbę teatru przebył tylko „Ma
zepa" w 1847 r. w Budapeszcie. Potężna była siła 
wyobraźni i heroiczny był jej hart, jeśli z tej pustki 
i samotności, z mroku i głuszy, wyłaniały się wizje 
i głosy, szekspirowski świat wielkich namiętności, 
złudzeń i klęsk. Od klasycyzmu techniki dramatów 
młodzieńczych, przełamanego balladowym czarem 
melodramatu w „Marii Stuart", poprzez świat na
giego krzyku i chfoclDego okrucieństwa w „Beatrix 
Cenci", poprzez symbiozę sarmackiego tła i roman
tycznego gestu w „Mazepie", poprzez ariostyczną 
grę „Balladyny", poprzez monumentalny patos „Li
lli Wenedy", poprzez biały i krwawy pejzaż „Snu 
srebrnego Salomei" szedł poeta do komediowej 
maskarady uczuć w „Fantazym" i do burzy lirycz
nej w „Samuelu Zborowskim". A na tej drodze 
znalazł jeszcze czas i dla analizy psychologicznej 
„Kordiana" i dla barwnej rodzajowości „Złotej 
Czaszki" i dla greckiej stylizacji współczesnych epo
ce rornantyzma r.iepokojów w „Królu Agisie". 

„Zawisza Czarny" zajmuje w owym fascynują
cym korowodzie postaci, które znalazły poetę, miej
sce szczególne. Jest w nim kłębowisko tęsknot, któ
re odrzucone przez życie ty lko w zastępczej formie 
fikcyjnych słów i sytuacji mogły przetrwać. Jest 
tu zatem wiecznie przy poecie obecna pamięć 

o krzemienieckim dworku pani Salomei Słowackiej. 
Jest n03talgia przeszłości, odpowiedź na uroki 
\vsporunień liistorycz1!ych. Jest pragnienie, aby. było 
inaczej, aby droga spod Gr unwaldu prowadziła w 
liryczną ciszę mądrości i sz'częścia, w historycznie 
trwały smak zwycięstwa. P oeta, snując nici drama
tycznej opowieści o Zawiszy Czarnym , wie jednak, 
ku czemu ona prowadzi. Strumień historii polskiej 
płynął od Grunwaldu do Cecory, od dworzysz~z~ 
Sanockich do zamku Kossakowskich. Ten strum1en 
był wodospadem, z oszałamiającą szybkością spa
dał w przepaść, w grozę ściętych głów, które roz-
1 zuca Piast Dantyszek, gdy idzie przez piekło. Dla
czego tak się stało? To pytanie jest wciąż obecne w 
„Zawiszy Cz9rnym". Wraca tu raz jeszcze namiętna 
pasja oskarżeń z „Grobu Agamemnona". Oto zaw
sze „czerep rubaszny" zdłavili w sobie „duszę nniel
ską". 

W Polszcze r ycerze napr zód w polu ~ię popiszą, 
A po~em \V k:U"czm[~ch sobie ... za to ciągną trunek, 
I pić mogą przez całe życie na rachunek. 

I dlatego Zawisza wśród walki zmtaje samotny. 
Jego bohaterstwem i jego klęską osobistą jest trwa
nie na posterunknch, które bynajmniej nie były stra
cone, ale padły w wyniku powszechnej małodusz~ 
ności i o:Jortuni:zmu. Blisko od tej oceny jednostki 
i społeczeństwa do historio~ofii _„Wesel~'" Wyspia_ń
skiego, do po:;tawy bohaterow Zeromsklego, po.w1 ,~ :
·działbym \Viqcej ·--- blisko np. do „Chłopca lataJąc_c -: 
go"' ~zanL:i 1.v~;k;H~o, którego trzeba było w młodosc1 
~studzić i o:,łabiĆ, żeby mó~l istnieć w społeczeń
stwie, w którvm mu ~:yć wypadło. 

Czy zatem " m oralne problemy i refleksje „Zawi
szy Czarnego" są ty lko rekwizytem dostojnej prze
szłości? P y tanie ma charakter retoryczny; cały tok 
proponowanych skojarzeń daj: na ni~ . odpowie?ź . 
Jesteśmy w żywym ogniu wspołczesnosc1_. SłuchaJąC 
dramatu o Zawiszy Czar nym, możemy meraz odpo
wiedzieć na głos poety niemal takimi słowami, } a~ 
kimi przestrzega Maska K onrada w „Wyzwoleniu 
- „Ty myślisz o P : i-=ce, to jasne". Możemy ~ w~w_
nętrznym niepokojem i może wstydem pow1edz1ec: 



• 

„ Ty myślisz o nas, q naszym pokoleniu". Ale nie 
traktujmy wielkich uogólnień poezji Słowackiego 
jako złowieszczego śpiewu Kassandry. To tylko 
ostrzeżenie, żebyśmy nie pozwolili wypalić się na
szemu Gr,i:1 ·..valdowi w bierności i zapomnieniu. Ak
tem wolnej, twórczej woli historycznej można zaw
sze przekształcić złą spuściznę wad charakteru na
rodowego w rytm nowy, w sprawiedliwość, siłę 
i mądrość. Od nas rnmych zależy, by poezja „Zawi
szy Czarnego" była źródłem mocy, a nie słabości, 
„skrzydłami ludzi wysokich" (według obrazu z „An
hellego") a nie „kamieniem ludzi topiących się" . 
I wtedy samotna noc klęski, jaka czarną kurtyną 
spływa na ostatnie słowa dramatu, rozżarzy się bar
wą nadziei. 

