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Dwuaktov11a komedia Z Przemyśla clo Przeszoll:y, będąca jedn<) z ostatnich 

sztuk /\I ,ksandra Fr 'dry (powstała po 18C>4 roku), ni e c ieszy ła się j ak 

dotąd popularnością. O tyle to dziwne . Że kome ntato rów i insc -'nizatorów 

7.aint eresować powinien JUŻ. sam nietypowy punkt wy.1ś c i a i wynikająca zeó 

zasada konstrukcji - każdy z dwóch aktóvv dzieje się na innej węz ł owej 

stacji ko lejowe j (pie rwszy w Prz 'myśl u, drugi w Prze::;zowie , czy li 

morawskim mieście Prefov), 7.aŚ najważniejs ze wyda rzenia mają mie.1sce 

nie „w ". ale „między " nimi. Podróż pocic)giem. któ rej na scenie nie wha

czym y, prowadzi do całkmvit j zmiany relacji ł ączących poszcZt'gÓl ne 

postacie. ,i, któ r7.y w Pr7.emyś lu hyli po s łowie , w Pr7.eszowie słowo to 

sobie zwracają. C i. którzy wsiadali do pociągu osobno. wys iadaH 7. niego 

ra zem i razem pozostają. Zakochani na zabój w Przcrnyś lu, w Przeszowie 

równie net zabój się kłócą , a s kłóce ni przed poclróż<1 wys i adają z poc iągu 

w niemal idea lnej zgod zie. 



\Vszystko to następuj e w ciągu kilkunastu godzin, w ciasnym przedziale, 
w którym nasi przodkowie odkrywają uroki i niebezpieczeóstwa techno

logicznego przyspieszenia, będące dla nich szokującą nowością, a dla nas 

- męczącą często codziennością. Zagonieni i wciąż narzekający na zbyt 
szybkie tempo życia, możemy dzięki Fredrze przyjrzeć się ludziom, 

którzy dopiero wkraczają w nasz oszalały czas. Z tego punktu widzenia 
postaci<) szczególnie interesującą wydaj e się Gamc:iewicz, któremu 

rzeczywistość pociągu jest w sposób oczywisty obca. Stary szlachcic 

ciągle coś gubi, ciągle zapomina o potrzebnych w podróży dokumentach, 

biletach i drobiazgach. Reguły kolejowe, rz<1clz<1ce w podróży czasem 
i przestrzenią, są mu obce, j eś li nie wręcz wrogie. Sarn tak o tym mówi: 

Koleje żelazne - wynalazeh pięlmy, nic ma co m6wil': pędzi się lotem ptaha, to 
prnwda, ale z drugiej strony niewola daje się tam we znahi częstohroc' boleśnie. No! 
Bodaj to, panie, podr6żowac' własną bryczhą, swoimi h011mi, swoim pacholhicm. 
C:zlotoich jest panem siebie. Chcę jechać prędzej - hrzyhnę: «No! ruszaj się 

mazgaju!» - i jadę prędho' No' Chcę stanąć, hrzylmę: «St~j, cupie'" - i stoję' No' 
A tu spiesz się, zawsze spiesz. Jah gwizdną, rób, co chcesz - ni folgi, ni pardonu, 

tah, czy siah. No! ... 

„Zniewolenie kolejowe" przeciwstawione wolności podróżowania „własnq 
bryczką" polega przede wszystkim na tym, Że podróżując pociągiem 

człowiek nie jest panem ani czasu, ani przestrzeni. Pośpiech i ciasnota -
to dwa motywy stale obecne w Z Przemyśla do Przeszowy. Garnciewicz na 

przykład jest ofiarą i jednego, i drugiego. Najwyraźniej przyzwyczajony do 

tego, Że sam określa swoje plany czasowe. nie potrafi się odnaleźć w sytuacji, 
gdy władzę tę mu odebrano. Dmdownic nic ma czasu - w Przemyślu nie 

zdąży wypić kawy, na któr<) ma ogromną ochotę. \V Przeszowie nie zdoła 

nawet pożegnać się ze swym niedoszłym zięciem - zamiast tradycyjnej 

ojcowskiej przemowy wyrzuci z siebie w biegu urywane zdania, pomiędzy 
które wplecie tak dobrze znane nam usprawiedliwienie: „nie mam czasu". 

