KALENDARIUM TEATRU ROBOTNICZEGO
1922
- Wrzesień - zebranie organizacyjne z udziałem: Stefana Bodzonia, Stefana Turskiego, Heleny
Setmajer, Jana Myczkowskiego, Karola Schneidera, Marii Schneider, Stanisława Denenfelda,
Zygmunta Denenfelda, Felicji Ekiert, Anieli Ekiert, Zofii Scheuer, Anny Koniecznej, Henryki
Koniecznej, Józefa Bandurskiego, Zofii Zyzdy i Aleksandra Szopińskiego oraz Jana Matkowskiego
(prezesa Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych), Stanisława Kimmera (sekretarza)
i działacza Jana Sykuły.
Przyjęcie nazwy "Teatr Robotniczy Związku Zawodowego Kolejarzy". Dyrektorem zostaje wielki
miłośnik teatru, doskonały aktor, reżyser i organizator - Stefan Turski.
- 25 października - premiera pierwszej sztuki - "Gęsi i Gąsek" Michała Bałuckiego w reżyserii
Stefana Bodzonia; oficjalna uroczystość otwarcia Teatru w sali Domu Robotniczego, przy
ul. Zygmuntowskiej. W następnych latach Teatr wystawia nową sztukę mniej więcej co miesiąc.
1923
- Odbyło się aż dziewięć premier! Sezon otwiera i zamyka Krumłowski: w styczniu w Domu
Robotniczym idzie "Królowa przedmieścia" a w grudniu "Śluby dębnickie"; oba przedstawienia
reżyseruje Stanisław Denenfeld - specjalista od wodewilów.
1924
- Wybór nowego Zarządu Teatru, Prezesem Zarządu zostaje Stefan Turski, zastępcą - Stefan
Bodzoń, sekretarzem - Michał Nodzyński, skarbnikiem - Zofia Bieniówna.
- Stefan Turski werbuje do przygotowania scenografii "czarodzieja przestrzeni" - Czesława
Lenczowskiego (z Teatrem współpracował nieprzerwanie do wybuchu II wojny światowej,
ale również po jej zakończeniu, tworząc w nim doskonałe dekoracje).
- W okresie międzywojennym obok dyrektora Turskiego, Stefana Bodzonia (wyreżyserował
33 sztuki). Stanisława Denenfelda (scenografa, choreografa, tancerza, aktora i reżysera), Czesława
Lenczowskiego, bardziej znaczącymi reżyserami i aktorami byli: Jan Myczkowski, Antoni
Pankowicz, Stefan Filipowicz, Leopold Sentycz, Józef Osuchowski, Kazimierz Piórek, Jan Nowak,
Jan Woźniak, Zygmunt Tkacz, Zygmunt Denenfeld i wielu innych.
- Repertuar Teatru nie odbiega od propozycji teatrów popularnych i plebejskich w całym kraju;
grano farsy, komedie, wodewile, sztuki patriotyczne i melodramaty.
1925
- Do składu Zarządu - jako sekretarz - zostaje dokooptowany Marian Janków.
- Aktorzy przechodzą siedmioosobowy kurs charakteryzacji, bowiem zakupiono do teatru szminki,
peruki i lustra.
- Rok kończy się pełnym sukcesem "Chaty za wsią" w reżyserii Jana Myczkowskiego, którą tylko
w grudniu zagrano siedem razy.
1926
- Pomimo kilku drobnych i nieco większych konfliktów personalnych, Teatr idzie pełną parą
do przodu - jedenaście premier, m.in. operetka "Nitouche" w reżyserii Stefana Filipowicza, który
przechodzi na ulicę Zygmuntowską z Teatru Towarzystwa Dramatycznego.
- W maju Zarząd powołuje do życia Komisję Artystyczną.
1927
- Stefan Turski dla wzmocnienia więzi towarzyskich i rodzinnych w zespole, proponuje
organizowanie dorocznych pikników teatralnych i balów sylwestrowych; pierwszy piknik odbył się
26 lutego; Teatr angażuje się również w działania pozasceniczne, okazjonalne, jak np.

"humorystyczny mecz piłki nożnej z Chórem Kolejowym "Echo"", tańce na festynie w Krynicy,
czy przygotowanie kabaretu na noc sylwestrową przy Zygmuntowskiej.
1928
- Dziesięć premier, w repertuarze dominują operetki i wodewile, pełne arii i piosenek, śpiewanych
do muzyki granej na żywo; na każdym przedstawieniu gra orkiestra, najpierw pod batutą
kapelmistrza Pawła Schejbala, a potem do wybuchu wojny - Ignacego Wolfstahla.
1929
- Rozwija się za sprawą zakupów sprzętu infrastruktura techniczna Teatru: 40 nowych reflektorów,
nowe deski na scenę, szafy dla biblioteki Teatru, stołki, kostiumy...
- Po kilku latach istnienia Teatr działa w sposób profesjonalny w oparciu o struktury podobne
teatrom zawodowym - następuje podział odpowiedzialności za wybór sztuk, za reżyserię,
za bibliotekę, za rekwizyty i kostiumy, za księgowość, za organizację widowni, za życie
towarzyskie.
1930
- Na gościnne występy do Teatru przybywa Leon Wyrwicz – znany krakowski aktor, legenda
polskiego monologu kabaretowego (znany ze słynnego monologu o strażakach, co im "sie poli
jak jasna cholera"; zagrał rolę w „Dzielnym wojaku Szwejku”, co wzbudziło w Nowym Sączu duże
zainteresowanie i pewnego rodzaju sensację.
- Rok zakończono jeszcze jednym sukcesem - wystawieniem w grudniu operetki "Skalmierzanki",
która do stycznia następnego roku prezentowana była dziewięć razy.
1931
- Znacznie spada frekwencja na spektaklach; Teatr daje tylko sześć premier (w sumie zagranych 21
razy), zawodzi nawet operetka: wystawiony w październiku "Baron Kimmel" idzie tylko trzy razy.
1932
- Kryzys ogarniający kraj dotyka i tę dziedzinę, jaką był teatr amatorski; sytuację ratuje jedynie
"Obrona Częstochowy", grana sześć razy.
1933
- Bilans w dalszym ciągu nie jest dla Teatru imponujący - mimo siedmiu premier, tylko 18
spektakli.
- Ślady kryzysu widać również w zakulisowym życiu Teatru: brak pieniędzy ograniczył znacznie
zakupy kostiumów, butów, peruk, mebli i samych sztuk.