Lesław Eustachiewicz 

11~11 111 1 
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Juliusz Słowacki 

„ZAWISZA CZARNY" - fragmenty 

GRUNWALD 

Słyszycie jęki... to Polska złamała 
Czarne szwadrony ... Krzyżaków ... i goni. 
Litwin na czele .. . w okn\,'.awionej dłoni 
Trzyma chorągiew ... a chorągiew biała, 
A on ją spuścił i we krwi umoczy;ł, 
Około kija okręcił - i skoczył... 
A za nim ... niby tqczowane chmury 
Pełne słońc ... lecą husarze w pancerzach, 
Lob der Got... krzyczą ... żelazne komtury, 
I dzidy czarne jako szczeć na jeżach, 
Szczeć naprzód strachem zjeżona do góry, 
A potem w polskich tęczowych odzieżach 
Serc szukająca. 

Oto dziś zaśpiewawszy pieśń Bogu Rodzica, 
Rzucili się pod C~unwe:ld - szwadron 

za szwadronem, 
Nie spuszczajmy ich z oczu ... nie odwróćmy lica, 
Oczyma ich świećmy... pochłońmy ich. łonem. 
Wszyscy nasi - lecz jeden na?? . umił?wany, 
Nie weźmie żadnej skazy - am zadneJ rany; 
Piorun mu zagra w hełmie jak organ kościelny , 
Krew mu gorąca w skronie jak Anioł zapuka, 
W serce jego uderzy potem str~ch śmiertelny, 
A on go jak szatana ... podepce i sfuka, . 
I raz tylko przed krzyża . czer"".'onego zn~k1em 
Stanąwszy, straci serce i zadrzy rumak1e1? 
I serce w nim sarmackie wtenczas krzykme hura 
I pod szalonym panem skoczy koń szalony 
I krzyżonoścę trupem położy komt.ura, 
I czterema kopytami zdepce krzyz czerwony 
I krzyknie: te kopyta, które ja .wygniotę, 
Będą na krzyżu jako cztery gwiazdy złote . 
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ZAWISZA 

Przeciw zdradzie nic nie broni, 
Lecz w Polszcze nie słychać o niej, 
Ot my prości - jak psy w budzie 
W namrotach, za żqłdu połowę, 
A czasem na żołd tylko z nieba 
Wszędzie, kędy nas potrzeba, 
To stajem ... tak zawsze będzie ... 

* * 
Pogardził też równie złotem, 
Pokojem, rodzinną wonią, 
I na tureckie miesiące, 

* 

Leci ... jak gdyby Pogonią 
Sądził się ... pół-herbem kraju ... 
Lecz że on taki gorący, 
Jakby anioł prosto z raju, 
Dzisiaj tu przylatujący 
Ojczyźnie być tą pomocą -
To myślisz, że kiedy losy 
Polskę z niego osierocą, 
A po nim oprócz przysłowia 
Smętnego, co długo się słyszy, 
Polegaj jak na Zawiszy, 
Więcej nic ... nic nie zostanie, 
Myślisz, że gniew Boży nie wstanie 
I tej Polszcze nie pogrozi, 
Co nędzą anioły mrozi, 
A od złota ich mniej waży, 
A kiedy z nich krew wypiła, 
To Panu Bogu odsyła · 
Jako w łachmanach nędzarzy ... 

* * * 

W Polszcze .. . rycerze naprzód w polu się popiszą, 
A potem w karczmach sobie ... za to ciągną trunek 
I pić mogą przez całe życie na rachunek: 
I gdy im poprzek Jacy przeciwnicy staną, 
Mogą przez całe życie tą krwią nie wylaną, 
A z której sobie czopa wyjęli... husarze, 
Mogą przez całe życie pluć mospanie w twarze 
I opinie tym swoje ... rozgłaszać w pokoju 
Na tym słowie oparci tylko: byłem w_ _b~ju .... . 
Na tym słowie fundament mając SWOJ Jak .w1e~e -
rzekłbyś, _ że owa sztuka bić się - raz się bierze 
Jak chrzest... a potem wiecznie już trwa _ 

sakramentem: 
To też się brudzą, żółcią zachodzą i mętem, 
Po zamkach zawieszają na oku zbroice, 
A winem napełniają węgierskim piwnice, 
Tak że dopóki w gardła przyjaciołom leją, 
To się ich sławy jako te wim .starzeją 
I coraz to niby lepsze .. . ku starości dążą -
Potem te sławy oni między sobą wiążą 
I rodów zawiązują bezecne fontazie, 
Które na tych piwnicach, a nie na żelazie , 
Stoją w winach jak gniazda ?Ctowych r?bakow 
I to jest sława naszych, Zawiszo, Polakow„. 
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Stanislaw Wyspiański 

Z „WESELA" (1901) 
RYCERZ CZARNY 

N a głos mój ty będziesz ·drżał: 
Grunwald, miecze, król Jagiełło! 
Haji:o się po zbrojach cięło, 
a wicher wył i dął i wiał; 
stosy trupów, stosy ciał, 
a krew rzeką płynie, rzeką! 
Tam to jest! Olbrzymów dzieło· 
Witold, Zawisza, Jagiełło, ' 
tam to jest!! - Z pobojowiska 
zbroica się w skibach przebłyska 
żeleźce, połamane groty, ' 
drzewce powbijane do ciał, 
z trupów zapora, z trupów wał, 
rycerski zgotowiony stos: 
Ofiarnica, -
tam leć, - tam chodź, tam leć!!! 
brać z tej zbrojowni zbroje, 
kopije, miecz i szczyt 
i . stać tam wśród krwi, 
az na ogromny głos 

Jladością się pov.-Jecze świt 
a ciała wstaną 
a zbroje wzejdą 
i pochwycą kopije i przejdą!!! 
Spiesz, tam leżą stosy ciał; 
przeparłem trumniska wieko, 
czas bym wstał, czas bym wstał. 