Nie ma czasu i nie ma t eż miejsca. Podróż pociągiem oznacza konieczność 

przebywania w jednej przestrzeni z ludźmi. których poszczególni 

bohaterowie najchętniej by unikali. Amalia nigdy nie s potkałaby się z byłym 

mężem, gdyby nic to, Że linia kolejowa przebiega w ten a nie inny sposób. 
\Vilhelmina Sztok zapewne nie poznałaby swego przyszłego małżonka 

Nepomucena Kropaczka, gdyby nie wspólna podróż wagonem i przypad

kowe dotknięcie kolana. Przestrzeó przestaje być ekskluzywna, nie strzegą 

jej już ściśle określone zasady a dostęp do wspólnie dzielonego miejsca 
zdobywa się za cenę biletu. \\/agon i dworzec kolejowy są z tej perspekty

wy przestrzenią o wiele bardziej otwartą i łatwiej dostępną niż tradycyjne 

wnętrze domu, strzeżonego nie tylko przez sługi , ale i przez normy oby

czajowe. :Vlówiąc prosto: do poczekalni wejść może każdy, do domu - nic. 



Zmniejszenie dystansu czasowego i przestrzennego oznacza negację 

i zmierzch zasad dotychczas porządkujących świat. Oznacza zamieszanie, 
ba! - może nawet katastrofę, przed którą ostrzega Gamciewicz: Dalib6g 
świat dzisiaj pędzi ... byle ty/Iw z /wiei nie wyslwczyl. No! f\le obraz rodzącej 

się nowoczesnośc i i niesionych przez nią zmian widziany z perspektywy 
stacji węzłowej Przeszowa/Prerau nie jest tak czarny jak ten, do którego 

przyzwyczaiła nas sztuka lat późniejszych. \\/ prost przeciwnie - fałszywy 

konwenans stwarzający i podtrzymujący dystans, zostaje zniesiony 

właśnie dzięki nowo zesnej technice narzucającej własny porządek czasowy 
i przestrzenny. \V wyniku rozmontowania sztywny 'h zasad, troje kochają

cych się ludzi będzie ponownie tworzyć rodzinę. Także sympatyczna 
i zabawna para akuszer - domyślna panienka, która nigdy by się pewnie 

nie spotkała, dostaje szansę, by się kochać ,,jak dwa holubki". Podróż do 

Przeszowy nie tyle niszczy istniejący porządek, co przy\:vraca lad oparty na 

innych, bardziej autentycznych zasadach - miłości, szczerości, Życzliwości. 

Nie jest to oczywiście zasługą kole i - jak zawsze, jest zasługą ludzi. 

Ludzi takich jak Melania - bodaj najważni jsza postać komedii, jej samo 

dzielna i samorządna siła sprawcza. Panujqc naci przebiegiem wydarzeó, 

1Ielania panuje też nad ich tempeIT1, przyspieszając je, gdy ma po temu 
powody (bezceremonialna prośba, by poznana tyle co Amalia wyjaśniła 

przyczyny jej rozwodu z Karolem w akcie I) i zwalniając , gdy obawia się 
utraty kontroli („wyhamowani " zbyt pospies znych zalotów f\lióskiego 

w ak ·ie II). Poci tym względem jes t przec iwieóstwem swojego Ojca -

znakomicie zo rganizowana, świetnie zorientowana, nie daj e się złapać 

w rii ewolę obcego czas u i przestrzeni. 

„Pomiędzy" czuje się jak u siebie. Panuje nad swoim Życiem, wykorzystując 
dla własnych celów technikę i zmiany, które umożliwia. Z tego właśnie 

względu to Melania staje się nauczycielb1 starszych od siebie: Amalii 
i Karola. Mając władzę naci czasem, przestrzenią i \:Vłasnym Życiem potrafi 

też uporządkować Życie innych. I nie ma wątpliwości, Że tej władzy nie 
utraci. Kazimierz !\liński nie powinien doprawdy być zbyt pewny swego. 

