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JUBILEUSZ 

W ostatnich dniach listopada 1967 roku teatr 
nasz obchodził będzie jubileusz 70-lecia pracy. 
W sobotę 6 lutego 1897 r. w teatrze sosnowiec
kim odbyło się pierwsze przedstawienie inau
guracyjne kiedy wystawiono „Zemstę" Aleksan
dra Fredry z „Prologiem Andrzeja Niemojew
skiego, poety, mieszkającego w Sosnowcu, au
tora znakomitego cyklu wierszy o proletariacie 
Zagłębia Dąbrowskiego p. t. „Polonia irrede
denta". 

Z okazji jubileuszu ukazała się okolicznościo
wa publikacja p. t. „70 lat Państwowego Teatru 
Zagł~bia w Sosnowcu". Na wspomnianą publi
kację o roli Teatru Zagłębia i jego przeszłości 
składają się prace: Kazimierza Olszewskiego, 
Jana Pierzchały, Bolesława Surówki i Henry
ka Rechowicza. 

Publikację jubileuszową, zawierającą bogatą 
dokumentację fotograficzną oraz indeks na
zwisk, nabyć można w kasie Teatru oraz u bile
terów. Cena 25 zł. 
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Zdzisław Skowroński 

ZdzisłaLv Sk0Lvro11ski 
Autor komediofarsy p.t. „W czepku urodzona" ur. 

21 marca Hl09 r. w Samborze koło Lwowa w środowi
sku inteligenckim, jako syn .Jana Skowrońskiego i Pau
liny z domu Swiechło. W 1928 r. ukot'lczył gimnazjum 
•v Krakowie, a w 19:35 r. pracował w zarządzie Związ
ku Zawodowego Pracowników Ubezpieczeń Spolecz
n)'Ch w Krakowie. Brał udział w kampanii wrześnio
wej w 1939 r., a następnie do 1945 r. przebywał w ofi
cerskich obozach jenieckich w Arnswald i Grossborn. 

W tym okresie rozpoczął działalność literacką mię
dzy innymi jako autor s?.tuk wystawianych w jeniec
kim Teatrze „Symbolów" i w obozowym teatrze stu
dia radiowego w Grossborn. 

Po powrocie do kraju w lutym 1945 r. praco\vał w 
hutnictwie na śląsku. W I 947 r. przeniósł się do War
szaw~·. gdzie pracował na stanowisku zastępcy dyrek
tora Biura Kultur~· i Oświaty Prezydium Rządu. 
W 19-18 r. zestal odznaczony Krzyżem Kawalerskim, 
a w 1956 r . Krz~·żem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. W 1955 r. otrz~·mal Nagrodę Państwową za 
sztukę „Maturz~·ści". W tvmże roku został kierowni
kiem literackim Teatru Klasycznego w Warszawie. 

Na twórczość Zdzisława Skowroriskiego składają sic; 
następujące sztuki teatralne. w większości komedie: 
„Kawaler z księżyca" - komedia wystawiona w obo
zowym Teatrze „Symbolów" w Grossborn w 1943 r„ 
„Mister Brownsun się żeni" - komedia w ystawiona 
tamże, „Przyjmujemy o 8.30" - obrazek komediowy w 
3 odsłonach (współautor J. Slotwit'1ski) 19-19 r., „Na ra
tunek" - sztuka w 2 aktach, 19-19, „Załoga" - sztuka 
w 3 aktach (współtwórca J. Słotwiński) 1950, „Dwa ty
godnie w raju" - komedia w 3 aktach (współautor J. 
Słotwiński) 1951, „Imieniny pana dyrektora' - kome
dia w 3 aktar:h (wspólautcr J. Słotwiński) 1954, „Ma
turzyści" - sztuka w 3 aktach 1955. „Ostatnia noc" -
sztuka w 3 aktach 1957, oraz komediofarsa p.t. „W 
czepku urodzona" 1966. 