• 

Z ŻYWOTA ZAWISZY CZARNEGO 

Zawisza z Garbowa Sulimczyk, zwany Czarny -
żył w końcu XIV i na początku XV wieku i stał się 
wzorem doskonałego rycerza, ucieleśnieniem hono
ru, męstwa i wiary. Rycerze polscy w okresie nieu
stannych wojen z Krzyżakami, Turkami i Tatarami 
dla chwały bożej szli tam, gdzie była wojna, a za 
udział w walkach nie brali zadnego wynagrodzenia. 
Korzystał z tego Zygmunt Luksemburczyk, król wę
gierski . i cesarz niemiecki, gromadząc rycerzy na 
swoim dworze. Najsławniejszym z nich był właśnie 
Zawisza Czarny. 

Zawisza, przezwany Czarnym już to dla czarnych 
włosów, już to dla czarnej zbroi, pochodził z San
domierskiego, gdzie miał 'Vioskę Zasów. Na dwo
rze Zygmunta przebywał Zawisza już przed bitwą 
z Turkami pod Nikopolem, a choć cesarz był wro
giem Polski, to jednak swymi czasy stosunek ryce
rza błędnego do dworu był zupełnie inny - i Za
wisza służył mu dlatego, że Węgry walczyły z po
gaństwem. 

Największą sławą okryły Zawiszę czyny wojen
ne, a zwłaszcza wyprawa na Bośnię przeciw Tur
kom w roku 1408. Gdy zbierała się przeciw Polsce 
i Litwie nawałnica krzyżacka natychmiast Zawisza 
pożegnał Zygmunta, choć wiedział, że cesarz jest 
w konszachtach z Krzyżakami - i zjawił się w obo
zie Jagiełły, aby swój miecz oddać na usługi oj
czyźnie. Wstąpił do chorągwi ziemi Mazowieckiej 
pod dowództwem Zy:ndrama Maszkowskiego. 

Po bitwie pod Grunwaldem, kiedy rozpoczęły się 
nadgraniczne utarczki między Polską a Węgrami, 
Zawisza wystąpił jako mediator i w r. 1411 zawarto 
rozejm . 



I znowu spotykamy Zawiszę Czarnego jako de
legata Polski tym razem w roku 1415 na Soborze 
w Konstancji. Zawisza Lnv:iem znany był również ja
ko znakomity dyplomata. Ogłosił on w czasie sobo
ru list w obronie J ana Husa, żądając, aby mu wolno 
było bronić się coram publico 

Po soborze rozpoczęły się dla Zawiszy lata ro
mantycznych wc:·clrowek. Z cesarzem Zygmuntem 
wyruszył do Hiszpanii, gdzie przebywał wówczas 
antypapież Benedykt XIII, k tórego Zygmunt chciał 
nakłonić do ustępstw na rzecz papieża rzymskiego. 
Dla Zawiszy był to okres wielkiej sławy, bo w tur
nieju zwalczył najsławniejszego podówczas rycerza 
Don Juana z Aragonii. Następnie, znowu razem 
z cesarzem, Zawisza pojechał do Paryża , gdzie Zyg
munt występował jako m ediator w wojnie króla 
francuskiego Karola VI z Henrykiem V angielskim. 
Znajomość Zawiszy z K arolem VI była przydatna 
dia Polski, gdyż król francuski przyjął na siebie 
sprawę rozejmu pomiędzy Jagiełłą a Krzyżaka.mi 
w roku 1416. 

W roku 1420 Zawisza Czarny znajduje się w 
Pfllsce z powrotem, na sejmie Wrocławskim, i tu w 
sporze z Krzyżakami umiejętnie br oni sprawy pol
skiej. Za wielkie zasługi król Jagiełło ofiarował Za
wiszy ziemię Spiską ze s'tolic ~_, w Lubomlu. W czasie 
rewolucji na Czechach przeciw ci=:sarzowi niemieckie
mu Zawisza spowodował uwolnienie posłów polsko
-czeskich, uwięziońych na Śląsku, a następnie sam 
został ujęty przez Czechów i uwięziony w Pradze. 
Dopiero w 1423 w Czorsztynie ostatecznie zawarto 
rozejm w sprawie polsko-węgierskiej i czeskiej . 
Ponieważ cesarz Zygmunt obmyślał do spółki 

z Krzyżakami rozbiór Polski, Zawisza uprzedził 
o jego niecnych ;;arr:i:mH:h .Jagiełłę . Witold, ksią:i.e 
litewski zagroził wówczas podburzeniem Turków 
i Tataróvv i ostatecznie Go-;z.ło do pogodzenia Ja
giełły z Zygmuntem w Kl~Żmarku. A kiedy cesarz 
Zygmunt przybył do Krakowa w r. 1424 na tzw. ko
ronację Sonki, Zawisza przyjął go ucztą tak bogatą , 
jak niegdyś Wierzynek. 

Zginął w walce z Turkami pod Hołubcem nad Du
najem. W roku 1428 Zygmunt oblegał tę twierdzę, • 
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ale wycofał czi;~c wojska rn Dunaj, a pod twierdzą 
została tylko garść rycerzy z Zawiszą. Turcy wzięli 
Zawiszę zt. króla lub jakiegoś księcia „dla zbroi 
świecącej i połowy czarnego _orła, którego miał w 
het bie na płaszczu rycerskim - jak pisze Jan Dłu
gosz - dostał się w niewolę. A gdy mu zdjęto z gło
wy szyszak i jako jeńca prowadzono do sułtana, 
powstał spór żwawy między dwoma żołnierzami tu
reckimi, którego by rzeczywiście był jeńcem; wy
dzierali go sobie nawzajem, domyślając się w nim 
godności królewskiej. Lecz kiedy słabszy nie mógł 
oprzeć się mocniejszemu, dobywszy kindżał uciął 
głowG Zawiszy. Tak mąż znakomity, który w wie
ku swoim nie miał równego, życia nędznie dokonał 
Głowę jego zaniesiono cesarzowi tureckiemu, ciało 
odarte ze zbroi Racowie pogrzebali. Znaczna liczba 
rycerzy poległa w 1.Jitw:e, ale zaden nie przewyższał 
Zawiszy Czarnego szlachetnością i dzielnością boha
terską. 

