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Obrzucajmy się tylko biotem TOdzimym. 
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Wszyscy ludzie są aktorami - skąd wziąć dla 
nich repertuar. 

Dlaczego 

chodzimy.„? 

Dlaczego chodzimy? - To zagadnienie zasad
nicze, ale nie na tę okazję . 

Dlaczego chodzimy do teatru? - to już bliższe 
nam w tej chwili, ale też zbyt ogólnP. 

Dlaczego chodzimy do teatru na sztuki Skowroó
skiego? - oto jest temat, którym należy się zająć~ 

Chodzimy na te sztuki. To fakt. W pierwszym 
dwudziestoleciu PRL Zdzisław Skowroński był -
po Leonie Kruczkowskim - najczęściej wystawia
nym scenopisarzem. Zaczęło się to jes.zcze wcześ
niej . W Oflagu II D Grosborn, gdzie nasz autor 
przebywał po kampanii wrześniowej, 10 lutego 
; 943 roku, odbył się jego debiut: „Kawaler z księ
życa'' według „Jadzi wdowy" Ruszkowskiego. Od
razu powodzenie: jeńcy-oficerowie chodzili 11<1 

„ Kawalera" po parę razy. 
Po wojnie, na normalnej, zawodowej scenie 

Skowroński debiutował po raz wtóry „Załogą". 
Działo się to w Częstochowie roku 1950, wspól
twórc:ą był Józef Słotwiński. Rzecz nie okazała 
się jeszcze w pełni udana, ale już dwie następne 
komedie spółki autorskiej raz.pędziły koło fortuny. 
„Dwa tygodnie w raju", pierwsza farsa o wczasach, 
podobała się po\vszechnie, a „Imieniny pana dy
rektora" sięgnęły rekordu sukcesów. Passa -iie od
mie:-iiła się, kiedy Skowroński zaczął wystawiać 
sztuki samodzielne. ,Maturzyści" z roku 1955 
przeszli przez większość scen polskich, budząc sze
rokie zainteresowanie w czasach rozognionych dy
skusji na temat metod i kierunków wychowa 1ia 
młodzieży. „Dy.plomaci", przeróbka z komedii Pe
rzyóskiego, zabawnie wiązała dowcip polityczny 
z pierwszych lat .przedwojennej niepodległości -
z a!;:tualnvmi śmiesznościami i śmiesznostkami. 
„Kuglarze" - stali się znowu ogólnokrajowym wy
darzeniem teatralnvm w zakresie „komedio-farsy··. 
gatunku, który Skowroński uprawia bezkonkuren
cyjnie. 

Rejestr jego pozycji dramaturgicznych daw·,10 
przekroczy! szczęśliwą liczbę „21". Są w tym rejes-
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trze, obok komedio-fars, także bogato reprezen
towane inne rodzaje: adaptacje starych komedii 
oraz książek dla dzieci i młodzieży, sztuki świetli
cowe, scenariusze filmowe z popularnym „Kapelu
szem pana Anatola" na czele, są dramaty dla ma
łego ekranu, jak „Dekret" czy „Mistrz", nagrodzo
ny na światowym festiwalu teatrów telewizj: . 
W ogóle do nagród ma Skowroński podobnie szczę
śliwą rękę jak do publiczności. Wszystkie jego 
ważniejsze utwory zyskiwały laur przy takich czy 
innych okazjach; zaczęło się od owego „Kawalera 
z księżyca", premiowanego jeszcze na wojennym 
konkursie Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, 
potem szły kolejne odznaczenia i wyróżnieni ::: . aż 
do najświeższej nagrody Ministra Kultury i Sz:u
ki z lipca tego roku. 
Są wiQc sztuki Skowrońskiego oglądane, lubia

ne, nagradzane. Dlaczego? Zawdzięczają to swo
jemu humorowi, poczuciu aktualności, sprawnemu 
warsztatowi komediopisarskiemu. Wszystko to 
prawda, ale jeszcze nie cała ... 

Który z. widzów nie pamięta dyrektora Puchai
skiego ze słynnych „Imienin", dyktującego w na
tchnieniu i pocie czoła zarazem swój idealni2 
zełgany życiorys , ale życiorys tak bezbłędny i ka
zionny, że zodowolić musiał każdego z personalni
ków lc.t pięćdziesiątych. Kto nie pamięta starego 
belfra Orlińskiego z „Maturzystów", postać owianą 
se :i tymentem i urokiem, nade \.VSzystko zaś prze
si <ikniQtą prawdą; kto nie miał w czasach sz.kol
nych bodaj jednego takiego profesora? A m agister 
Prot z Ministerstwa, specjalista od „recepcj i-pro
pagandy", jeden z b;ha'erów „Kuglarzy··. z, amv 
go wszy,scy z życia, ile to razy nas irytował i śmie
szy! jednocześnie. 