- Na szczęście należy podkreślić wysoki poziom artystyczny; Teatr proponuje rzeczy dobre,
warsztatowo dopracowane.
- Teatr szuka pieniędzy na różne sposoby, organizując np. dla szerokiej publiczności zabawy
karnawałowe.
1934
- Zaproszenie do współpracy Heleny Palczewskiej, emerytowanej aktorki Teatru Dramatycznego
w Poznaniu, będącej w tym czasie w Nowym Sączu u swego krewnego Antoniego Pankowicza,
zresztą członka Teatru; zagrała główną rolę w wyreżyserowanej przez siebie sztuce Jakuba Gordina
„Mirla Efros”. Helena Palczewska reżyserowała i grała w zespole do chwili wybuchu II wojny
światowej, a potem po jej zakończeniu.
- W listopadzie Stefan Bodzoń - dotąd bez wątpienia najlepszy z reżyserów i jeden z głównych
założycieli Teatru Robotniczego - składa oficjalne pismo o swojej rezygnacji z członkostwa Teatru.

1935
- Po kilkunastu miesiącach nieobecności Stefan Bodzoń wraca do Teatru z tarczą, reżyserując
"Manewry jesienne" E.Kalmana, które zagrano aż 15 razy.
- Pozyskanie do współpracy Marii Wnękówny-Kotschy,tancerki, artystki operetki w Krakowie
(wzięła udział w operetce Roberta Stolza „Pepina”, a następnie w „Manewrach jesiennych” Imre
Kalmana). Gościnnie występuje w „Pani X” Aleksandra Bissona i „Dudku” Georges’a Feydea –
Stefan Filipowicz, sądeczanin, artysta dramatyczny, reżyser Śląskiego Teatru Regionalnego.
1936
- W lipcu podczas Walnego Zgromadzenia Teatru Robotniczego jego Dyrektorem zostaje Stefan
Bodzoń, ale tylko na kilka godzin; głosowanie zostaje unieważnione, a w powtórzonych wyborach
funkcja szefa Teatru powraca do Stefana Turskiego.
- Rozpoczęcie 60-letniej pracy w Teatrze przez Franciszka Worobiowa, który był legendą i potęgą
aktorską TR, reżyserem i nauczycielem wielu aktorskich pokoleń. Zadebiutował w operetce
E. Friedmanna „Generał huzarów” w roli... lokaja.
1937
- Przejście kilku osób (m.in. Stefana Bodziona i Marii Wnękówny-Kotschy) pod presją władz
do Teatru Rewiowego, który powstał przy ognisku miejscowym Kolejowego Przysposobienia
Wojskowego; tym razem S. Bodzoń żegna się z Teatrem Robotniczym na zawsze.
1938
- Po odejściu silnej grupy do Teatru Rewiowego reżyserią w Teatrze Robotniczym zajmuje się tylko
Helena Palczewska;
- Teatr daje sześć premier, spośród których wydarzeniem artystycznym jest "Gałązka rozmarynu",
zagrana osiem razy.
1939
- Maj – premiera ostatniego przed wojną utworu – „Nadziei” H. Jermanusa Hermana, w reż. Heleny
Palczewskiej.
- 28 lipca odbywa się ostatnie przed wojną Walne Zgromadzenie członków Teatru, na którym
uchwalono, że w nowym sezonie trzeba zagrać dwie sztuki muzyczne. Ale nowy sezon Teatr
otworzy dopiero po pięciu długich i tragicznych latach.
1945
- Odbudową Teatru zajmują się przede wszystkim: Stefan Turski, Maria Słotwińska, Felicja
Denenfeld, Jan Myczkowski, Gustaw Matras, Franciszek Worobiow oraz Helena Palczewska.
Funkcję kierowniczą nadal piastuje Stefan Turski.
- 17 grudnia – pierwsza powojenna premiera – „Ordynans w zalotach” Stefana Turskiego
w reżyserii H. Palczewskiej.
- Od chwili reaktywowania z zespołem współpracuje ponownie artysta malarz Czesław Lenczowski
– jako inscenizator, oraz Marian Kielarski – artysta dramatyczny i reżyser.
1946
- 7 premier! W tym „Krowoderskie zuchy” i „Wojna z babami” autorstwa samego szefa Teatru
Stefana Turskiego oraz „Wesele” St. Wyspiańskiego, na które chodził cały Sącz.
- Ostatnie przedstawienie w Domu Robotniczym - powtórzenie przedwojennej premiery "Ludzi
na krze" W. Wernera.
- Teatr przeprowadza się do nowej siedziby – Domu Strzeleckiego im. Bronisława Pierackiego,
wydzierżawionego i wyremontowanego przez sądeckich kolejarzy. Na inaugurację działalności
w nowym pomieszczeniu wystawiono „Zemstę” Aleksandra Fredry.

1947
- „Krakowiacy i górale” Jana Nepomucena Kamińskiego, grani już na nowej scenie, stają się
jednym z największych sukcesów Teatru, bo wystawiono ich aż 31 razy dla ponad ośmiotysięcznej
publiczności.
1948
- 6 marca – uroczystość jubileuszu 25-lecia istnienia Teatru, z udziałem premiera Edwarda OsóbkiMorawskiego; premierowe przedstawienie „Mazepy” J. Słowackiego w reż. H. Palczewskiej,
z udziałem m.in. pozyskanych dla Teatru Janiny Barbackiej i Edwarda Fydy – dyrektora dawnego
Towarzystwa Dramatycznego, świetnego aktora i reżysera.
- Pierwsza po wojnie operetka – „Cnotliwa Zuzanna” Jana Gilberta i ostatnia praca reżyserska
Heleny Palczewskiej i jej wyjazd z Nowego Sącza; w tej operetce debiutują: jako choreograf Alicja Buchwald i jako akompaniator - Henryk Grodzki
- Teatr Robotniczy dzieli pomieszczenia z nowopowstałym Teatrem Miejskim, do którego
przechodzi kilka osób z TR (m. in. E. Fyda).
1949
- Wiosną Teatr porywa się na rewię "Ekspresem przez świat"; pada rekord - spektakl zagrano 48
razy!
- Wystawienie sztuki Maksyma Gorkiego „Mieszczanie” w reżyserii Leona Barbackiego
na Festiwalu Sztuki Rosyjskiej i Radzieckiej w Krakowie - w Teatrze Młodego Widza (dziś Teatr
"Bagatela") i zdobycie I miejsca.