L.dzisław Skowroński jest autorem scenariusza fil
mowego p. t. „Kapelusz pana Anatola" 1957 a także 
wielu przekładów i adaptacji. 
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ZDZISLA W SKOWROŃSKI 

W CZEPKU URODZONA 
Komediofarsa w trzech aktach 

Babcia, była aktorka 

Olga, j e.i star <; <:a córka 

Zośka , jej młodsza córka 

Myszka . córlrn Olg i 

Bronek, mąż Olgi 

Sąsiad 

I~o r , narzeczony Zośki 

Dzienni ka rka 

Reż~· er filmO\YY 

Gcść I 

GoŚĆ' II 

HALINA CIESZKOWSKA 
IRENA SZABELAK 

i\'IARINA SZMAK-KONARSKA 

LIDIA BIENIAS 

IRENA KRAWCZYK 
BARBARA KURNIKÓWNA 

BOLESŁAW BOMBOR 

MIECZYSŁAW PIC1I'ROWSKI 

JERZY GNIEWKOWSKI 

2f FIA JAROŃCZYK 
~DRZEJ HOŁAJ 

A~TONI GRAZIADIO 

ANTONI SŁOCIŃSKI 

Rzecz dzieje się współcześnie w Warszawie 

Reżyseria : 

HALINA CIESZKOWSKA 

As:•s ten t reżysera : 

l\IIECZYSLA W PIOTROWSKI 

Kontrola tekstu : 

LUCYNA BARBURSKA 

Scenografia: 

JERZY KAŁUCKI 

Przedstawienie prowadzi : 

RYSZARD GROCHOWINA 



Z Haliną Cieszkowską 
wywiad błyskawiczny 

Pani Halina Cieszkowska, występująca u nas gościn
nie, znana jest z wysokich osiągnięć artyst~czi:ych. 
z myślą o czytelnikach naszego programu pros1m) pa-
nią Halinę o wywiad. . . . . . . _ 

My: Droga Pani, trudno przypusc.1c, ze sta1e pani na 
scenie teatru w Sosnowcu po .raz pierwszy? 

H. Cieszkowska: Wiem. że trudno. Jako aktork.a Tea
tru Narodowe.go w Warszawie w latach trzydz1esty~h 
przyjechałam na gościnne występy do Sosnow:c~. K:to
regoś wieczoru otrzymał<l:m kwil3:t~, kosz m?Jei, w1e~
kości! Na szarfie był napis: .,Hahnie - ~alma ._Kto
rejś z kopalń w. ~agłęb~u ta.kże było Halma. Chc1a~ar:n 
tę kopalnię kupie ale me rruałam drobnych. Po woime 

za dyrekcji Krasnowieckiego znowu wyst~powa am w 
Sosnowcu. 

My: Na której scenie czuła się Pani najlepiej? Który 
teatr zostawił Pani najwięcej wspomnień? 

Cieszkowska: Moim teatrem macierzystym był Teatr 
Narodowy w Warszawie. Miałam kiedyś u Jaracza je
dem sezon znakomity i bardzo piękny. Debiuto
wałam kiedy miałam 17 lat i 9 miesięcy. W tym naj
młodszym okresie grałam wyłącznie pod reżyserią Ka
zimierza Kamińskiego, który był dla mnie najwięk
szym aktorem wszystk ich czasów. Prawdę mówiąc wy
bierałam się do szkoły dramatycmej ale mój tata i je
szcze inni powiedzieli - niech idzie od razu na scenę. 

My: <::i - jeszcze inni, kto to mógł być? 
Cieszkows,ka: Kilka 'osób: Solski, Kamiński, Osterwa, 

Pichor-Sliwicka, Siemaszkowa. 
My: A którą rolę pamieta Pani szczególnie? 
Cieszkowska: Damę Kameliową, Joannę d'Arc. 

Czymś znaczącym był dla mnie udział w „Krzesłach" 
Jonesco, w „Fizykach" DUrrenmatta, w „Zbrodni na 
wyspie kóz", w „Wizycie starszej pani". 

My: Pani reżyseruje u nas. Jak to jest gdy w pew
nej chwili cd aktorstwa idziemy do czynności reżyser
skich? 

Cieszkowska: Nie znoszę kobiet .reżyserów. 

My: Więc jak będzie Pani Halino? 
Cieszkowska: Ja się zamieniam na ten czas w męż

czyznę. 

My: Podejrzewaliśmy proszę pani. A kiedy to się 
zac2lęło? 

