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Zdzisław Skowroński, Józef Słotwiński

IMIENINY PANA DYREKTORA
komedio-farsa w 3 aktach
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Mzcze11oln1" ctęzko pti:„byl len wyb1iny c•luwlek T~tru lata uk.\J(Mcj1 lll~ld1O\\ klej . tropiony n leu. tennie przez ge'>tepo .
Z lat tł·ch nap1 ni p;;mh;lnlk. P•> p 1 ieczy1anłu którejśo Stelan Jat-aC2 W)"'ito >D"\ al pum1c;u1~ ltst do Jego auto1 a . Pos1t1chajmy l'11oć fragmentu nl zwyk.lt: ~n
:ltJ t i "~ puwl ·dzi J ,,, ~r;-,n.

\k. Il Zc!Jt;!cic z pn"1by od Je11ej: lfallta , Puc:habka . Di;b!cki.
Puch !~k a , I\ clrnnc·t\k l m1"ij 1 T ż pro-;zę„.'

„ ~tHly Kull •u! Ll!ZY 1>11:cd" lll'lą TWOJ pw111ęuuk
.. . Może cz.lowlcl ZIO"uinle naieszcle . ~e n:iru;z nit· 16 •·nowal.!f moralnej , tu rzecz . której dopuści<·
i;1ę n e \\olnu, bo za tym id1.1
7.agleoa. Kazd~ ~czerv pamli;Lnlk w~p6ICJ'.esn1
Je~t p1·zyc1ynkff:m do t rozum l enla te1 p1awdy, że tycie Je~t walką o w ttu•CI. których nie \\Olno h:dnah lekkomyślnie n11retać bo czlowlek ma - nit!-

. kt 111 Zdj ~i'<' / prób~
IJ11u1 Poldkowie w akcji I . Pan Dyn•ktur ··.

ZDZISŁAW SKOWROŃSKI, JÓZEF SŁOTWIŃSKI

IMIENINY PAN
KOMEDIO-FARS

DYREKTORA
W 3 AKTACH

OSO B Y :
LEON PUCHALSKI. dyrekto r fabryki
MARIA PUCHALSKA. jego

płyt

gramofo no wych

Jan Orsza

żona

Wanda Marw1cz

MAGDA. ich córka

Irena Chudzikówna

POLDEK. kuzyn dyrektora

{

ANDRZEJ RACHWAŁ. inżynier fabryczny - norrn zony Magdy
HIPOLIT DOBEK. naczelnik

B ogu sł aw
Bolesław

wydziału

ZUZIA. sekretarka dyrektora

Zdzisław Kozień

J

I

Sochnack1
Werowski

Tadeusz Sobolewicz
Zofia Gorczyńska
Iren a ł: ęcka

LUBOWIECKI. stary radca
KARWOWSKA.

urzędniczka

- siara panna

Mana Sieniawska

NACZELNJK

*

*

URZĘDNICZKA

Mana Za krzewska

WIĘCKOWSKI. ważny

Jarzy Witowski

NACZELNY DYREKTOR

lreneusz Erwan

DĘBICKI.

Kle mens Roman

starszy inspektor

KALIT A, inspektor

Józe f Jachowicz

REŻYSERIA · KAROL BOROWSKI

ASYSTENT REŻYSERA; BOLESLA W WEROWSKI

KIEROWNIK LITERACKI: JANUSZ TEODOR DYBOWSKI

Kierownik sceny : Stanisław Wiczkowski
Prace modelatorskie: Józef Bqk
Prace stolarskie: Wincenty Paluszkiewicz
Kostiumy wykonane w pracowni P. T Z. Rz. pod kierownictwem :

Wa wrzyńca

DEKO RACJE : ROMUALD NOWIC KI
KOSTIUMY : IRENA PERKOWSKA.