1950
- Po złotej serii repertuarowej (m.in. "Królowa przedmieścia" Krumłowskiego, "Żabusia"
Zapolskiej, "Niemcy" Kruczkowskiego, "Balladyna" Słowackiego) Teatr Robotniczy pismem
sygnowanym przez Powiatową Radę Związków Zawodowych zostaje zmuszony do opuszczenia
pomieszczeń Domu Strzeleckiego, który zostaje przemianowany na Powiatowy Dom Kultury
Związków Zawodowych
1951
- Rozłam wśród członków Teatru, dwa zespoły: pierwsza grupa to zespół świetlicowy pod
kierunkiem Franciszka Worobiowa, pracujący "na starych śmieciach" w Domu Robotniczym, druga
grupa z dyrektorem Turskim i reżyserem Leonem Barbackim zasiliła tworzony w PDKZZ zespół
teatralny.
1952
- Styczeń – wystawienie „Wodewilu Warszawskiego” Gozdawy i Stępnia, jako wynik połączenia
się członków obu teatrów w jeden Zespół Powiatowego Domu Kultury .
- Zwolnienie ze stanowiska kierownika artystycznego Teatru Stefana Turskiego (z powodu „braku
kwalifikacji”!).
1953
-Likwidacja Powiatowego Domu Kultury Związków Zawodowych, przekazanie budynku 22 lipca
Związkowi Zawodowemu Kolejarzy i zamiana go na Dom Kultury Kolejarza ZZK.
- Powrót Teatru Robotniczego do Domu Pierackiego, czyli DKK.
- Powstanie komisji artystycznej z dyr. Stefanem Turskim, Edwardem Fydą, Leonem Barbackim,
Edwardem Piszczkiem i Franciszkiem Worobiowem.
- Listopad – premiera pierwszej sztuki pod firmą DKK – „Świt na Podhalu” wg trylogii sądeckiego
pisarza E. Pawłowskiego „Chochołowscy”, w reż. F. Worobiowa; sztuka grana jest z ogromnym
powodzeniem przez pięć miesięcy.

- Grudzień – poszerzenie repertuaru teatru o pozycję dla dzieci – „Nowe szaty króla” wg baśni
Andersena w reż. Leona Barbackiego.
1954
- Leon Barbacki wystawia kolejno dwie komedie A. Fredry: "Śluby panieńskie" i "Zemstę"
a Franciszek Worobiow wodewil E. Szumańskiej i E. Łosia "Tor przeszkód"; propozycje te cieszyły
się powodzeniem wśród widzów, ale przede wszystkim cementowały zespół i swym teatralnym
magnetyzmem przyciągały nowych utalentowanych aktorów, takich jak choćby późniejsze - już 31.
- teatralne małżeństwo: Marię (z domu Gargula) i Antoniego Zająców.
1955
- „Sen nocy letniej” Szekspira, w podwójnej reżyserii Leona Barbackiego i Franciszka Worobiowa,
wystawiony przy udziale 27-osobowej obsady, baletu i oprawy muzycznej. Pełny sukces – grano go
33 razy, m. in. w Krakowie, Szczecinie, Jaśle, Tarnowie, przy pełnych widowniach i z dobrymi
recenzjami w prasie; znakomite kreacje stworzyli Maria Denenfeld (po mężu Włodek) w roli
Hermii i Władysław Pudło w roli Księcia, piękne kostiumy przygotowała Maria Słotwińska
a efekty świetlne w tym spektaklu stworzył Roman Denenfeld, który grał w Teatrze aż do lat
80-tych.
- Nadchodzi odwilż: Teatr realizuje widowisko przygotowane na setną rocznicę śmierci Adama
Mickiewicza "Ja i Ojczyzna to jedno" według scenariusza Eugeniusza Pawłowskiego, ogromne
przedsięwzięcie z chórem, orkiestrą, uczniami trzech szkół średnich i całym zespołem aktorskim
Teatru.
1956
- Następują zmiany kierownicze: kierownikiem DKK zostaje Leon Barbacki, a etatowym
instruktorem artystycznym - Krystyna Łodzińska - aktorka najpierw Teatru Miejskiego, a później
PDKZZ i Robotniczego.
- Szef Leon Barbacki bierze na warsztat "Ostry dyżur", sztukę Lutowskiego, która zwracała się
przeciwko błędom i wypaczeniom stalinowskich czasów; publiczność oglądała to przedstawienie
z wypiekami na twarzy.
1957
- Zakończenie procesu integracji zespołów w ramach Teatru Robotniczego; przyjęcie w dniu
22 stycznia przez członków i sympatyków sądeckich teatrów nowej nazwy dla stworzonego
jednego zespołu "Teatr im. Bolesława Barbackiego". Był to gest w kierunku byłych członków
Towarzystwa Dramatycznego, a także chęć uczczenia pamięci sądeckiego artysty rozstrzelanego
przez gestapo w czasie okupacji - wielkiego patrioty i społecznika, a przy tym działacza teatralnego,
założyciela Towarzystwa Dramatycznego. Po latach nazwę tę rozszerzono na "Teatr Robotniczy
im. Bolesława Barbackiego".
- Wystawienie "Marii Stuart" J. Słowackiego w reż. Leona Barbackiego, sztuki nigdy nie granej
w Sączu - dużym wydarzeniem w życiu kulturalnym miasta i jednym z największych osiągnięć
Teatru, tak pod względem reżyserii, aktorstwa jak i scenografii ( Cz. Lenczowski).
1958
- Trwa dobra passa Teatru, ugruntowana żelaznymi "Krowoderskimi zuchami", komediami
Goldoniego, Grzymały-Siedleckiego i Fredry, czy nieśmiertelnymi "Krakowiakami i góralami".
1959
- Podcięte skrzydła Teatru: 2 września umiera nagle twórca i wieloletni dyrektor sceny, reżyser
i aktor - Stefan Turski. Jego odejście zaczyna czarną serię: dwa lata później umiera Edward Fyda aktor i reżyser ponad dziewięćdziesięciu przedstawień, po nim w 1962 r. znakomity odtwórca ról
fredrowskich - Stanisław Ramza, w rok później Jan Myczkowski, który z Turskim zakładał Teatr

i w sześć lat po panu Stefanie - Felicja Denenfeld (z domu Ekiertówna), legenda tej sceny,
wspaniała aktorka, która zagrała prawie w 400 przedstawieniach.
1960
- Cztery premiery, wśród nich "Zaczarowane koło" Lucjana Rydla w reż. L. Barbackiego, które
było sukcesem artystycznym, podobnie jak "Śpiąca królewna" w reż. K. Łodzińskiej, w bajkowej
i pobudzającej wyobraźnię scenografii Cz. Lenczowskiego. Publiczność z sympatią przyjęła
również nie starzejące się wcale "Śluby dębnickie" Krumłowskiego w reżyserii F. Worobiowa.