Nie tylko w tej bitwie, w której pojmany zginął 
ale we wszystkich wyprawach okazywał się on ry
cerzem dzielnym i znakomitym; słynął odwagą 
i wielkimi czyny, w ktoryrh nikt mu nie wyrównał. 
Był zaś w mówieniu słodki i ujmujący, tak, iż nie 
tylko ludzi zacnych i szlachetnych, ale barbarzyń
ców nawet swoją uprzejmością zniewalał. Miał 
przede wszystkim ten rzadki w sobie przymiot, że 
jak w bitwie najśmielszy zapał, tak w radzie naj
umiarkowańszą okazywał równowagę: godzien za 
swe dzieła bohaterskie nie moich słabych i bez
barwnych, ale Homera samego pochwał. Z wielkimi 
umysłu darami łączył l•il~glość· w sztuce wojennej, 
której nabył już to przez wrodzoną zdolność, już 
przez ćwiczenie i wprawę, służąc wojskowo w róż
nych krajach. Samo szczęście nastręczało mu, jak 
mniemam, sposobność tym większego zalecenia 
i wsławienia swojej odwagi, aby podejmując śmierć 
tak chwalebH4, raczej :z.ajaf.JJiał ją niż zginął. Zycie 
było dla niego na.iwif;kszą niedolą, zgon ubłogosła
wieniem i szczęśliwością. Dopełniała miary jego po
myślności żona rzadkich przymiotów, Barbara, bra
tanka Piotra Wysza, biskupa krakowskiego, która 
kilku na świat wydała synów. Po zgonie męża 



przywdziała żałobę, nigdy jej już nie 2ldjęła; żale 
jej i rozpacze dopier_o. z ś~iel'C~ą s~ę . sko~cz~ły, I 
Zygmunt, król rzymski i węgierski, dziwiąc Slę 3ego l 
cnotom za życia, zwykł był mawiać ( .. ) że „wielu 
królów zgon nie będzie tak sławnym i głośnym jak 
Zawiszy Czarnego". 
Wieść o śmierci Zawiszy rozeszła się jak piorun 

po świecie - i wszyscy oskarżali Zygmunta, iż 
przez jego wiarołomstwo zginął rycerz ten prawy i nie 
skazitelny. Z tego powodu napisał Zygmunt list do 
Witolda, gdzie tłumaczy i uniewinnia swoje postę
powanie. Przy czym ·w podzięce za usługi, jakie mu 
oddał Zawisza, przyjmuje pod opiekę jego wdowę 
i dzieci. 

Z czterech synów Zawiszy dwaj, Marcin i Stani
sław zginęli w bitwie pod Wamą. 

Jan Długosz 

Według Przedmowy A. Langego do 
„Zawiszy Czarnego" i Jana Długosza 
„Dziejów Polskich księgi XI". 

BITWA POD GRUNWALDEM 

Kiedy Władysław, król polski, zajmował się na
bożeństwem i słuchaniem mszy świętej, wojsko 
tymczasem królewskie, 2la sprawą Zyndrama 
z Maszkowic, miecznika krakowskiego, a litewskie 
pod wodzą wielkiego księcia Aleksandra, ustawione 
w porządne hufce i chorągwie, z dziwną szybkością 
wystąpiło w szyku i stanęło zbrojno przeciw nie
przyjacielowi: Polacy na lewym skrzydle, Litwini 
rozwinęli się na prawym. Wszelako w tak nagłym 
razie wszelki pośpiech zdawał się opóźnieniem 
i zwłoką. Pięćdziesiąt chorągwi, które znakami albo 
proporcami ZiOwiemy, obejmujących liczny gmin 
mężów znakomitych i do wojny sprnwnych, a nad 

to czterdzieści chorągwi litewskich, powiewało 
w obozie rycerstwa polskiego. 

Pierwsza char -igiew wielka ziemi krakowskiej, 
mająca w herbie orła białego z koroną na głowie 
i rozpostar tymi skrzydły, w polu czerwonym: ta 
chorągiew przewyższała wszystkie inne siłą i licz
bą, do tego bowiem znaku należeli celniejsi pano
wie i czoło r ycerstwa polskiego, żołnierze wysłużeni 
i ćwiczeni w boju. Prowadził ich Zyndram z Masz
kowic, a niósł chorągiew Marcin z Wrocimowic, 
rycerz herbu Półkozy, na czele zaś i w pierwszym 
szyku, wedle starszeństwa i zasług postępowało 
dziewięciu r ycerzy, jako to: Z a wis z a Cz ar ny 
z Garbowa herbu Sulima, Florian z Korytnicy her
bu Jelito, Domarat z ·Kobylan herbu Grzymalita 
Skarbek z Gór herbu Habdank, Paweł Zł-odziej 
z Biskupic herbu Niesobia, Jan Warszowski herbu 
Nałęcz, Stanisław z Charbinowic herbu Sulima, 
Jaxa z Targowis~a herbu Lis. ( ... ) 

Król Władysław, wstąpiwszy na pagórek, przy
patruje się wojskom nieprzyjacielskim i mniej zda
tnych odsyła do taborów obozowych. ( ... ) 

Mistrz pruski Ulryk, przypatrzywszy się swoim 
i nieprzyjacielskim wojskom, płacze wzruszony, 
o co karci go komtur elbląski, Werner Thettin-
gen. ( ... ) . 

