
Teatr STG - wykaz premier 
(lata 1958 - 1990) 

 
1. „SIÓDME POTY” - składanka literacka  
        (1959r - Teatrzyk „dx” - na małej scenie - Klub „Spirala”) 
 
2. „ŚLUB” Witold Gombrowicz (kwiecień 1960r - prapremiera światowa - 

  scena Kino-Teatru „X”) 
 

3. „ŚWIETNY WŁODZIO i RZEMIEŚLNICY” Jerzy.S.Sito 
(czerwiec 1961r - prapremiera - scena Kino-Teatru „X”) 
 

4. „NA PEŁNYM MORZU” Sławomir Mrożek  
        (marzec 1962r - na małej scenie - Klub „Spirala”) 
 
5. „SZANTAN TO JEST ZABAWA” - kabaret  
        (maj 1962r - na małej scenie - Klub „Spirala”) 
 
6. „MUZEUM” - program składany - Emil Zegadłowicz, Tadeusz Różewicz, 

 Jerzy Harasymowicz, Witold Gombrowicz - maj 1963r - scena Kino-Teatru ”X”) 
 

7. „WIELKA TAJEMNICA GABINETU” - kabaret 
(maj 1962r - na małej scenie - Klub „Spirala”) 
 

8. „DOBRZE” wg Włodzimierza Majakowskiego - program poetycki 
       (listopad 1964r - na małej scenie - Klub „Spirala”) 
 
9. „ZMIERZCH” Izaak Babel  
       (maj 1965r - prapremiera polska - scena Kino-Teatru „X”) 
 
10. Składanka kabaretowa (marzec 1966r - sceny Zaolzia - CSRR) 

 
11. „WIOSNA” wg Brunona Schulza  
        (maj 1967r - prapremiera - scena Kino-Teatru ”X”) 
 
12. „ETIUDY REWOLUCYJNE” wg Artioma Wiesiołego 

(listopad 1967r - na małej scenie - Klub „Spirala”) 
 

13.  Składanka kabaretowa (lipiec 1968r - Mielno) 
 
14. „NIKIFOR” - program poetycki - (lipiec 1968r - Mielno) 

 
 
15. „RZECZ LISTOPADOWA” Ernest Bryll  

(styczeń 1969r - scena Kino-Teatru „X”) 
 

16. „ROSJA” - program poetycki (listopad 1969r - scena Kino-Tetru „X”) 
 
17. „PODRÓŻNI” - widowisko  
       (grudzień 1970r - prapremiera - scena Kino-Teatru „X”) 



18. „PĘKI RÓŻ” wg Jerzego Affanasjewa - program poetycki 
 (październik 1971r - scena Kino-Teatru „X”) 
 

19. „JASEŁKA MODERNE” Ireneusz Iredyński 
 (styczeń 1972r - scena Kino-Teatru „X”) 
 

20. „DO RÓWIEŚNIKÓW” - program poetycki 
(kwiecień 1972r - scena Kino-Teatru „X”) 
 

21. „LISTOPADY” - program poetycki  
       (październik 1972r - scena Kino-Teatru „X”) 
 
22. „POWIEMY” - program poetycki 

 (kwiecień 1973r - scena Kino-Teatru „X”) 
 

23. „FABRYKA ABSOLUTU” wg Karela Capka 
 (maj 1973r - prapremiera - scena Kino-Teatru „X”) 
 

24. „NADZIEJA” - program poetycki 
 (kwiecień 1974r - scena Kino-Teatru „X”) 
 

25. „PODRÓŻNI 2” - widowisko (sierpień 1974r - Bielsko-Biała)   
                                                     
26. „ŚLUBOWANIE” - widowisko plenerowe (wrzesień 1974r - Sosnowiec) 
                                      
27. „W PIERWSZEJ OSOBIE LICZBY MNOGIEJ” - program poetycki 

 (kwiecień 1975r - scena Kino-Teatru „X”) 
 

28. „COLLAGE SOLIDARNOŚĆ” - widowisko poetyckie (maj 1975r - Gdańsk) 
 
29. „KRAJOBRAZY PODRÓŻY” - widowisko poetyckie 

(luty 1976r - Leningrad - Moskwa) 
 

30. “SZCZELBA” - kabaret jarmarczny - (lipiec 1976r - Chorzów) 
 
31.  „LITERY” - widowisko plenerowe - (październik 1977r - Sosnowiec) 

 
32. „WAM !” - etiuda poetycka (listopad 1977r - scena Kino-Teatru „X”) 

 
33. „DRZWI DO LASU” - widowisko (lipiec 1978 - Wolbrom) 

 
34. „SUITA ŚLĄSKA” - widowisko plenerowe (październik 1978r - Zabrze) 

 
35. „PAŃSTWO TRAWNIK” - widowisko (maj 1979r - scena Kino-Teatru „X”) 

 
36. „WYBÓR WODZA” - żart sceniczny (maj 1980r - scena Kino-Teatru „X”) 
 
37. „METAMORFOZY” Witold Wedecki (grudzień 1980r - Scena Prób STG) 

 
 



 
38. „POWRÓT  DO LASU” Michał Wroński - bajka dla dzieci z muzyką 
        Leszka Furmana (1982 - scena Kino-Teatru „X”) 
 

38. „WIEKSZA CAŁOŚĆ” -  scena prób STG (1984 - 1985)  
cz. 1 - „JEST JAZZ” 
cz. 2 - „BURLESKA” 
cz. 3 - „BLUES” 
cz. 4 - „BALLADA” - nie zrealizowano 

 
40. „POWRÓT SMOKA” Marcin Wolski i Lucjan Radzikowski - widowisko 

  baśniowe dla dzieci z muzyka Leszka Furmana  
  (maj 1986 - scena Kino-Teatru „X”) 
 

      Do końca 1990 roku grany był na różnych scenach „Powrót Smoka” 
      Od 1991 do 2000 rozwijana była w ramach  Ośrodka Kino-Teatr „X” i Teatr STG 
      rozpoczęta w poprzednich latach działalność impresaryjna: 
      filmowo-teatralno-estradowa. 
      W lutym 2003r powołane zostało do życia przez dawnych członków teatru  
      Stowarzyszenie STG przy Politechnice Śląskiej. 
 

=========================== 

 