Jest przy tym rzeczą znamienną, Że po tym nowym. zmiennym świec ie 

najsprawniej poruszać się potrafi kobieta. iV[ężczyźni są albo nieporadni 
i egocentryczni (Gamciewicz, f\lióski, Kro paczek), albo zamknięci 

w świecie konwencjonalnych zasad, które ich niszczą ( Dorski). To ko biety 

stanowią tu element dynamiczny, doprowadzają do zmian, tworzą nowy, 

lepszy lad. Nic dziwnego, Że aniołkiem Darskich jest dziewczynka. 

Idea panowania nad własnym Życiem i nieulegania władzy narzuconych 

reguł, która zdaje się leżeć u podstaw słonecznego kolorytu Z Przemyśla do 
Przeszowy ma w nim jeszcze jednego reprezentanta. Postać zagadkową 

i pozornie „doklejoną", a w rzeczywistości nieodzowną - Kompozytora. 

Plącze się on między podróżnymi, wchodzi im w drogę, wywołuje konster

nację. f\le ten dziwny człowiek jest przecież artystą, którego wysiłek 
wiedzie do uporządkowania świata, do nadania mu sensownego kształtu. 

Nic dziwnego, Że to właśnie jemu elany jest przywilej zamknięcia całej tej 

pospiesznej sztuki. Ostatnie dźwięki padające ze sceny, rymują się 

z postawą l\llelanii, mającej silę i odwagę, by w zgodzie z sobą kierować 

własnym Życiem. Są one też komiczną, ale jednak tryumfalną pieśnią artysty, 
któremu udało się zapanować nad własnym dziełem, który zdołał oca lić 

swój mały świat przed zagrażającym mu chaosem. 

Może i jest pewnym nadużyciem stwierdzenie, Że tą tryumfalną i Żarto
bliwą piosenką Żegna się z nami ze sceny sam Aleksander Fredro. f\le 

niektóre nadużycia warte są popełnienia. 
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Z Przemyś la do Przeszowy jest j edną z n ielicznych komedii Fredrows kich 

napisanych prozą.. Zaws ze za rzekałem s ię, Że nie z robię Fredry prozą, 

ale tym razem dałem się s ku s i ć .. 

Ta sztuka jes t po prostu niezwy kła! Zaraz po premierze w Krakowie 
w 1897 roku zniknęła ze sceny na ponad s to lat. Współcześ ni Fredry 

prawdo podobnie nie m ogli zaakcep tować jej oryginalnej konst rukcji 

fabularnej, a i dzisiejszego widza, przyzwyczajonego do Fredry klasycz

nego, uładzonego ten spekta kl p rawdopodobnie zaskoczy. Jego st ruktura 
przypomina przec ież bardziej amery kańs ki film obyczajowy ni ż li teracką 

a rc hi tekturę Zemsty czy Ślubów pan ień s hich. Mnie konstrukcja tego tekstu 
przypomina filmy Altmana. Dużo epizodów, „ strzępiastość" akcji , galeria 

typów, mozaika, z której trzeba ułożyć całość . To jest szalenie nowoczesne 
- nie, nie lub ię tego słowa - szalenie dz isiejsze ! N ie m a wątpliwośc i , Że 

dopiero dz i ś ma to swoj ą sce niczną s itęl 

Fred ro wychod zi z kręgu swoich wcześn iej szych zainteresowań i pokazuje 
nam, Że od kry ł inny świat, Że zaskakuje go jego własna epoka, podobn ie 

jak nasze czasy nie raz nas zaskakują . \ Vynalazek maszyny parowej 

zm ienił Ga licj ę, zmienił Życ ie , tem po życ ia i nie pozos t ał też bez wpływu 

na relacje międzyludzkie . Bohaterowie Fredry podró

żowali p rzec ież do tej pory dy li żansem i nagle przesiedli 

s i ę do poc iągu. Zycie zac zęło s i ę toczyć w innym rytmie, 
zmieniło s i ę pos trzeganie odległośc i , . świ at s ię skurczył 

i ten d ra mat dosko nale to oddaje - wszys tko dzieje s i ę tu 

szybciej , inaczej . Sztuka pełna jes t niespod z ianek. Postacie 

pojawiaj ą s i ę i znikają, sceny budowa ne są jak skecze, rzecz 
jest o miłośc i , ale przewrotnie bo nie o ś lubie , a o rozwodzie ... 