1961
- Początek kryzysu w teatrze, tylko trzy premiery i oprócz "Kopciuszka", zagranego dwadzieścia
osiem razy, raczej z kiepskim wynikiem frekwencyjnym.
- "Pierwszy dzień wolności" Kruczkowskiego gościnnie przygotował dla Nowego Sącza
Mieczysław Górkiewicz - profesjonalny reżyser Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.
1962
- Sukces "Zakochanej Majstrowej" S. Iłowskiego w reż. K Łodzińskiej – premiera pod koniec
ubiegłego roku - pomaga otrząsnąć się zespołowi po stratach i nadal pracować aktywnie.
Scenografię do tego spektaklu przygotował Leszek Zalewski, założyciel pierwszego z prawdziwego
zdarzenia w Nowym Sączu Teatru Poezji "Akapit", a opracowała spektakl choreograficznie i
zagrała w nim tytułową rolę Helena Barbacka - Ślepiakowa, późniejszy kronikarz Teatru i autorka
nieocenionej jego monografii pt. "Jubilate!"
na 50-lecie sceny.
- Nakierowanie polityki repertuarowej na bajki dla dzieci; ich wystawienie w każdym następnym
sezonie teatralnym stało się świętą zasadą.
1963
- Jubileusz 75-tego wystawienia "Zemsty" A. Fredry.
Następne lata to przeciętnie rocznie jedna bajka i dwie najwyżej sztuki, grywane przeważnie na
przedstawieniach zamkniętych i to przeważnie dla szkół.
1964 - 1968
- Lata stagnacji, spowodowanej rosnącą popularnością telewizji, motoryzacji i wszelkiej
komunikacji; Teatr nie jest przygotowany do fundamentalnych zmian konwencji formalnej
i repertuarowej; grano w dalszym ciągu klasykę polską (Fredrę, Słowackiego, Szaniawskiego)
i nieco bliższych tamtym czasom autorów (Choińskiego, Salaburską, Skowrońskiego, Sztaudyngera
i Fleszarową - Muskat), wracano do nieśmiertelnych "Krowoderskich zuchów".
- Na drugą stronę cienia odchodzą kolejno: Mieczysław Semenowicz (w 1965 r.), inżynier Bogdan
Benedyktowicz (w 1966 r.), świetny komik Andrzej Ludwinowski, Zygmunt Tkacz i Janina
Kumorkowska - aktorka i śpiewaczka o pięknym głosie (w 1967 r.), instruktorka teatralna,
zasłużona szczególnie w pracy z dziećmi - Kazimiera Sobotowa (w 1968 r.), Józef Zyzda - jeden
z założycieli Teatru, aktor i jednocześnie stolarz współpracujący z Lenczowskim przy budowie
dekoracji (w 1969 r.).
1969
- Jako samodzielny scenograf debiutuje w Teatrze w sztuce F. Worobiowa "Przydrożny kamień",
dekorator i plastyk - Roman Sobczyk; zaraz potem projektuje scenografię do "Kocha, lubi, szanuje"
Kożusznika, sztuki w której debiutował - jako autor opracowania muzycznego - Wojciech Dębicki.
1970
- Ze stanowiska instruktora artystycznego odchodzi na stanowisko kierownika zespołu "Lachy" Krystyna Łodzińska; na emeryturę zaś odchodzi Leon Barbacki - szef DKK, ale przede wszystkim

aktor i reżyser 44 sztuk.
1971
- Umiera Stefan Bodzoń, kolejna wielka osobowość i współzałożyciel Teatru Robotniczego.
- Dyrektorem Domu Kultury zostaje Maciej Ropek, człowiek otwarty na wszystkie przejawy ruchu
amatorskiego, a teatru zwłaszcza.
1972
- Obchody jubileuszu 50-lecia istnienia; przygotowano na tę okazję dwie premiery: "Fircyk
w zalotach" w reż. Andrzeja Horoszkiewicza i "Gęsi i Gąski" w reż. Franciszka Worobiowa.
Z okazji jubileuszu Teatr został uhonorowany przez wiceministra Kultury i Sztuki Złotym Krzyżem
Zasługi.
- W repertuarze Teatru pozostają pozycje klasyczne, ale też zaczną się pojawiać w repertuarze:
kabaret, rewia, widowiska poetyckie i dużo sztuk współczesnych.
1973
- Pierwszy rok pracy w DKK w charakterze instruktora artystycznego Agaty Bogusławy Konstanty,
jednej z bardziej wyrazistych osobowości Teatru Robotniczego, reżyserki, inscenizatorki, autorki
scenariuszy i sztuk teatralnych, poetki. Wspólnie z Barbarą i Wojciechem Dębickimi z okazji
trzydziestolecia Ludowego Wojska Polskiego zaproponowała sądeczanom poetyckie widowisko
plenerowe typu światło-dźwięk pt. "Wyśpiewaj to poeto"; Agata Konstanty przez dziesięć
najbliższych i zarazem ostatnich lat swojego życia będzie kierowała sprawami artystycznymi Teatru
Robotniczego.
- Franciszek Worobiow reżyseruje pierwszą sztukę Moliera w Teatrze Robotniczym, obok niego
występują w spektaklu: córka Elżbieta, syn i bratanek; jeden z ideałów Teatru - cała rodzina w
teatrze - jest do dziś na nowosądeckiej scenie pielęgnowany.
1974
- Jesień - niezwykła inscenizacja II części "Dziadów" A. Mickiewicza w murach starej
osiemnastowiecznej nowosądeckiej synagogi, którą obejrzało łącznie 5000 widzów. Twórcami
przedstawienia razem z Agatą Konstanty byli - Anna Matuszewska i Andrzej Horoszkiewicz
(współpraca reżyserska) oraz scenograf Krzysztof Kuliś, w rolę Guślarza wcielił się Leszek
Patronik.
