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ZDZISł,AW SKOWROŃSKI - zaliczany jest po Leonie Kruczkowskim, 
do najczęściej wystawianych scenopisarzy w pierwszym dwudziestoleciu 
PRL. Jego debiut przypada na dz5eń 10 lutego 1943 r. w Oflagu II D 
Grosborn, gdzie przebywał po kampanii wrześniowej. Ogromne powo
dzenie wśród jeńców-oficerów zyskuje jego „Kawaler z ksiqżyca", napi
sany wg „.Jadzi wdowy" Ruszkowskiego. 

Po wojnie, na norn1alnej, za\VOdo'Nej scenie Skowroński rlcbiutov.ral po n 1z 
wtóry „Załogą'', napisaną po . ...- połu z Józefem Słol\Vińskirn (Cz<~stochowa, lfl-10 r.). 
Współpraca obydwóch autorów wydaje w J;1U•cłl następnych jeszc ~c dwie ko
medie, a rr ianowicie „D,va tygodnie w raju" i ,,In1icntny Pana Dyrr.ktora•'. 
Następne sztuki pisze Sknv...rroński już samodziel n ie. Są to: „i\Inturzyści'' (Na
groda Państwowa w 1955 r.), „Ruglarze" (1960 r.)„,Dyplomaci" (Hl62 r.), „Ludzie 
w mundurach" (wyróżnienie Ministra Obrony Naroctov.rej - 1963 r.) oraz „lV 
czepku urodzona" (1967 r.). 

Na uwagę zasługuje n'nvnież cn'.1ocnn \vspółpracH ;iuto,-n z Teatrem TC'l l'wi zji. 
Poza przeniesieniem na maly ekran „Maturzysló\V" i ,,Kuglarzy", prezentuje 
Skowroński takie pozycje j3k: „Głos" (Sztuka reprezentowała Telewizję Polską 
na Festiwalu w Aleksandrii w 1965 r.), „Mistrz" (sztuka nagrodzona „Prix Italia" 
na Festiwalu TV w Palermo w 1966 r.) oraz „Duet". Poza twórczością oryginalna 
dokonał Skowroński również kilku adaptacji. spośród których wyrfoniaj<) s'<: 
„Ostatni liść'\ „Katarynk:1 ", „Intratna posada " i ., r\łiód kasztelański". 

W stadium realizacji znajduje się scenariusz filmo\\ry Skowrońskiego „Hrabina 
Cosel" wg J. I. Kraszewskiego, realizowany w wersji telewizyjnej i filmowc,J. Na 
zamówienie BBC pisze Skowroński widowisko telewizyjne, którego tematem .ics1 
STRACH, a podobne scenariusze zamówiono u 13 autorów z 13 różnych krajów, 
m.in. u F. Durrenmatta, E. Albce'go, J, Anouilh'a, A. Millem. 
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W CZEPKU URODZONA 
„Gdy przeczytałem nową komedię Zdzisława Skowrońskiego pt. 

,,W czepku urodzona", zafrapowało mnie kilka pomysłów. Może naj
bardziej ten, który nie został rozbudowany, pojawia się dość przelotnie 
i mo i: e uchodzić za podrzędny. Myślę o osobliwej, zabawnej „masonerii 
dziecięcej" ... Młodzi nazywają swych rodziców i w ogóle starszych „wap
niakami". Czy jest to wyrażenie pogardliwe? Niechętne? Myślę, że 
raczej mieści w sobie mieszaninę pobłażliwości i krytycyzmu ... Sztuka 
Skowro11skiego , którą się powinny zainteresować także i teatry zagra
niczne, napełnia otuchą. Odzwyczailiśmy się po trosze od nowych, 
naprawdę wesołych a inteligentnych komedii. Czas do nich powrócić". 

(„Szanse \v ykorzystanc i zaprzepaszczone" - Wojciech Natanson, „Teatr", nr 23. 
rok 1967). 