Ten zamierzony, a tak przec ież niezwykły u Fredry, bałagan , 

perwersyjna konstrukcja „nie wprost ", bra k klasycznego rozwoju 
akcji - wszys tko to jes t dla mnie - reŻy,5e ra szalenie interesu

j ące . A i d la widzów, mam nadz iej ę, również . 

Jako tło muzyczne spektaklu wybrałem 

swingowy s tandard G lenna M illera 
Chattanooga Choo C/100, a to ze względu 

na zawartą \V nim muzyczną onom ato

peję jazdy pociągiem. Pomys ł ten nie 

jes t wcale tak nieuzasadniony jakby s i ę 

mogło wydawać . Kompozycja M illera 
powstała bowiem 65 lat temu, a to 

znaczy, Że Fredrę od G len na M illera 

dz ie li mniej szy dystans n1 z nas. 

Pomysł może przewrotny, jak sama 
sztuka, a jednak uzasadniony. 

U Fredry pos tac ią sca lającą wszyst kie 
epi zody jes t Kompozytor. Spektakl 

oparty jes t więc na mu zyce, na rytmie 

zdarzeń i rytmie melodii M illera. 



Z Andrzejem Łapickim 

pracuj ę od wielu lat. Mogę 
nawet powiedzieć, Że wspól
nie debiutowa liśmy - po raz 
pierwszy spotka li śmy się 

w 1956 roku - Łap ickiemu 

zaproponowano wtedy 
pierwszą w zyc:1u re zysenę, 

mnie p i erwszą prawdziwą 

scenografię. 

To był Uśmiech Giocondy 
Hu xleya w Teat rze 
Wspókzesnym. 
Potem ubierałam pana 
Łapickiego w sztuce 
Maxa Frischa Don Juan 
czyli umiłowanie geometrii, 
w Lordzie Clavcrtunie . 
T S Eliota i w paru innych 
sz tukach, a \V relacji re żyse r 

- scenograf s potkaliśmy s ię 

ponownie ju ż w Polskim, 
w 1985 roku , przy okazji 
Ślubów punie1?shich. 
Zrobili śmy razem 
dziewiętnaście przedstawieó. 

EuroCit_v jes t naszym 
dwudziestym spektaklem 
- ósmy m fredrowskim. 
Wyrobili śmy sobie 
z Andrzejem Łapickim 
pewne reQU!y pracy. 
Na początku każde z nas 

naczytuj e t b t. Później 

spotykamy s i~ i pan Lapicki 
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wyobraża sobie przes trzeó 
sceny i ruch sceniczny, 
częs to rysuje plan i widok 
z przodu - czasem jedno na 
drugim. Kolej ne etapy 
powstawania scenografi i 
i kostiumów na leżą ju ż do 
mnie. EuroCity jest niezwykle 
·ciekawym wyzwaniem dla 
scenografa. Zamiast tak 
dobrze znanych fredrow
skich wnętrz sa lonowych 
mamy tutaj przecież 

poczeka lnię - kaw iarn ię 

dworcową . Scenografia nie 
będzie dosłow1p, zapro
ponowałam przestrzeó sce
niczną ograniczoną żeliwnymi 

słupami wiaty kole_1owej . 
Wszystkich pomysłów nie 
zdradzę. Mam nadz ieję, Że 

udało mi się s tworzyć 

przestrzeó przyjazn ą dla 
aktora i j ednocześn ie 

interesującą dla widza. 
Kostiumy natomiast 
zaprojektowałam z lekkim 
przymrużeniem oka. 