Dumne Ulryka, mistrza pruskiego, poselstwo 
i dwa miecze przysłane sobie Władysław, król, 
przyjąwszy skromnie i z pomiarkowaniem, wyzna
cza straż swej osoby i każe trąbić hasło do bitwy. („.) 
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SPOTKANIE SIĘ Z BITWĄ STRASZNĄ 
POLAKÓW I KRZYŻAKAMI 

Gdy wytrąbiono hasło bojowe, wszystko wojsko 
królewskie zabrzmiało głośno pieśń ojczystą Boga
rodzicę, a potem z podniesionymi kopiami pobiegło 
do bitwy. Ale wojsko litewskie z rozkazu księcia 
Aleksandra, który niecierpliwym był zwłoki, pierw
sze ruszyło na nieprzyjaciela. Już Mikołaj, podkan
clerzy królestwa polskiego, opuściwszy króla, wraz 
z kapłanami i pisa•rzami szedł do obozu królewskie
go, gdy go jeden z pisarzów zatrzymał, namawiając, 
aby chwilę poczekał i przypatrzył się spotkaniu 
wojsk tak potężnych; rzadki to (mówił) widok, któ
ry się już może więcej oczom nie zdarzy. Podk.an
clerzy usłuchawszy jego rady, zwrócił z ciekawością 
wzrok na poczynającą się bitwę. W tej samej ·chwili, 
obydwa wojska z głośnym jak zwykle przed walką 
okrzykiem, zwarły się z sobą w nizinie, która je 
przedzielała. Krzyżacy, dwakroć uderzywszy z dział, 
silnym natarciem na próżno usHowali przełamać 
i zmieszać polskie .szyki, lubo wojsko pruskie z gło
śniejszym krzykiem i z wyższego pagórka ruszyło 
do walki. Było w miejscu spotkania sześć wysokich 
dębów, na które powyłaziło wiele ludzi, czy kró
lewskich czy krzyżackich, nie wiadomo, a to dla 
przypatrzenia się z góry pierwszemu na siebie nie
przyjaciół natairciu i obu wojsk powodzeniu. Tak 
straszny zaś za ich spotkaniem, z wzajemnego ude
rzenia kopii, chrzęstu scier.ających się zbroi i szczę
ku mieczów, powstał huk i łomot, że go na kilka 
mil w okolicy słychać było. Mąż na męża napierał, 
kruszyły się z trzaskiem oręże, godziły w twarz 
v,;·ymierzone wzajem gr0ty. W tym zamieszania 
i zgiełku trudno było rozróżnić dzielniejszych od 

I 

i:łabszych, odważnych od niewieściuchów, wszyscy 
bowiem jakby w jednym zawiśli tłumie. I nie cofali 
&ię z miejsca, ani jeden dTugiemu ustępował pola, 
aż gdy nieprzyjaciel zwalony z konia albo zabity 
rum otwierał zwycięscy. Gdy na koniec połamano 
kopie, zwarły się z sobą tak silnie obu stron szyki 
i oręże, że już tylko topory i groty na drzewcach 
ponasadzane tłukąc o siebie, przeraźliwy wydawały 
łoskot, jakby bijące w kuźniach młoty. Jeźdźcy ści
śnieni w natłoku mieczem tylko nacierali na siebie, 
i sama już wtedy siła, sama dzielność osobista prze
ważała. ( ... ) 

Litwini tył podawszy uciek·ają aż do Litwy. 
RyceTZe chorągwi Czechów i Morawiaków, czy 

to z przestrachu, czy za przykładem zdradzieckiego 
dowódcy swego Jana Sarnowskiego, ustąpiwszy 
z pola bitwy, chronią się w pobliskim lesie; a do
piero skarceni od podkanclerzego, wracają do boju, 
a ich dowódca odsąd:wny od czci i sławy. 
Chorągiew przez nagłe uderzenie nieprzyjaciół 

upadłą na ziemię Polacy podnoszą; Prusacy zaś, 
wróciwszy z pogoni za Litwinami, rozpoczynają 
bitwę na nowo; jednego z nich, który był na króla 
całymi siłami natarł, bezbronny Zbigniew Oleśnic
ki, pisarz królewski, trupem ściele. 

Po ucieczce Litwinów, gdy kurzawa, w której 
walczący nie mogli się nawzajem rozpoznać, opadła 
nieco od lekkiego i nader łagodnego deszczu, co się 
był w tej chwili 51puścił, wszczęła się między Pola
kami i Prusakami w wielu miejscach żwawa i za
cięta bitwa. Nacierali Krzyżacy ... a rycerstwo pol
~kie uderzyło z wielkim zapałem na nieprzyjaciela 
i wszystkie hufce, które z nim stoczyły bitwę, po
raziło na głowę, rozproszyło i zniosło. Nadciągnęli 
tymczasem Krzyżacy, wraoający z pogoni za Litwi
nami i Rusią, i wiodący do obozu Prusaków liczny 
gmin brańców z wie1ką wesołością i triumfem. Lecz 
postrzegłszy, że tu źle się z nimi działo, porzucali 
jeńców i tabory, a skoczyli czym prędzej do bitwy, 
aby podeprzeć swoich, którzy już słabo opieriaJi się 
zwycięzcom. Za przybyciem świeżych posiłków, 
wzmogła się zacięta z obu stron walka. Padały stąd 
i zowąd gęste trupy; Krzyżacy pomieszani w nieła-
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dzie, doznawszy wielkiej w ludziach straty i pogu
biwszy wodzów, już się wawali zbierać do ucieczki, 
kiedy rycerstwo czeskie i niemieckie słabiejących ' 
na wielu miejscach wyparło Krzyż,aków i wytrwałą 
odwagą podtrzymało walkę. ( ... ) 

Po pogromie i rozproszeniu Prusaków, Polacy 
rozrywają ich obozy; znalezione więzy i okowy, 
które Krzyżacy na nich pr zygotowali, wkładają na 
karki nieprzyjaciół, a z naczyń porozbijanych 
z rozkazu króla wypuszczają strugami wino, zmie
szane z krwią poległych . 