1975
- Agata Konstanty ponownie "wyprowadza" przedstawienie z murów DKK do stylowych wnętrz
Sądeckiego Muzeum; "Pastorałki" Jerzego Harasymowicza zdobywają nagrodę na
Międzywojewódzkim Festiwalu Małych Form Teatralnych w Tarnowie; grupa poetycka Agaty
stawia na intelektualizm, eksperyment, ale też na doświadczenie i pracę artystycznie doskonałą;
- Oprócz sukcesów sceny poetyckiej nadal konsekwentnie przygotowywane są przedstawienia
dla dzieci - "Trzewiczki szczęścia" B. Hertza i "Dobra wróżka" S. Fiszer - Płonki - w reżyserii
F. Worobiowa; obydwa odnoszą sukcesy frekwencyjne.
1976
- Tylko jedna premiera - "Antygony" Sofoklesa; twórcy spektaklu - autor opracowania tekstu Jacek Mazanec i reżyserka - Agata Konstanty, chcieli w nim dotknąć tematu władzy, przeprowadzić
wiwisekcję jej charakteru i psychologicznej konstrukcji; ta wiwisekcja właśnie w tym roku
i właśnie w Polsce nabrała szczególnego znaczenia; Teatr Robotniczy zaczął mówić innym głosem,
przestał tylko bawić i uczyć, zaczął współtworzyć polską rzeczywistość, polskie prawdy i wartości;
przedstawienie było grane na schodach DKK a Teatr otrzymał za nie od Towarzystwa Krzewienia
Kultury Teatralnej "Złotą Kolumnę".

1977
- Kolejny spektakl Agaty Konstanty odnosi sukces - "Protokół z jednego zebrania" A. Gelmana
zdobywa sporo nagród, m.in. pierwszą na Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Amatorskich
i również pierwszą na Konfrontacjach Ruchu Artystycznego Młodzieży KRAM'77 w Myślcu
nad Popradem.
- Franciszek Worobiow obchodzi jubileusz 40-lecia pracy artystycznej; na tę okazję wyreżyserował
kolejną bajkę dla dzieci - "Zaczarowaną fujarkę" wg J. Ch. Andersena.
1978
- Ze Sceną Poetycką TR Agata Konstanty wystawia "Madonny Polskie" J. Harasymowicza kolejny spektakl nastrojowego słowa - grane aż 36 razy w Nowym Sączu i w całej Polsce.
- Przygotowuje też monodram "Sołtyska" wg "Diabłów" Tadeusza Nowaka, wykonywany przez
Marię Żarską; sztuka ta uhonorowana została wieloma nagrodami, biorąc udział w przeglądach
na terenie całego kraju.
1979
- W marcu, na czas generalnego remontu Domu Kultury Kolejarza, Teatr przenosi się do budynku
Domu Robotniczego, gdzie salę widowiskową dzieli z kinem.
1980
- Mimo uciążliwych warunków odbywają się kolejne premiery - "Śpiąca królewna" w reż.
K. Łodzińskiej oraz spektakl poetycki złożony z wierszy Czesława Miłosza "Po latach milczenia",
wyreżyserowany przez A. Konstanty.
- Powstaje Zarząd Teatru Robotniczego pod przewodnictwem Franciszka Worobiowa, z Krystyną
Łodzińską jako zastępcą przewodniczącego i z dr Eugeniuszem Pawłowskim - kierownikiem
literackim.
1981
- Styczeń - premiera (jeszcze w Domu Robotniczym) "Betlejem Polskiego" Lucjana Rydla, w reż.
Leona Barbackiego, Franciszka Worobiowa i Agaty Konstanty. Autorką tekstów współczesnych
była zasłużona dla tego teatru aktorka Helena Barbacka - Ślepiakowa, natomiast intermedia były
dziełem Andrzeja Horoszkiewicza. Scenografię do tego imponującego widowiska opracował
Franciszek Palka, a muzykę Rudolf Józefowski; pierwszą swoją rolę w Robotniczym zagrała w tym
widowisku Monika Ślepiak, córka pani Heleny.
- Jesienią zakończony został remont DKK i wystawiono widowisko poetyckie pt. "Co się komu
w duszy gra" z treściami adekwatnymi do czasów, które nastały. W spektaklu oprócz aktorów TR
wzięli udział członkowie Zespołu Regionalnego "Sądeczanie"; na Wojewódzkim Przeglądzie
teatrów Amatorskich widowisko otrzymało nagrodę specjalną, a nagrody indywidualne otrzymały:
Agata Konstanty - za reżyserię i Dorota Wójs - za aktorstwo.
1982
- Sześćdziesiąte urodziny Teatru uczczone czterema premierami: "Królową przedmieścia", "Bajką
o Kopciuszku", "Pastorałkami" J. Harasymowicza i "Szopką wspomnień" oraz odsłonięciem
płaskorzeźby Stefana Turskiego - współzałożyciela i długoletniego Dyrektora Teatru.
1983
- Nowość w repertuarze - baśń muzyczna "Czarodziejski dzwoneczek" z udziałem chóru i orkiestry
Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Sączu oraz tanecznego zespołu dziecięcego DKK; nad
całością czuwa Andrzej Bachleda, który pójdzie za ciosem i przygotuje w następnym roku kolejną
pozycję tego samego gatunku "Czerwonego Kapturka".
1984

- 20 lutego po długiej i ciężkiej chorobie umiera Agata Konstanty. Pracowała do ostatnich chwil
życia, przygotowując ostatnią sztukę o znaczącym i eschatologicznym tytule "Traktat o rzeczy
ostatniej".
- Kierownikiem organizacyjnym TR zostaje Tadeusz Moskal.
- Emil Węgrzyn - pedagog sądeckiej filii WSP - reżyseruje "Niemców" L. Kruczkowskiego;
znakomitą scenografię do tego przedstawienia wykonuje Krzysztof Kuliś, a jedną z najlepszych
swoich ról w Teatrze - postać Joachima Petersa - kreuje w tym przedstawieniu Wojciech Kaczor;
od tego przedstawienia zaczął się w Teatrze Robotniczym renesans tradycyjnego nurtu.
- Scena Poetycka spektaklem "Nie żałuję niczego", złożonym z wierszy Agaty Konstanty, składa
Jej hołd.
1985
- Spektaklem "Posiady przy górskich mgłach", przygotowanym przez Monikę Ślepiak,
ze scenografią Franciszka Palki, Scena Poetycka potwierdza wierność pięknemu słowu, poezji,
polszczyźnie, liryce i zasadom wspólnoty artystycznej; grupa związana wówczas z piwnicą DKK pracownią Franciszka Palki, rzeźbiarza i znawcy teatru - w której powstało nieformalne,
bohemiczne, towarzysko-artystyczne środowisko.
1986
- Styczeń - następny słupek milowy w historii Teatru, który decyduje się na wystawienie "Odejścia
głodomora" Tadeusza Różewicza, w reżyserii Janusza Michalika i ze scenografią Krzysztofa
Kulisia.