Zdecydowałam s ię na blisko 
stu letnią podróż w czasie: 

powiada o tym, jak 

od kostiumu typowo 
fredrowskiego do 

współczesnych strojów 
młodzieżowych. Czy pomysł 
ten sprawdzi s i ę na scenie -
zobaczymy I 
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Komedia, zaczę ta prawdopodobnie w roku 1862 i szli
fowa na do 1867 przez autora, została po raz pierwszy 
wystawiona w Teatrze Miejskim w Krakowie 20 II 1897 r. 

w starannej obsadzie: Władysław Roman - Gamcewicz, 
Gabriela Morska - Melan ia, Włodzi mierz Sob ies ław -
Karol Dorski, \Va nda Majchrzycka - Dorska, Andrzej 
Mielewski - Kaz imierz Mióski, Paulina \Vojnowska -
Madame Sztok, Maria tlznage - \;\ ilhelmina, Bolesław 

Zawierski - Cezar Fajt, Broni s ława Jeremi - r\niela Fajt, 
Godlewski - Kompozy tor i Ludwik Solski - Kropa ze k. 
Miała wówczas 2 przedstawienia. 

Z racji prapremiery prasa kon s tatowała: „Jes t to fra szka sce
niczna, napisana pod wpływem chwiloweao dobrego humoru 
wielkiego komed iopisarza.. Ten co kolwiek nieprawdo
podobny węzeł sz tuki , s łu ży za tło dla kilku nader wesołych 
scen, wśród których s nuj ą s i ę humorystyczne sy lwetk i. Sam 
pomysł rozegrania sztuki na dwóch stacjach kolejowych jes t 
niezawodnie dobry i oryginalny, wszys tkie fi gury mają swoją 

odrębną fi zj o nomi~ i pewien charakter. a dowcip jest przec i eż 

pogodny i pobudzający do szczerego śmiechu" (Czas nr 43, 1897). 
\V tymże roku komedia była jeszcze grana w \Va rszawie 
i w Lodzi. \V stolicy na jej inscen i zację zdobyli s i ę amatorzy 
z Muzeum Przemysłu i Rzemiosła pod kierunkiem reżyser

skim i zapewne z inicjatywy \Vł adysława Bogusławs kiego. 

Z tej okazji Kazimierz Zalews ki pi s ał: „Ruchu w tej komedii Fredry tak dużo. 

1 il poc OIObOW)> 
Wv auł..,d 

jak gdyby istotnie wielki jej autor chciał w niej dać symbol 
kurierskiego pociągu kolei. Francu zica , Czech. małżeóstwo 
Fajtów i kompozytor są dos konałym i s_ ·lwetkami komicznymi , 

a i w tej komedii Fredry. humor jego niezrównany wys trzel i 
nieraz tak im konceptem, Że melancholika rozerwie, to znów 
krotochwiln ą sy tuacją najza tward zialszego wąt rob iarza 

rozbawi, z tych odbłysków dowcipu i humoru poznać 

można Fredrę. To jego talent, jego pogoda poety satyryka , 
który patrzy na lud zi z pobłażliwym uśm i chem, zapomina
jąc krzywdy, j aką mu wyrz<1dzili, Że aż do śm ie rc i two rzyć 

mu s i ał sam tylko dla siebie" (Kurier \.\larszaws/1i nr 85, 1897). 

Stani sław Dqbrowski. Ry szard Gf1rski Fredru ll(l .S( 1.·11ic . 

Wt\ il·: \Varszawa l %3 
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10 J/al(gi 
( fragml'n ty) 

Codz ienne doświadczenie przekonywa nas, Że.Ga li cj a nic może ju ż poprzl'

s t ać na swoim rolnictwie i Że musi przyzwać mu w pomoc przemys ł. j eże li 

w pomyślnośc i swojej naprzód post <)pi ć zechce . 