W nowej komedio-farsie Skowrońskiego „W czep
ku urodzona·· spotykamy się z cal<i galcr~ ~1 : '.~
szy'ch bliźnich. Babc'.a - obarczona kompletem 
obowiązków i kłopotów rodzinnych, Mąż nie mo
gący skończyć studiów zaocznych przy bieżące.i 
pracy zawodowej, żona z duszą wypełnioną 
tęsknotami do wyższych przeznac zeń, Córka - .. na
stolatka" - bi.iąca na głowę swym sprytem cahi, 
familię. Jest również, znany r.a codzie11, „babo
-chłop" Igor i Sąsiad - ispektor, który .nie może 
wybrnąć z paradoksu protokołów pokontrolnych , 
są jeszcze bratni Goście z zagranicy, przede wszyst
kim zaś Reżyser filmowy. najśmieszniejszy ze 
wszy·stkich , biadający, że dzieło sztuki rodzi siP 
zawsze na skutek „niedopatrzenia wladz", jakby 
żywcem przeniesiony na scenę ze studia i modnej 
kawiarr:i. 
Sądzę, że mój wywód stał się oto jasny. W każ

dym utworze Zdzisława Skowrońskiego spotykamy 
dobrych znajomych, którzy nas interesują i bawią. 
Dlatego właśnie chodzimy do teatru na jego 
sztuki. · 

C.b.d.d.• 
Stanisław MARCZAK-OBORSKI 

•) Co było do dowiccłzeniCt. 

JANINA ROMANÓWNA 
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BARBARA MARSZEL 

ADRIANNA GODLEWSKA
-MŁYNARSKA 

JOLANTA ZYKU N 
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EWA BERGER-.JANKO\VSKA 

Kto się nie mieści w s?ufladce, niech sobie szy
kuje trumnę . 

Cza sownikami rządzi czas. Zmienia ich funkcje. 
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Na początku drog i do doskonałości potknął się 
o swój oszalamiajqcy sukces. 



ZDZISŁAW SKOWROŃSKI 

W CZEPKU URODZONA 
komediofarsa w 3 aktach 

AUER-KORALNICKA, ak tor k a 

OLGA , jej star sza córka 

ZOŚKA, jej młods za córka 

'.VIYSZKA, wnuczka 

DZIENNIKARKA 

BRONEK, mąż Olg i 

IGOR, narzeczony Zośki 

SĄSIAD 

REŻYSER FILMOWY 

GOśC I 

GOŚĆ Il 

Scenogrn fia 

KRYSTYNA HORECKA 

OSOBY: 

- J i lNJN , \ ROl\IIANOWNA 
(gościn nic) 

E • R R 'K A 
l31\RU11R A MARSZEL 

' NA GODL 'S K..,ii..- h I, 
KA ucyna ;::,uc ec"tt 

- JOLANTA ZYKUN 

- E\V fi BERGER-J A NKOWSKA 

- ZYGMUNT LISTKIEWICZ 

- ANDRZEJ NOWAKOWSKI 

- ROMAN KŁOSOWSKI 

- EDWARD DZIEW01\ 7SKI 

- KRYSTlAN TOMCZ A K 

- TOMASZ Z 1\LIWSKI 

Reżyser ia 

J A N BRATKOWSKI 

As y - te n t reżyse r a T O ?v!.<\ SZ Z c\ L I\\' SKI 

PREMIERA W PAŻDZIERNIKU 1967 P r zerwa po I II akc:e 



7.ważyl, ws211stkic :w (sobq) p rzcci,w (i n n um). 

Schwycili jego glowę w aureo lę , którą mn za rzu
cili. 