Cieszkowska: Bardzo dawno. Zaczęłam kiedyś od 
sztuki J. Zawieyskiego „Portret Łukasza". Grala wte
dy młodziutka Irena Kwiatkowska. Ujrzałam ją i po
wiedziałam: będziesz wielką aktorką. Po wojnie reży
sernwałam w Katowicach widowisko p-0etyckie po
święcone „Wyspiańskiemu" oraz Tennessee William
sa „Szklaną menażerię". Miałam świetny zespół aktor
ski, wyreżyserowaliśmy to razem. Podobnie jest u was, 
w Sosnowcu. Znowu mam znakomity zespół aktorski. 

My: Dziekujemy Pani. 
Rozmawiał ROCH 
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W CZEPKU URODZONA 
W komediofarsie. którą ujrzymy dzisiaj na scenie 

Teatru Zagłębia, Zd'Lisław Sk-0\vroński przedstawia ty
pową rodzinkc; warszawską, owładniętą nieprzeparty
mi pragnieniami kariery filmowej. 

Ileż tu kandydatek! Kariera filmowa uśmiecha się 
babci, córce i wnuczce lecz tylko babcia zostaje wy
branką losu, do niej tylko uśmiecha się szczęście. Bab
cia była kiedyś aktorką i to jeszcze pamięta, choć sła-

bo. Reszty dckonuje ,jak to zwykle w komedii, przy
padek, szczęśliwy zbieg okoliczności. 

Zdzisław Skowroński nie daje nam czasu na zasta
nawianie się nad tym, co jest prawdopodobne w jego 
komediofarsie a co nie; idziemy z nim od sytuacji do 
sytuacji, poznajemy wielkie i wręcz gigantyczne am
bicje ludzi, wierzymy nawet w wielką karierę filmo
wą babci, gdy nagle 'ń'Ymiary komediowe przemieniają 
się w zwykłe pełne realności i rozsądku życie. Górę 

bier.ze właśnie zdrowy ro :zsądek! Zwycięża coś, co sa
mi przyznacie, jest dzisiaj bardzo często udziałem lu
dzi już starych. 
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A może dostrzeżecie w komediofarsie Zdzisława Sko
wrońskiego jeszcze inne momenty godne tego, aby 
o nich mówić i zastanawiać się nad nimi? Godna uwa
gi jest na przykład filozofia życiowa wielu postaci ko
medii, ciekawy jest sposób w jaki autor eksponuje 
ii demaskuje owe filozofie i postawy życiowe. 

Każdy może dostrzec inne strony komediofarsy 
Z. Skowrońskiego, wszyscy wszakże będziemy się ba
wić jednakowo. 
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Zespół Administracyjny P.T.Z. 

Wicedyrektor: ANTONI GRAZIADIO 
Kier. Orga.'nizacji Widowni: Barbara Matraj 
Kier. Działu Ogólnego: Maria Misiaszek 
Główny Księgowy: Bogumiła Mucha 
Kier. Zaopatrzenia: Elżbieta Grzebalska 

Zespół Techniczny P.T.Z. 

Kier. Techniczny: Jerzy Kotula 
Brygadier Sceny: Albin Bryła 
Kier. Pracowni Modelarskiej: Janusz Sołtysik 
Kier. Pracowni Malarskiej: Aleksander Rużyło 
Oświetlenie: Stanisław Masłowski i Marian Dąbek 
Akustyk: Maciej Kędzierski 
Kier. Prac. Kra w. Męskiej: Adam Szyma11ski 
Kier. Prac. Kraw. Damskiej: Halina Rostowska 
Kier. Prac. Stolarskiej: Jan Ci.szowski 
Kier. Prac. Perukarskiej: Krystyna Rzepka 
Rekwizytor: Maria Marcinkowska 
Pomoc Krawiecka: ,Janina Zientara i Maria Gołąb 

Przedsprzedaż i sprzedaż biletów w Kasie Teatru 
od godz. 13-19. Organizacja Widowni, Kasa: 

telefony 6-11-27, 6-20-94. 

------ - - - -----· --- ---------- --

SZKIC DEKORACJI J. KAŁUCKIEGO 



Instytut Teatralny 
ze zbiorów Polskiego Ośrodka ITI 