.. . A lubo Krzyżacy przez jakiś czas wytrzymy
wali natarcie, w końcu jednak przeważną liczbą 
wojsk królewskich zewsząd otoczeni, pobici zostali 
na głowę : Prawie wszystko rycerstwo legło na pla
cu lub dostało się w niewolę. Po zniesieniu zatem 
i rozbiciu całej potęgi nieprzyjacielskiej, przy czym 
także wielki mistrz pruski Uliryk, marszałkowie, 
komturowie, rycerze wszyscy i znakomitsi w woj
sku prrnskim panowie poginęli, reszta nieprzyjaciół 
poszła w rozsypkę, a raz tył podawszy pierzchała 
ciągle w popłochu. Władysław, król po,lski, nie ry
chłe wprawdzie i ciężkim okupione trudem, zupełne 
jednak nad mistrzem i Krzyżakami otrzymał zwy
cięstwo. 

• 

Jan Długosz . Bitwa pod Grunwaldem 
Z XI księgi „Dziejów Polski" Jana 
Długosza r . 1410. 

• 

Juliusz Słowacki 

Z LISTÓW DO MATKI... 

..... wystaw sobie chłopaka bogatego z rodziną już 
czytać umiejącą za sto lat w cichym gdzieś domku 
pod Krakowem. Odpoczywa po wojnie - szczęśli
wy - ogień pali się w izbie, a przy kalendarzu już 
i niektóre książki znajdują się na stole . Wystawiam 
go sobie, że czyta „Balladynę" - ten utwór bawi 
go jak baśń, a razem uczy jakiejś harmonii 
i dramatycznej formy. Bierze „Lillę" - to samo 
„Mazepa" trochę mu się wydaje już nad.to dekla
matorskim. Lecz zajrzał w „Godzinę myśli", albo 
w „Lambra" - i rzucił ze wzgardą te melancholicz
ne skargi dziecka niedorosłego. Otóż dla tego chło
paka jest „Sally", „Ks. Marek" i „Książę", który 
mi kości wewnętrzne połamał - gdzie są pioruny 
poez~i - a z którym Ty n.ie masz żadnego związku, 
bo me na nerwy - ale na same czyste czucie ude
rzą, nie melancholiją, ale boleść obudza - nie roz
hartowywa czytelnika, ale go czyni silnym i podo
bnym spokojnemu aniołowi ... 

Proś Boga najwyższego w dzień i w nocy o poezją 
dla żywych ludzi... Kto pierwszy z taką poezją 
przyjdzie, ja mu z wszystkich książek moich postu
ment zrobię i sam się położę pod nogami, aby stać 
wyżej i prawdę zawsze oglądał z wysoka ... 

Paryż, luty 1845 . 

... Zatrudniony jestem bardzo, bo mi znów jakby 
mocne pchnięcie od Boga przyszło do pracy. -
A mam tę chwilę, że niby z jakąś rozpaczą rzucam 



się do papieru, chcąc garści~mi dus:ę :noją rozrzu: 
cać na ludzi przemieniać ich w s1eb1e nadgryzac 
im ciało aż 'ich urobię podobnych najpiękniejszym_ 
ze śmie;telnych, słowem, podług słów świętego Pa
wła, wyjść z tego więzienia spłaciwszy ostatni sze
ląg z siebie. 

Paryż, 28.XI.1843. 

„. Duchy takie jak ja muszą cierpieć, aby W.oby
wać moc muszą nieraz z małych d~obnostek miłości 
własnej 'lub pokoju robić ofiarę, aby nie stracić 
ostatecznego triumfu i nie wyjść jak głupcy na koń
cu tego żywota z kieszenią napełnioną samymi 
błyskotkami i szkiełkami świata. „ 

Paryż, dnia 16.IV.1844 r. 

„ „. Nie jestem już z tych, którzy gwałtem chcą 
zdobyć pamięć ludzką - a boleśna moja twarz na 
obrazie Stattlera lepiej mnie teraz przedstawia. Cóż 
robić? Duchy narodu niezdolne są wielkich, z ducha 
przedsięwziętych czynów - oglądają się na obce 
rzeczy, upadają za upadającymi i cierpią - ja cier
pię także, ale inaczej - cierpię, że jeszcze się nic 
nie zaczęło, ale nie cierrpię dlatego, żem się na próż
no uradował. Bądź pewna, najdroższa moja, że 
wszystko się przemieni tak, aby duchy nieśmiertel
ne postęp widziały. 

· Paryż, 25.VIII.1848 r. 
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PAŃSTWOWY TEATR WE WROCŁAWIU 

uR O 7l MI A IT OŚCI". 

