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Niedawnó _ na Dużej Scenie czął swoją działalność wysta- I 

Tea.tru im. Stanisława Wyspiań• _)Yieńiem sźtuki .~~Uciekła mi 
skiego w Katpwicach odbyła si.ę przepióreczka" St,efana żerom- i 
żywo przyjęta przeż śląską pu- , śkiego w inscenizaCjr Jana Ma- j 
blicźność · premiera: Williama chulskiego. :Ponadto podjęte zo
Szekspira „Troilusa i Kresvdy" staną próby do Edwarda Al
w reżyserii Lidii z~unkąw i sce- bee'ego ,,.ws~ystko w ogrodzie_". 
rnogcrafii.,;,J·e't'Zeg~loS'ka"ła.~~-rmrrdii-~~,,;.~n-dt-eklesa 
I zostałe -pozycje ~- bieżącego s:ęzo- i lwa", Witkacegtl-9 „Matki". 
! nu . zapyfaliśmy dytektotą_ · i· Cżylf profil sc~ny „Rozmaitości" 

kierownika artystycznego Tea- pozostan ie raczej nie zrniehion:v. 
h'u„ - Mieczysława · Górkiewi- Podobnie ha Małej Scenie, gllzie 
cza. prócz jednoaktówek polskich 

. p· . . • •1 . i. · autorów, n). iń. Scibora-Rylskic-
- rem1era _„Tto1 usa . Kre:- gc:;" Cwojdzińskiego ótaz Trze-

~~·d( o~była srę. wpi:awd~t~ _ ~o- biÓskiego, :.. . zobaczy katowieka 
pu~1 0_ we wrześmu, .me?1nieJ Jed publiczność np. Tomas~a. Becket
nak ~ztuka ta nalez:y Jeszcze do ta „Czekając na Godota". 
repe:Luaru poprze-? mego _sezonu. Wszystkie sztuki · tu · Wystawiane, 
Ch<;>c . do ._ obecnego pr,ogramu inscenizbwańe będą," ptzez aktó
we3dz1e kilka wzn_owren, _ c~ły rów ńaszego teatru, wykazują
nowo przygoto~any przez pas .~ cych s.ię aspira cj ;;im.i reżyse:t
repertuat por.nysiany ~ostał pod .Skimi. Nadal również uttzyma
kąt~m 50:lec1a . nasze~o teatr~, ny będzie charakter tej sceny 
pr:ypadaJącego w ~1~toI?adzie jako teatrh - przeae. wszystkim 
~912 roku. N~szą. ambicJą_ 1 m~- aktora i rezyseta, tI. nie dekora
slą przewodnią Jest. stworzen:e Ćji i kostiumu. 
do tego czasu czegos „..,, rod.za.JU „ . · - • ". . "' 
śląskiej scęny narodowej . \\Ty• . - Czy . oprocz i;naJąceg~ j~ź 
stawimy więc: Wojciecha. Bogu- długoletnie. ~ra?yc.Je . Fesbw~.u 
sławskiego - „Krakowiaków i Sztuk .R.ad~1~ck1ch czek!"- nas . Je
górali" w reżyserii Jerzego Ra- szcze ~laka.s impreza duzego for
kowieckiego i choreografii Euge„ m.atu? 

I niusza. Papłińskie~o. Zygmuńta - ówszem. _. / ogólnopolski 
I Rrasińskiego - - „Nieboską ko- F~stiwal Teatrów Kraj(lw De-

l, m~ię" w ińi::cenizacji Jerzego mokracji l„udowej:-' który pó
J5ieczmarac, Juliusza · Słowacki~- cząwszy od jesieni 1971 roku od• 

o - „Kotdciana'-' reżyserowane- bywać się będ:tie w KaJoW,.icaćh 
go przez Lidi~ Zamkow, oraz cb ~ztery latił. óc~ekuje / wh:~ć 
Aleksandra Fredry -.... ,,$luby ca}?'" nasz zespół bardzo A5ra.ćo• 
panieńskie". "-. Jll"'ity rok. 

A na pozostały~h scenac„ . 
Teatr „Rozm'a.itości" tozpo-

Dziękujemy. 
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