- Maj to miesiąc kolejnego jubileuszu, tym razem 50-lecia pracy scenicznej Franciszka Worobiowa;
na jubileusz pan Franciszek przygotowuje z dużym rozmachem ulubione przez siebie "Śluby
dębnickie", w których obok Niego występują zarówno weterani sądeckiej sceny (Antoni Zając,
Wiesław Kochanik, Maria Zając, Maria Żarska i Wojciech Kaczor) jak i przedstawiciele młodszego
pokolenia (m. in. Ewa Borek, Zbigniew Kukla, czy Marek Tomczak).
- Jesienią Andrzej Horoszkiewicz, który od dłuższego czasu nieco odsunął się od Teatru
Robotniczego, wraca z wyreżyserowaną przez siebie "Córką króla Balerona" J. Panasewicza, i to
wraca z tarczą.
1987
- Premiera "Chorego z urojenia" Moliera ze znakomitą rolą tytułową Mieczysława Michalika nestora sądeckiej sceny, w reżyserii jego bratanka Janusza Michalika - mocnym akcentem na
sześćdziesięciopięciolecie Teatru Robotniczego, choć bez obchodów jubileuszu.
- Powołanie do istnienia Młodzieżowej Akademii Sztuki Aktorskiej "MASKA" z udziałem
młodzieży szkolnej, która po krótkim szkoleniu przygotowuje pod kierunkiem Ewy Stawowczyk
i w adaptacji Andrzeja Górszczyka "Króla malowanego" Urszuli Kozioł; spektakl jesienią na IX
Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Teatralnych w Limanowej otrzymuje Nagrodę Główną;
na tym samym Przeglądzie Teatr zdobywa jeszcze dwie nagrody - za "Chorego z urojenia"
i specjalną za spektakl poetycki "Pamięć z piołunu".
- Autor i reżyser "Pamięci..." Jerzy Masior - lekarz z zawodu, artysta z powołania - przejmuje
schedę po Agacie Konstanty.
1988
- Doktor Masior komponuje scenariusze ze swoich tekstów i sam reżyseruje; tak powstaje m.in.
sądecki musical pt. "Pastorałką, walczykiem i smyczkiem", do którego muzykę skomponował
Aleksander Porzucek.
1989
- 40-lecie pracy scenicznej obchodzi Mieczysław Michalik, jubilat gra główną rolę w "Szczęśliwym
wydarzeniu" S. Mrożka. Jako scenograf debiutuje w Teatrze Stanisław Choczewski, który

w następnych latach stanie się również jednym z czołowych aktorów tej sceny.
- Żelazna trójka: Franciszek Worobiow (jako reżyser), Roman Sobczyk (scenograf) i Henryk
Grodzki (kompozytor muzyki) trzyma się mocno - przygotowana przez nich "Zaczarowana fujarka"
wg Andersena otrzymuje III nagrodę na X Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Teatralnych
w Limanowej.
- Mieczysław Michalik debiutuje jako reżyser, przygotowując bajkę Królowa śniegu".
- Teatr ponosi kolejną dotkliwą stratę: odchodzi do wieczności Maria Żarska - świetna recytatorska
i aktorka o wyjątkowych warunkach głosowych i doskonałym warsztacie teatralnym.
1990
- Andrzej Krupczyński przygotowuje szlagierowy, wieloosobowy spektakl "Życie jawą" Ernesta
Brylla, a Andrzej Horoszkiewicz reżyseruje program poetycki "Psałterz" poświęcony pamięci
Agaty Konstanty.
- Andrzej Horoszkiewicz przez prawie całą najbliższą dekadę będzie kierownikiem artystycznym
Teatru.
- Spektakl poświęcony tematyce lwowskiej a przygotowany przez Scenę Poetycką pod kierunkiem
J. Masiora - "Jeszcze wczoraj, jeszcze dziś" - zostaje zarejestrowany przez Telewizję Kraków.
1991
- 15 sierpnia umiera Leon Marian Barbacki, były Dyrektor DKK i reżyser wielu przedstawień
w Teatrze Robotniczym.
- Spektakl "Cztery razy Czechow" wstępem do obchodów 70-lecia Teatru; na XI Ogólnopolskim
Festiwalu Teatrów Kolejarzy otrzymuje on drugą nagrodę.
- W przygotowaniu było aż 7 premier, a wśród nich "Noc Świętego Justa" - wielkie widowisko
historyczne dla uczczenia 700-lecia nadania Nowemu Sączowi praw miejskich.
1992
- W marcu debiutuje jako reżyser Wojciech Kaczor, świetny i długoletni aktor Teatru Robotniczego
- wyreżyserował on przedstawienie pt. "Kobieta i mężczyzna" na kanwie „Sporu” P. Marivaux.
Kostiumy - i tak już będzie tradycyjnie do dziś - przygotowuje do tego przedstawienia Izabela
Wiatrak.
- W maju premiera "Gratki" - minimusicalu Wiesława Buchcica, niegdyś instruktora harcerskiego,
człowieka obdarzonego niezwykłym talentem nawiązywania kontaktów z dziećmi, autora
scenariuszy widowisk teatralnych, musicali i programów telewizyjnych.
- 20 czerwca - "Noc Świętego Justa" na nowosądeckim Rynku z udziałem blisko 50 aktorów, ponad
200 uczniów i uczennic, szkół średnich, oddziału wojska, kawalkady koni i jeźdźców, karet,
powozów, sztucznych ogni itd. Widowisko obejrzało - i to jednorazowo - blisko 17 tysięcy
Sądeczan. Spektakl opracował i wyreżyserował Leszek Bolanowski - polonista z II LO, szef
sądeckiego kabaretu Ergo, przy współpracy z Pawłem Ferencem (muzyka), Stanisławem
Adamowiczem (akustyka i nagrania),Bogusławem Cebulą (światła), Franciszkiem Palką (twórcą
wizji plastycznej całości) i Izabelą Wiatrak (kostiumy). Nad całością zadań organizacyjnych
czuwali - Maciej Ropek i Andrzej Horoszkiewicz.
- Listopad - właściwe obchody 70-tych urodzin Teatru; "Dekada Teatralna" zakończona 28
listopada galowym wystawieniem "Zemsty" A. Fredry w reż. A. Horoszkiewicza.
1993
- Sezon otwiera kolejny Molier - "Świętoszek" w reż. Janusza Michalika;
- Na scenie "Pracownia" w Piwnicy DKK Wiesław Buchcic reżyseruje dwa przedstawienia
autorskie: "Numerantkę" i "Odlot" - monodram w wykonaniu Krystyny Hussak, który dotarł
do finału Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Amatorskich Jednego Aktora w Zgorzelcu.