SEZON 1960/61 

DYHEKTOR I KIER. ARTYSTYCZNY-ADOLF CHRONICKI 
V-DYREKTOR- JANUSZ PŁAWINSKI 

KIEROWNICTWO LITERACKIE 
JERZY BAJDOR - TADEUSZ ZELENAY 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY 

SCENA DRAMATYCZNA 
RFŻYSER - SZYMON SZURMIEJ 
REŻYSER - STANISŁAWA ZBYSZEWSKA 
SCENOGRAF - ZBIGNIEW KLIMCZYK 
SCENOGRAF - ALEKSANDRA SELL-WALTER 

AKTORKI 
1. Józefina .Boiska 
2. Halina Brońska 
3. Jadwiga Czerwińska 
4. Jadwiga Dobrzańska 
5. Zuzanna Dach-Helska 
6. Halina Dzieduszycka 
7, Bolesława Fafińska 

8. Nina Grudnik 
9. Jadwiga Halkiewicz 

10. Maria Kębłowska 
11. Janina Krokowska 
12. Jadwiga Kukulska 
13. Daniela Makulska 

14. Krystyna Marynowska 
15. Marlena Milwiw 
16. Teresa Musiałek 
17. Barbara Pijarowska 
18. Halina Piechowska 
19. Jadwiga Pytlasińska 
20. Wanda Radońska 
21. Irena Rembiszewska 
22. Helena Reklewska 

23. Janina Skałacka 
24. Danuta Zaborowska 
25. Maria Zbyszewska-Benoit 

AKTORZY 
l. Jerzy Błock 6. W aldem ar Gajewski 
2. Bronisław Broński 7. Mieczysław Gałecki 
3. Jan Cybulski · 8. Wiktor Grotowicz 
4. Stanisław Czabanowski 9. Stanbław lgar 
5. Jerzy Eustachy Fitio 10. Tadeusz Kamberski 
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11. Zenon Koszarek 22. Medard Plewacki 
12. Jarosław Kuszewski 23. Aleksander Rządkowski 
13. Stefan Kubicki 24. Tadeusz Sobolewicz 
14. Eliasz Kuziemski 25. Józef Sajdak 
15. Jan Łopuszniak 26. Marian Skorupa 
16. Jan Markiewicz 27. Zdzisław Skrzypek 
17. Zygmunt Marczewski 28. Roman Sikora 
18. Marian Nosek 29. Henryk Teichert 
19. Erwin Nowiaszak 30. Zygmunt Wacławek 
20. Zdzisław Nowicki 31. Adam Wolańczyk 
21. Józef Pieracki 32. Lucjan Zitrig 

SUFLERZY - INSPICJENCI 
1. Wiesław Ilnicki 4. Zofia Nowacka 
2. Michał Mroczko 5. Zofia Urbańska 
3. Halina Niedźwiecka 6. Janina Wojtczak 

SCENA LALKOWA 
KIEROWNIK ARTYSTYCZNY - JAN POTISZIL 

SCENOGRAF - BARBARA GUTEKUNST 

AKTORKI 
1. Elżbieta Kalinowicz 5. Jadwiga Ptaszyńska 
2. Wiesława Kotarska 6. Janina Stojanowska 
3. Maria Kuszewska 7. Grażyna Zachajkiewicz 
4. Alicja Ostrowicz 

AKTORZY 
1. Zdzisław Chęć 3. Kazimierz Ostrowicz 
2. Ryszard Garstecki 4. Antoni" Polarczyk 

5. Janusz Sozański 

RADCA PRAWNY - DR JADWIGA BROWI1'l"SKA 
KIER. OCHR. P-POŻ. - KPT. BRONISŁAW ROKOSZOWSKI 

ZESPÓŁ ADMINISTRACJI 
DZIAŁ KSIĘGOWO-FINANSOWY 

GŁÓWNY KSIĘGOWY - MGR ZOFIA LIPKA 
Z-CA GŁ. KSIĘGOWEGO - JANINA MICHNIEWICZ 
1. Halina Dziewior . 3. Helena Janowska 
2. Irena Górna 4, Irena Markowska 

DZIAŁ OGÓLNY 
KIEROWNIK DZIAŁU - JANINA JAROSŁAWSKA 

1. Weronika Drozdowicz 3. Irena Krawczyk 
2. Danuta Kajda 4. Jadwiga Snopkowska 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY 
KIEROWNIK DZIAŁU - ZOFIA DZIKOWA 

1. Zofia Bereza 
2. Michał Chęć 
3. Kazimiera Filipiak 
4. Teofil Gadowski 
5. Rozalia Gruber 
6. Janina Koch 
7. Celina Kosiarkiewicz 
8. Genowefa Podgajna 
9. Aniela Parys 

10. Helena Podżorska 
11. Monika Przewódzka 
12. Roman Ptaszyński 
13. Zofia Rochańczyf 
14. Jadwiga Szymańska 
15. Katarzyna Szafraniec 

. 16. Janina Szapie] 
17. Teresa Szymczak 
18. Józef Waleszczyk 

DZIAŁ TRANSPORTU 
KIEROWNIK DZIAŁU - STEF AN DA~KOWSKI 

J. Henryk Kaleta 
2. Józef Pera 

3. Stanisław Pracki 
4. Stanisław Zaczkowski 

DZIAŁ ORGANIZACJI WIDOWNI 
KIEROWNIK DZIAŁU - IGNACY BURAK 

1. Brunon Klint 
2. Halina Kozłowska 
3. Stanisław Laksandcr 

4, Krystyna Nesterowicz 
5. Wanda Werens 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 
KIEROWNIK TECHNICZNY - JAN ADRIAN URBAN 
GŁ. BRYGADIER SCENY DRAMAT. - STEFAN WITEK 

BRYGADIER SCENY LALK.- PIOTR KAZUBl~SKI 
KIEROWNIK OŚWIETLENIA SCENY - HENRYK JANOWSKI 
GŁÓWNY AKUSTYK - INŻ. MGR BOGUSŁAW TOKARZ 

ELEKTRYCY 
1. Józef Kustoń 
2. Eugeniusz Pawlina 

4. Józef Rusiecki 
5. Eugeniusz Zawistowski 

3. Mieczysław Posyniak 



PRACOWNICY SCENY 
1. Edward Freilich 
2. Zenon Hacluj 
3. Czesław Jantoń 
4. Paweł Lach 