/\żeby przemysł wzrós ł na naszej ziemi, trzeba środków pomocnych do 

zaszczepienia go szczegółowego, trzeba i środków pomocnyc h do zapewn ienia 

mu ile możnośc i ogólnych ko rzyśc i. Pierwszyc h każdy przcds ir;bicrca zakładu 
przemysłowego , dla sieb ie wyłącznic szuka(- i łatwość w osiągnicn iu tychże 

znaleźć powinien; tymi są fundusze. cz_ li ka pitały. Drugie zaś . lcż<1ce za crra nicą 
szczegó łowego dzia ł a ni a przeds ięb io rstwa i V./ ogó ł s i ę b1czące . są to ł atwe ko mu

nikacje, s tanowią c stosunki handlowe i prze7. nie zabezp ieczaj ące korzys tny 
od byt owocom przemys łu . 

Nikt pewnie nie założy żadnej fabryki bez fundus?.u. ale i maj <ic fundmz ni , 

za łoży jej tam, gdzie nie będ 7. i mógł 7.bywać swojego fabrykatu każdego czasu. 

Do 111znies1cnia zatem pr7.emys lu , a prz Zt' 11 pomyślnośc i w Ga licji, potrzeba 

kapit ałów. potrzeba łatwych komunikacji z miejscam i g łównych targów Poś red

nikiem pierwsi'.ych powinien być bank krajowy - dru gich: kol ej żelazna 

Ba n k powi ni en przez dobrze ugruntowa ny kredyt i przez mozność przyj
mowa nia. wypożycza nia i oddawania każdego czasu i na każde term ina kapitałów 

powodować kapitalis tów do przestawania na mniejszym procencie, niżby go 

w kraju od prywatnych dłużn ików os iągnąć mogli. Powinien oraz za s łaniać od 

lichwy przedsiębiorców zakładów przemys łowych , równic jak i właśc i c i e li ziem 

skich majętnośc1. Pierwszy m - pomagając pieniędzmi , czynnośc i ą i kredytem 

wtenczas, kiedy wzno s zący si\ za kład okaze dostateczną hipo t e kę. Drugim -
pomagaj<)C na zastaw ich produktów, przez co wszelka przedaż, wymuszona 

potrzebą, zos tałaby poniek<id c hoć w częśc i usunięq z kraju . 

Kolej żelazna zast<1piłaby za ś u nas na turalne sposoby. czyli drogi prze

wozu produktów, jakimi s<r zato ki mo rskie i s pławne rzeki; utrzymywataby oraz, 

jako ś rodek od powi d ni tcgoczcsnemu duchowi handlu. nasz krajowy w ogó lnej 

równowadze świata . 

Bank bez kolei że lazn ej nie będzie miał dostatecznego po la działania, 

nie znajdzie przed s ię bio rców za kładów przemysłowych , którzy by chcieli fun

d usze swoje wspierać pożyczonymi u niego kapitałami, ponieważ ci nie będ•i 

widzieć łatwości w sprowadzeniu wszystki 0 go tego, czego wymaga zaszczepienie 

przemysłu tam, gdzie jes t dotąd prawic nic znanym; ni będą wid z ieć i łatwości 

zbywania owoców swojego przemysłu z równym zyskiem, jakiego sobie obiecywać 

mogą fab rykanci scisieclnich krajów, gdz ie przewóz wszelkimi sposo bami 

naturalnymi i sztucznymi sta ł s i;;: uła twionym. 

Kolej żelazna bez banku nic osiągnie zamierzo nego celu , bo tym celem 

jest rozwinięc ie przemys łu w kraju nas;'.ym. a to rozwini9 ie bez pomocy kapitałów, 

do kt órych otrzymania bank ty lko może być pośrednikiem , sz ł oby bardzo leniwie 

lub nigdy nic przysz ło do skutku. 
Kolej żelazna jest ważną nie jako potrzeba zas t osowa na do 

obecnego stanu Galicji, ale jako środek mogący go znacz nie 

i korzystnie zmienić, i jako taki wymaga silnego wsparcia banku krajowego. 