- Ostatni akt "Zemsty" w wykonaniu sądeckich artystów został zarejestrowany i pokazany
w I programie TVP, a 20 czerwca Teatr zagrał przedstawienie w Teatrze Na Wodzie w Łazienkach

Królewskich w Warszawie.
1994
- Znacząca premiera: Andrzej Horoszkiewicz reżyseruje bajkę Z. Poprawskiego "Bal u króla Lula",
przedstawienie barwne, dynamiczne, muzyczne i zrealizowane w dwóch planach: żywym aktorskim
i lalkowym.

1995
- Ponownie bajka i w tym samym składzie realizatorów: Andrzej Horoszkiewicz - reżyseria (a także
scenariusz i inscenizacja), scenografia - Franciszek Palka, kostiumy - Izabela Wiatrak; dochodzi do
nich Jerzy Dudryk, który muzycznie oprawił widowisko "Opowieści z kuferka", oparte na tekstach
Jana Brzechwy.
- Rok zamyka udana realizacja "Moralności pani Dulskiej" Zapolskiej, w reż. Janusza Michalika,
z rozbudowaną scenografią Krzysztofa Kulisia i z życiową rolą Zbigniewa Kukli jako Zbyszka
Dulskiego.
1996
- Obiecujący początek roku - Andrzej Horoszkiewicz przygotowuje premierę "Pastorałki" Schillera,
widowiska bożonarodzeniowego opartego na perełkach poetyckich literatury staropolskiej.
- Od kwietnia tego roku Teatr Robotniczy będzie dzielił scenę w DKK z Teatrem NSA ze
zlikwidowanego Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu; ale na szczęście ta asymilacja
przebiegnie bardzo łagodnie i - jak się w przyszłości okaże - z pożytkiem dla obydwu teatrów, które
będą nawzajem uzupełniać swoje potrzeby repertuarowe przy wykorzystaniu dużego potencjału
twórczego i aktorskiego.
- Jubileusz sześćdziesięciolecia obecności na scenie Franciszka Worobiowa; jednorazowe
widowisko na cześć Mistrza napisane przez Wiesława Buchcica i Andrzeja Horoszkiewicza
i zagrane przez zespół Teatru i jego przyjaciół 28 kwietnia; z okazji jubileuszu pan Franciszek
wydał na prawach rękopisu swoje "Wspomnienia" - niewielką książeczkę, która jest kopalnią
wiedzy o karierze aktorskiej Jubilata i o historii Teatru Robotniczego.
- Do kompanii samowystarczalnych twórców Teatru Robotniczego dołącza - jako autor miniatury
scenicznej "Kuzyn Rockefellera" - jego aktor i scenograf Stanisław Choczewski.
1997
- "Balladyna" J. Słowackiego w reż. A Horoszkiewicza uświetnia kolejny jubileusz - 75-lecia
istnienia Teatru; nieco wcześniej w rok jubileuszowy wpasowuje się uwspółcześniona przez
Helmuta Kajzara wersja "Antygony" Sofoklesa, w przepięknej plastycznie wizji: scenografa
Krzysztofa Kulisia i reżysera spektaklu Janusza Michalika i ze świetnymi rolami: tytułową
w interpretacji Moniki Zagórowskiej i Kreona, wykreowaną przez Adama Kamińskiego.
- Powołanie do życia Jesiennego Festiwalu Teatralnego, który stopniowo przez 15-cie edycji będzie
stawał się jedną z najpopularniejszych tego typu imprez w Polsce, prezentujących spektakle
najlepszych polskich scen z udziałem czołówki polskich artystów. Teatr Robotniczy na każdym
festiwalu – jako gospodarz – będzie odtąd prezentował swoje najnowsze premiery.
1998
- 23 stycznia - benefis Henryka Grodzkiego - artysty muzyka - z okazji pięćdziesięciolecia pracy
scenicznej.
- 4 lipca - nagła śmierć Jubilata. Wcześniej do wieczności odeszli: Mieczysław Michalik i Helena
Barbacka-Ślepiakowa.
- Debiuty w Teatrze Robotniczym: Wojciech Chmura - jako reżyser "Emigrantów" St. Mrożka,
Marek Mendelowski - scenograf tego przedstawienia, Jacek Michalik - autor scenografii do baśni
Marii Konopnickiej "O krasnoludkach i sierotce Marysi".

1999
- "Kramik" wg J. Tuwima, w adaptacji i reżyserii Andrzeja Horoszkiewicza.
- Powrót Andrzeja Krupczyńskiego i Sceny Poetyckiej do "Pastorałki" wg W. Czubernatowej
i J. Harasymowicza, wzbogaconej o piosenki znanego piosenkarza country Tomasza Szweda.
- Przejęcie artystycznej pieczy nad Teatrem przez Andrzeja Krupczyńskiego.
2000
- Maj - debiut reżyserski Mieczysława Filipczyka, premiera sztuki Jeremiego Przybory "Medea,
moja sympatia" z oprawą muzyczną Adama Leśniaka i choreografią Lidii Czechowskiej,
scenografią Franciszka Palki i Stanisława Choczewskiego oraz kostiumami niezawodnej Izabeli
Wiatrak.
2001
- 333. premiera TR - "Mąż i żona" A. Fredry w reż. Andrzeja Krupczyńskiego.
2002
- 30 stycznia w wieku 90 lat zmarł Franciszek Worobiow. Wybitny aktor i reżyser, który
przygotował dla Teatru ponad 80 przedstawień, zagrał na scenie ponad 1200 razy. Razem z nim
zamknęła się jakaś epoka Teatru Robotniczego, teatru wielkich pasjonatów, mistrzów i ludzi
o pięknych duszach.
- Jesień - obchody 80-lecia Teatru, VI Jesienny Festiwal Teatralny, dwie nowe premiery: "Grzegorz
Dyndała" Moliera w reż. Janusza Michalika i "Czarna komedia" Petera Shaffera w reż. Sylwestra
Adamczyka (debiut reżyserski w TR).
2003
- Powołanie do życia Rady Programowej Teatru, jej przewodniczącą zostaje Monika Ślepiak.