5. Bolesław Skowroński 
6. Czesław Smolarek 
7, Adolf Serafin 
8. Zbigniew Wawryk 

PRACOWNIA KRA WIECKA DAMSKA 
KIEROWNIK - EUSTACHIA LEŚ 

1. Maria Grześkowiak 3. Maria Szkoła 
2. Maria Kazubińska 

PRACOWNIA KRAWIECKA MĘSKA 
KIEROWNIK - JÓZEF PODOLSKI 

1. Antoni Łojowski 2. Stanisław Stepek 

PRACOWNIA PERUKARSKA 
KIEROWNIK - STANISŁAW KOŁODZIEJCZAK 

1. Kazimiera Danilczenko 3. Michalina Serednicka 
2. Franciszek Góral 

PRACOWNIA STOLARSKA 
KIEROWNIK - KAZIMIERZ SACHARC 

1. Józef Stepek 2. Antoni Krzysztofik 

PRACOWNIA MALARSKA 
KIEROWNIK - WŁADYSŁAW DACH 

Adam Walczyszyn 

PRACOWNIA BUTAFORSKO-TAPICERSKA 
KIEROWNIK - ZYGMUNT NIEWIAROWSKI 

PRACOWNIA LALKOWA 
KIEROWNIK - JANINA GRODZKA 

1. Ewa Flondro 2. Jan Węcławowicz 

REKWIZYTORZY 
1. Maria Hylak 3. Jadwiga Zagańczyk 
2. Helena Przepiórka 

GARDEROBIANI 
1. Aniela Cl1ęć 4. St11nisława Samborska 
2. Maria Lach 5. Tadeusz Styczyński 
3. Stefania Laszczak 

WYKONANIE PLANÓW 

Ilość przedstawień ogół. 

a) siedziba 
b) teren 

Ilość wid1ów ogółem 

a) siedziba 
b) teren 

Ilość przedstawień ogół. 

a) siedziba 
b) teren 

Ilość widzów ogółem 

a) siedziba 
b) teren 

Ilość przedstawień ogól. 

a) siedziba 
b) teren 

Ilość widzów ogółem 

e) siedziba 
b) teren 

Ilość przedstawień ogół. 

a) siedziba 
b) teren 

Ilość widzów ogółem 

11) siedziba 
b) teren 

1957 r. 

Scena 
dramat. 

441 

246 
195 

142.137 

69.955 
72.182 

1958 r. 

560 

123 
437 

175.240 

36.~43 

138.397 

1959 r. 

250 

91 
159 

70.749 

1R886 
51.836 

1960 r. 

323 

183 
140 

110.489 

49.205 
61.284 

Scena 
lalkowa 

164 

98 
66 

41.572 

20.562 
2 1.010 

159 

125 
34 

36.754 

22.984 
13.770 

119 

78 
41 

28.025 

14.805 
13.220 

212 

212 

48.387 

48.387 

Razem 
605 

344 
261 

183.709 

90.517 
93.192 

719 

248 
471 

, 211.994 

59.827 
152.167 

369 

169 
200 

98.774 

33.691 
65.083 

535 

395 
140 

158.876 

97.592 
61.284 
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W REPERTUARZE 

G. B. SHAW 

„P Y G M A L I O N" 
Reż. B O H O A N P O R Ę B A 
Scen. Z B IG N IE W KLIMCZYK 

• 
ARTHUR MILLER 

„ŚMIERĆ KOMIWOJAŻERA" 
Reż. S Z Y M O N S Z U R M I E J 
Scen. W I E S Ł A W L A N G E 

• 
ALEKSANDER WOŁODIN 

„PIĘĆ WIECZORÓW" 
Reż. S Z Y M O N S Z U R M I E J 
Scen. ALEKSANDRA SELL-WAL TER 

• 
KLARA FEHER 

„NIE JESTEŚMY ANIOŁAMI" 
Reż. STANISŁAWA ZBYSZEWSKA 
Scen. Z B I G N I E W K L 1 M C Z Y K 

RAYMOND VINCY i JEAN VALMY 

„P ASZTET JAKICH MAŁO" 
Inscen. ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI 
Reż. STANISŁAWA ZBYSZEWSKA 
Scen. B A R B A R A G U TEK U N ST 

• 

• 

W PRZYGOTOWANIU 

ARTHUR MILLER 

„PROCES W SALEM" 
Reż. S T A N I S Ł A W I G A R 
Scen. ZBlCNJEW KLIMCZYK 

• 
FR. GOODRICH i A. HACKETT 

„P AMIĘTNIK ANNY FRANK" 
R··ż. HALINA DZIEDUSZYCKA 
Scen. BAHBARA GUTEKUNST 

• 
EUGENE O'NEILL 

„KSIĘŻYC ŚWIECL NIESZCZĘŚLIWYM" 
Reż. STANISŁAWA ZBYSZEWKA 
Scen. ZBIGNIEW KLIMCZYK 

• 
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RYSUNEK 1\IA OKŁADCE 
.BITWA POD GRUNWALDEM" 
STANISŁAW WYSP I A~SK I 

OP R ACOWAN,. IE 
G R A F l C Z N E 
P HOGRAMU 
ZB I GN I EW KLIMCZYK 

@ 

OPRACOWANIE AF ISZA 
CZESŁAW KOWALSKI 

POCZĄTEK PHZEDSTAWIEI'l' WIECZOROWYCH GODZ. l9,30 
DYREKCJA I ADMINISTRACJA TEATRU 

WROCŁAW UL HZEŻNICZA 12 
TELEFON 

CENTRALA 35~-43 
DYREKCJA 387-73 
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