,.Zdzisław Skowroński, jeden z najbardziej znanych współczesnych 
dramaturgów, należy do tych nielicznych, którzy uprawiają twórczość 
komediową i komedio-farsową. I bynajmniej się tej działalności nie 
wstydzi... Reprezentuje swoisty typ humoru. Wykpiwa wady ludzkie, 
ale bez zajadłości, z. mądrym, łagodnym uśmiechem na ustach. Jest to 
uśmiech człowiektt, który wiele przeżył i wiele rzeczy potrafi zrozu
mieć. Stanowczo opowiadam się po stronie teatru Zdzisława Skowroń
skiego". 

(„W czepku urodzona", ,.Głos Robotniczy" - Łódź nr 247, 1967 r.). 

Projekt dekoracji 
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Eugenia Snieżko-Szafnaglowa 

Hanna Wolicka 

Lubomira Tarapacka Zośka 

Myszka 

Dziennikarz 

Ilona Kuśmierska . - studentka PWST 

Bronek 

Igor 

Sąsiad 

Reżyser polski 

Reżyser czeski 

Reżyser radziecki 

Reżyseria: 

Irc11eus.z Kocylak 

Roman Mctzlcr 

Jacek Dcrwiński 

Bronisław Surmiak 

Stanisław Brodacki 

f Zbigniew Gorzowski 

-\Andrzej Skubisz 

- Leopold Borkowski 

Scenografia: 
STEF ANIA DOMAl'lSKA DANUTA POGORZELSKA 

Asystent reżysera: 

Andrzej Skubisz 

Przedstawienie prowadzi: 

Leszek Noskowiak 

Kontrola tekstu: 

Jadwiga Chętko 
Haiina Lewandowicz 
Barbara Sosna 

5 



• 

\ 
I 

\:; ~ 
Sąsiad: „Wapniaki"? Co to są wapniaki, proszę pana? 

Bronek: My! Pan i ja! Starsze pokolenie: piasek w nerkach, woda 
w głowic i wapno w żyłach! Nic rozumie pan? Skleroza! 

(fragment sztuki) 
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l<:ierownik administracji w Olsztynie 
ANDRZEJ SZADZIEWSKI 

Kierownik techniczny 
PAWEŁ CHŁOST A 

Kierownicy pracowni 
krawieckiej damskiej: ZOFIA ZIMMER * krawieckie j mcskiej: GRZE
GORZ FRANKOWICZ * perukarskiej: ALFONS DOMICZEK * stolar
skiej: JÓZEF RESZEĆ * ślusarskiej: ALEKSANDER MARKOWSKI 
* malarskiej: EDMUND GICZEWSKI * modelarskiej: BARBARA 
MIERŻEJEWSKA * tapicerskiej: WIKTOR JANKOWICZ * szewskiej: 

GERHARD FOKS * rekwizytorskiej: JAN SOKÓŁ 

Główni elektrycy 
TADEUSZ GEREJ, MIROSŁAW SZOSTAKOWSKI 

Kierownik działu akustycznego 
HENRYK KOZŁOWSKI 

Brygadierzy sceny 
ANTONI !SZORA, KAZIMIERZ JURGIN 

Organizator widowni w Olsztynie 
ZENON LEWANDOWICZ 

(tel. 66-44, 39-15) 

Kasa czynna od godz. 10 do 13 i od 16 do 19 

Kierownik administracji w Elblągu 

STANISŁAW MACIE.JAK 
(tel. 25-00) 

Organizator widowni w Elblągu 

NINA BŁESZYŃSKA 

Kierownik sceny w Elblągu 

ARKADIUSZ BOGDANOWICZ 

Kierownik sceny objazdowej 
WOJCIECH STACHOWICZ 

Kasa teatralna czynna od godz. 10 do 14 i od 17.30 do 19 
w dni świąteczne od godz. 10 do 12 i od 17 do 19 

Projekty kostiumów i dekoracji 
DANUTA POGORZELSKA 

Red akcja program u: 
BOHDAN DZITKO 

CENA - 2 zł 

OZ11rał. J •. z. 398 (2000) 21.2.68. F-8/131 
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