- Inauguracja cyklu wieczorów artystycznych na nowosądeckich Plantach, pod wspólnym tytułem
"Pali się fajka nocy"; wieczory przygotowuje Scena Poetycka TR z Moniką Ślepiak, Dorotą
Kaczmarczyk i Januszem Michalikiem na czele; pierwszy wieczór poświęcono Wiesławowi
Kolarzowi, zaś piosenka z jego tekstem, wykonywana przez zespół "Ostatnia Wieczerza
w Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki", stała się leitmotivem spotkań, a jej tytuł również
tytułem całego cyklu.
2004
- Od 1 stycznia patronat nad Teatrem sprawuje Miejski Ośrodek Kultury.
- Pod nowym patronatem, ale w starej swojej siedzibie Teatr przygotował w tym roku dwie
premiery: "Małego księcia" wg A. de Saint-Exupery’ego, w reż. Mieczysława Filipczyka
i widowisko poetyckie poświęcone pamięci Agaty Bogusławy Konstanty - "A nad Popradem
jesień..." opracowane i wyreżyserowane przez Monikę Ślepiak. Przedstawienie to miało premierę
na październikowym Jesiennym Festiwalu Teatralnym.
2005
- W tym roku Teatr zrealizował przede wszystkim komedię Mikołaja Gogola "Ożenek", która z
powodzeniem u publiczności i z dobrymi recenzjami prasowymi grana była kilkanaście razy
od kwietnia do października na scenie w MOK.
2006
- Działalność Teatru uległa znacznemu ograniczeniu za sprawą generalnego remontu sali
widowiskowej, sceny i jej zaplecza, który trwał od stycznia do końca września. Mimo to zespół
zdołał przygotować na jubileuszowy X Jesienny Festiwal Teatralny sztukę autorstwa Hanny Krall
„Po bajce”.

- Od października Teatr realizuje swoje spektakle na zmodernizowanej i wyposażonej
w nowoczesny sprzęt oświetleniowo-akustyczny scenie.
2007
- W październiku Teatr obchodził jubileusz 85-lecia Teatru. Główne uroczystości miały miejsce
w sali widowiskowej MOK w dniu 5 października, a uświetniła je premiera "Igraszek z diabłem"
Jana Drdy w reż. Janusza Michalika.
2008
- Zbigniew Kukla przygotował ze Sceną Poetycką Teatru widowisko pt. "Niebiańskie Listy",
dedykowane pamięci tragicznie zmarłego Jana Fudali - gorczańskiego poety, aktora, artysty
rzeźbiarza, tancerza, podróżnika, zaś Scena Dramatyczna pokusiła się o kolejną inscenizację
Fredrowskiej komedii "Śluby Panieńskie, czyli Magnetyzm Serca".
- Sfinalizowane zostały rozmowy z aktorem warszawskiego Teatru "Kwadrat" - Maciejem
Kujawskim oraz kompozytorem Czesławem Majewskim, związane z realizacją przez nich
widowiska dla dzieci i dorosłych "Przyjaciel Wesołego Diabła".
2009
- W lutym odbyła się premiera widowiska "Przyjaciel wesołego diabła", które na najbliższe
miesiące stanie się prawdziwym hitem teatru. Zaowocuje to ponad dwudziestoma przedstawieniami
na własnej scenie w MOK oraz dwukrotnie w Warszawie: we wrześniu w Amfiteatrze Parku
Sowińskiego na Woli (dla 2-tysięcznej publiczności) i w grudniu na scenie Teatru "Kamienica"
Emiliana Kamińskiego.
- Zaczynają też nabierać coraz realniejszych kształtów plany zagranicznej podróży artystycznej
Teatru, które zmaterializują się w roku następnym.
- W grudniu rusza remont generalny budynku MOK; Teatr nie będzie grał na własnej scenie przez
długich dziesięć miesięcy.
2010
- W marcu ruszyły próby do kolejnej (już ósmej w historii Teatru) inscenizacji "Zemsty"
Aleksandra Fredry; to druga praca reżyserska Macieja Kujawskiego z nowosądeckimi aktorami;
jego asystentem przy tej realizacji zostaje aktor Teatru Robotniczego - Sławomir Bodziony.
- Na przełomie maja i czerwca ekipa aktorsko-realizatorska "Przyjaciela wesołego diabła" została
zaproszona przez polonijną agencję artystyczną "Polart" ze Szwecji do Sztokholmu, by tam
na deskach Centrum Kultury Farsta zagrać to widowisko dla kilkuset widzów; na spektaklu był
obecny m.in. konsul generalny RP w Szwecji - pan Radomir Wojciechowski.
- Po blisko rocznym remoncie generalnym na początku października otwiera swoje podwoje
zmodernizowany budynek Miejskiego Ośrodka Kultury. Na otwarcie TR dał swoją 347 premierę "Zemstę" A. Fredry w reżyserii Macieja Kujawskiego, którą sądeccy widzowie oraz przedstawiciele
mediów przyjęli z dużym entuzjazmem.
- Drugie i trzecie przedstawienie "Zemsty" miało miejsce podczas XIV Jesiennego Festiwalu
Teatralnego.
2011
- To rok interesującego eksperymentu dla Sceny Poetyckiej, która podejmuje się przygotowania
"Tryptyku Rzymskiego" Jana Pawła II w języku esperanto. Premiera ma miejsce na scenie MOK
podczas obchodów 100-lecia ruchu esperanckiego na Sądecczyźnie. Dzięki staraniom pań Jolanty
Kieres i Haliny Komar z Nowosądeckiego Oddziału Polskiego Związku Esperanto, aktorzy Sceny
Poetyckiej mogą zaprezentować swój spektakl na Międzynarodowych Kongresach Esperantystów we włoskim Turynie i w Białymstoku.
- Premiera polskiej wersji językowej "Tryptyku Rzymskiego" w październiku na jubileuszowym
XV Jesiennym Festiwalu Teatralnym.

2012
- Rok jubileuszu 90-lecia Teatru Robotniczego.
- W styczniu premiera kolejnej bajki dla najmłodszych - "Kopciuszka".
- Od lutego do sierpnia członkowie Teatru siedmiokrotnie wyruszają w "podróż sentymentalną",
oglądając na dużym ekranie fragmenty archiwalnych spektakli z trzech ostatnich dekad.
- Tradycyjnie w lipcu i sierpniu Scena Poetycka przygotowuje Wieczory Artystyczne z cyklu "Pali
się fajka nocy".
- Uroczystości jubileuszowe mają miejsce w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury - patrona
Teatru, w dniu 15 września; ich dopełnieniem jest 350. premiera Teatru Robotniczego: wystawiono
komedię Michała Bałuckiego "Klub Kawalerów" w reżyserii Janusza Michalika.