Oświetlenie: Marian C alów
Prace malarskie· Kazimierz Drupka
Prace perukarskie: Hen ryk Jargosz
Szc ze p ańskieg o i Ireny Szenborn

si.ety. straszliwe mo-itnv ścl 1 dla dogodzenia swej pysLe J namiętTIOŚ•l avLl>w Jest wszystkie hamu lce poz1yw'Bć i dopuśclć się niepojęt ych czynóv.
hlll'lby„. Trzeba, aby w tej walce światła z ciemnością wz!ęło ud:tlał w~yetko
ro czuje i myśli. A więc p1·zedc wszystkim auka i Sztuka .

DYREKTOR KAROL BOROWSKI
re żyser „IMI ENIN PAN A DY REKTORA"
Teatt

Z1~nlł

Iłl~."'LO\\ ~Kie

~J..tUlketłu

szczególne wy1ótnlenle : ulu Jeden z naJznakomilsl:ych 1 eiyscrÓ\\ poi kich - I<a101 Borowski. dyrektur 'l'~atrn Puw~zech 
neJ!<• \\ W111szawle. p1 zy jechał 1111 Jluz-vy
pobyt do Rzeszowa, aby '.'yrei}se1 o\\ I: komedlo-fan;ę Sko'." ronskle1io
I Slot\\ llhklcgo , którą
1bec11ie 'yst włamy

Dyrektora Borowskie •o. k1ó1y uudH>clzll niedawno c•l 1diiestol c ele pracy rc-

Dysku ·ja nad ~p. cmµJ a1·zcrn sztuki Od lewej h a rol Bo w kl
r
łyser , Zdtl~law Sl-.tn\ r ńskl I Józer Słotwiński - autorly . Tadeu:;z Chmle ·
11•\ kt na wca
roli dyre:ktora Puchal<'Yklego 11 Pań~twowym
le-wski
·
Teatrze Powszechnym \1 \\'ar. z.awl

„.CleS'~ się, te przetrzymałeś swoją d ramatyczną tułaczkę I .te wp1 .tę
gasz się znowu w pracę . Nie wątptę, ie będzie poty teczna w tych nowych
czasach . Byleś bowiem od swojej młodośct entuzjastą powagi pracy w tea trze,
walczyleł. t uczyleś młodzi t odpowiedzialności, słowem wypełnlalell nlena·
~annle swoje obowlqzk1 jako Polak i obywatel..."
Karol Boi owski. najpracowitszy z d ·rektorów teatru i reżyserów . za al azl
J zcze, mimo swego utrudzonego zawodu tyle czasu . by kil ka tygodni pośwlę ·
clć Teatrow'l Ziemi Rze!a:owskieJ, by slutyć nam swoim wleloletnlm dośwlad·
c:aen1em i o l brzymią wiedzą zawodowa . WdzJ~czny m11 jest 7a to I ne~z 'I'c11\1
1 cala zJemla rze::izowska .

d1 Jan u •;i: T .

D ybow~kl

zyser kle.I. llll'UJ z na<zym T all cm wl~
zy stalei lączn 1oc1 od stycznia bo vlem
or„ kiedy tylko paella 1dc•a obc:Jn1ow:mlu
prze:t teatry stolet:zne opieki nad mło
dymi placó•.- kami scc11kznyn.1 w terenie, 'teatr Powoo:eclmy \\ war LBWi<·
objął patronat nad Teatrem Ziemi Rze .:t.owskJcJ . Pilllon t Len , ;, czą! przyblł.'r ć formę rcaln(j tlomocy w po tael opieki
r t vstycznej nad na~z)·m Teatrem pomocy technicznej (ostatnio z spól elek:trolechnJczny Teatru Powszechnego pnygotowuje dla celów rozwiązania zagadnie nia św1all3 \\ czasie objazdów Teatru rzeszowskiego specjalną tablicę rozdzlelrzi1J, „wypo:l:yczenia" aktorów (Jan Orsza, aktOI Tea ru PO\vrozechnego, występuje
w u nas Aościnnle w tytuło \'e.f oll „pana Dy1·ektora· , a z.a razem Ol'ganlzuje
.,.. te11:nJe staly objaz.d). o nawet w 10zle potrzeby . wypoż:V<'Zania kostiumów CZ)
dekorącJl.