EDWARD DZ I EWOŃSKI 

ROMAN KLOSOWSKI 



ZYGMU N T LISTK !E\\" ICZ KRYSTI AN TOMCZ A K 

A N DRZE.J N OWAKO\VS K I TOMASZ ZALIWSKI 



ZESPÓŁ ARTYSTYCZXY 

.\ k t o r z y 

.JERZY ADAMCZAK 

LEONARD ANDRZEJEWSKI 
RYSZARD BACCIARELLI 
EWA BERGER-JANKOWSKA 
HA N A BIELSKA 
HE:NRYK BŁAŻEJCZYK 
T.'\DEUSZ BOGUCKI 
ZENON DĄDAJEWSKi 
JERZY DUKAY 
EDWARD DZIEWOŃSKI 
LUC.JAN DYTRYCH 
TERESA GNIEWKOWSKA 
.-\DH!.-\NNA GODLEWSKA-:\;IŁYN .-\l!SK.\ 

IRENA .TAGLAR ZOWA 
:\;łARI.\:\' JONKAJTYS 
E:\;f!L KAREWICZ 
JOZEF KLEJER 
ROMA:./ KŁOSOWSKI 
lcL\Rl3ARA KOŚCIESZANK .-\ 

ARTUR KWIATKOWSKI 
TERES.-\ LIPOWSK,\ 

ZYGMUNT LISTKIEWICZ 
LUDMIŁA Ł.'\CZYŃSKA 

R .\RBARA !VIARSZEL 
STANISŁAW MIKULSKI 
.TERZY MOLGA 

KO::\'RAD :\>TORA WSKI 
CZESLA W MROCZEK 
DANUTA NAGÓRNA 
CZESŁAW NIEMCZUK 
.\NDRZE.f NOWAKOWSKI 
.-\LDONA PAWŁOWSKA 
WŁODZIMIERZ PRESS 
WOJCIECH RAJEWSKI 
BARBARA RYLSKA, 
.f,\:'-ilN.\ SEREDYŃSKA 
ZBIGNIEW SKOWRONSKI 
LUCY1'A SUCHECKA 
GERARD SUTARZEWICZ 
KRYST!i\N TOMCZAK 
EWA WIŚNIEWSKA 
BARBARA WYSZKOWSKA 
ALICJA WYSZYŃSKA 

TOMASZ ZALIWSKI 
J ;\CE K ZBROŻEK 
BARBARA ZIELINSKA 
.JOLANTA ZYKUN 
ALINA ŻELISKA 

Reżyser 

.T.-\N BRATKOWSKI 

Kiero\vnik muzyczny 
TADEVSZ KIERSKI 

Scenografowie 
KRYSTYNA HORECKA ROi\!UALD NOWICK I 

Dyrektor i kierownik artystyczny 
JERZY RAKOWIECK 

Przedstawienie pro\vadzi 

KONRAD MIK!C!ŃSKI 

Sufkr 

W.-\LENTYNA MICHAJŁOW 

K i e r o \V n i c y p r a c o \V n i: 

Krawieckiej n1ęsl<iej 

TADEUSZ BOLCZAK 

Krawieckiej damskiej 

HELENA ORLICKA 

:l;fa!arskiej 

EUGEN IUSZ PALARCZYK 

Stolarskiej 

:\;łlKOŁA.T WIERZBICKI 

Fryzjerskiej 

LEOPOLD MICHALSKI 

Modelatorskiej 

CZESŁAW ZAGA.TEWSKI 

Tapicerskiej 

KAZIMIERZ DZWONKOWSKI 

Kierownik oświe tlenia 

W!ESLAW PAJEWSKI 

Efekty dżwi<;kDWC 

ERIKA MLONEK 

Brygadier sceny 

WŁADYSŁAW KAZUBSKI 

K p r o w n i k T e c Il 11 i c z n Y 

EDWARD KOPACZ 
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W REPERTUARZE TEATRU 

Edmund Rostand 

„CYRANO DE BERGERAC" 

vVilliam Szekspir 

„SEN NOCY LETNIEJ" 

Bertolt Brecht 

.. OPERA ZA TRZY GROSZE" 

Zdzisław Skowroński 

„W CZEPKU URODZONA" 

W p r zyg o to w a n i u: 

Aleksy Tołstoj 

„DROGA PRZ'EZ MĘKĘ" 

w adaptacji Jerzego Adamskiego 

• 

Wpadł. I to na pomysl. 

Gdzie znajduję tematy? Chwytają mnie za rękę, 
najczęściej, by nie dać pisać o sobie. 

WSZYSCY ŚWIADCZYMY :NA BUDOWĘ SZKÓŁ I INTERNATÓW 

W programie wykorzystano: 

„ l\'Iyśli nieuczesane" Stanisława Jerzego LECA 

Rysunki Lecha ZAHORSKIEGO 

Fotografie Kazimierza KOMOROWSKIEGO 
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