---------------

Z projC"ktu npra<,:owancgo przez Aleksandra Frcdn; jako d 1.:: p ut c1ta z ramien ia \Vydziału Stanowego, L\',:Ów 184 1. 
w: _--\lcksanJcr [;rrdro Pisma wszystlłie, t. XV Pisma politycz.110 -spofec.:ue, Pl\\i: \Varszav:a 1980 



Dyrektor t1'l<'Zl'lny - Jerzy Zal es ki 

Dyre ktor ;irtys tycz ny - Jarosław Kilian 

Za:;to;-pca dyrektora Bogdan Potocki 

Sekretarz lite racki - Jolanta Zukowska 

Konta kt y z med ia mi - Jerzy Jaroszy ń s ki 

Insp icjent Izabella Pichclska 

Sufler :vtałgorzata Adamska 

Światł o - J arosław \Vardaszka 

Dźw i~k - Pawd Bctchcr 

Rekwizyt ur - Paweł \.Vrzcśnicv.:s ki 

Brygadier sceny - Andrzej Zygmunt 

Rryg;Hlic rka ga rdl' rohi<mych - Iwona Różyc ka 

Główny inżynier inż . Lcs7.ek Włodarkiewicz 

Kierownik techniczny ·- Je rzy Sobolewski 

Pracownia s<Trn>graficzna - Jola nt a Gałązka, (; ra żyna Piworowicz 

Ki l' f()wnicy praCO'.vn i: 

kr,1w1cckicj darnsk i1·.i Zo fia Borycka 

krawi eck iej m\' skicj - Stefan Sapióski 

n1;dars ki cj - J anusz Prze pióra 

stolarskiej - Ryszard Kotomski 

rnodc laro rskicj Z bign iew Pctschl 

tapicerskiej - lvlirosław tv!ctylski 

perukars kie~ - Ro m an Fiłutowski 

szews kiej \Va ldcmar Kamiński 

ś lusarskiej - (; rzegorz Ylaryniak 
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Ki erownik -· Teresa Konrad 
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Osoby: 
Franciszek Gamciewicz . ..... . . ................... OLGIERD ŁUKASZEWICZ 
Melania. jego córka ....... . ................... . ............... ZUZANNA LIPIEC 
Karol Dorski, jej narzeczony .................... ARKADIUSZ GŁOGOWSKI 
Amalia Dorska, rozwiedziona z nim Żona „ „„MAŁGORZATA LIPMANN 

J, . . . 1 . , k **"" ozia, p1ęcio et ma corecz a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ 

Kazimierz Aliński, jej narzeczony .... . ............ MICHAŁ MACIEJEWSKI 
Madame Sztok ...................... E\VA GOŁĘBIOWSKA-MAKOMASKA 
Wilhelmina, jej córka ........................ KATARZYNA STANISŁAWSKA 
Cezar Fajt ........... ..... . . .. ... . ...... .. ................. SŁA \V O MIR GŁAZEK 
Aniela. jego żona ........... . ............... . .. . ... .... IZABELLA BUKO\:VSKA 
Kompozywr muzyki ......................................... WIESLA\V GOLAS 
Kropaczek. magister chirurgii .......... . .... .. . ... MARCIN JĘDRZEJE\VSKI 
Albert, turysta ................................. . ....... LESZEK TELESZYŃSKI 
Gwalbert, turysta ..... . .. . ..... . .... . ............ . ....... . . ..... ....... PIOTR Bf\K 
Konduktor .... . ... . .. . . ................ . . ... .. . . .. . .. . ...... BOGDAN POTOCKI 
Anton, gospodarz w Przeszowie ..... . ...... ......... RYSZARD NAWROCKI 
N ani, służąca ......... ... .. .... ....... . ...... . ... . .. . .... ... AGNIESZKA SZTUK 
Filip, służący ..... . .. . .... .. . .. . .. . ...... . ...... .. .. . . . . . . . ... ARTUR JANUSIAK 
Kasia, kelnerka „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „RENATA PĘKUL 

LEOPOLD SUŁKO\VSKI-KORNAUS (puzon) 

Reżyseria 

ANDRZEJ ŁAPICKI 
Scenografia 

ŁUCJA KOSSAKOWSKA 

Choreografia 
EMIL WESOŁOWSKI 

\Vspółpraca reżyserska - BOGDAN POTOCKI 

\V przedstawieniu wykorzystano utwór G lenna ~1 illera Chattanooga Clwo Clwo. 
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