Bilans czterdzle,•lolecJa pracy rezyse1 sklCJ 1 "I ko pu;cdzleslęc1oleclo PldC)
akio sklej Karola BOI•>\\ ~kiego Jest lmponuJący . Po ukoncl nlLt \' 1. 1&07 Wa1..zawsk1ej Szkoły Dramatycznej zos1aj1c zaan4azowan) do Teatru Im . SI0\1·ac
kll.'gu v K1·akowh: zo dyrekcji Ludwiku Sulskicgo. Przechodzi pot 111 Io L0<1Z1
Pod dy1 keję Aleksadra Zelwerowicza Slybku stnJc ,1ę wybitnym aktorem. 1ecytatorem. reżyse1em . pracuje
e wb"~'>tklch wlt;k>t.ych mlar,tach w Polsc"
t kilka lat w Rosj i w Okt esie plerwm:ej WOJllY Swtatow<>j . TJ zeba zw óc1ć szczególną uwugę na olbrzym! wkład p1·acy 1eżyse1sklcJ Karola Borowsldeio do repertua1u Teat1·u Polskiego v Wa rsta\\IC od r. 1916, z matą przerwą w r. 1931,
kiedy to by ł dyrek torem eauu w Łodzi oz de• WOJll)'. Wkład t n wyra:l:a !i.I
l'Yfrą ~o premlc1· w tym czołowym Teauze naszei;:o krnju .
Po wojnie dy1ektor Borowski pelnt funkcję sze1 Res<Hlll Ku1tu1y PKWN lupoczątko vując
01go11lzację i.ycia
ultur.ilnci.;o '' Polsce pod koniec· 194ł 1
~l e szybko powrncu do u mllowaneJ pi cy reLYRe1skicJ
Widzimy tego ntezmo1
dO\\Bnl:'go ptaC<J\\'nlk11 .reauu kolejno \\ Wu•,LO\\le, p,,'l.nanlu, K 1akowle, Katu
wlcach, Bydgoszczy , BialymstrikL1, W1oclaw1u. S:tczecln t!, Gdo.ńoku, Cdyn..I I Sopocie. w1·eszclt! '' maju 1950 1. obejmuje dy1ekcJę ·1•eat1u Powszechnego '' Wa1' zawlc, urgonl.l.ując tam st:iłc: objazdy terenu wojewódzl\\ a
·arszawsklego.
Tentr Borowsldego ie>t jedynym dotąd Teat1em stolicy . który prowadzi stała
obJAZdy.

PIERWSZY OBJAZD TERENU

IMI NINY PANA DYREKTORA
komed10-lorso w 3 aktach

Z : SKOWROŃSKI i J. SŁOTWI Ń SK I
Mol 1954 r.

15 16 -

Jasł o
Jasło

17 - Krosno
18 - Kros no

19 - Turoszowko - dla proc . miejscowych
zokłodow procy

20 - Iwonicz
21 - Iwonicz
22 - Sanok

-

dla proc . miejscowych
2okłodow procy

23
24
25
26
27

-

dla proc. m1e1scowych
za ł dow r~o y

-

Sanok
Brzozow
Lesko
Ustrzyki D.
Krajewice

29 - Dębico
30 - Kolbuszowa
31 - Mielec
- dla proc. miejscowych
zokłodow procy

Czerw iec 19 54 r .

1 - Mielec

2 - Tornobrzeg
3 - Sandomierz
4 - Gorzyc"?
- dla prac mi lscowych
zakładów procy

5
6
7
8
9
1O
11
12
13
14
15

-

Stalowo
Stalowo
Nisko
Sarzyno

W. W.
dla proc. mie1scowych
zoklodow procy

- Leżajsk
- Przemy si
- Przemyśl
- Jarosław
- Jarosław
- Przeworsk
- Łoricuł

Teołr Ziemi R zesz.owskie1 roz.poc.zyno drugi ob10%d terenu driio
20 V I. br 2 dra matem Stefano Ze ro mskiego p . I. , G RZ ECH " .

