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A u tor „Zemsty" to jeden z najwybitniejszyci.l 
twórców komediowych w literaturze pc.lskiej. 
Aleksander Fredro urodził się 20.IV.1793 r . w 

Surochowie koło Jarosławia, zmarł 15.Vll.18i6 r. we 
L wowie. hód Fredrów otrzymał w 1882 r. tytuł hra
biowski. Ze strony matki pisarz był praprawnukiem 
poetki Elżbiety Drużbackiej. W 1809 r. wstąpił dv ar
mii Księstwa Warszawskiego, w kampanii napolrnii 
skiej brał udział w odwrocie spod Mo~wy i bitwie 
pod Lipskiem. Odznaczony został złotym orderem Vir
tuLi Militari i Legią Honorową. W 1814 r . powródł 
z Paryża i w stopniu kapi,ana wystąpił z armii. Od
tąd przebywał głównie w rodzinnym majątku B<: ń 'w·
wa Wisznia i we Lwowie. 

W latach 1824-1855 podróżował do Włoch i Paryża. 
Na terenie wschodniej Galicji dał się poznać jako dzia
łacz społeczny, posłc. wał do Sejmu Krajowego. W 1829 
roku powołano go do Warszawskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk . W 1873 r. został członkiem Akademii 
Umiejętności w Krakowie. 

Naj wybitniejsze dzieła A. Fredry pcwstały w pierw
sz~·m okresie jego twórczości (18 7- 1835), kiedy napi
sał utwory : „Zrzędność i przekora" (1824), „Nikt mnie 
nie zr·a" (182.6), „Dyliżans" (1827), „Gwałtu co się dzie
je" (1826) oraz takie komedie wybitne jak: „Mąż i żo-
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na" (1822) , „Pan Geldhab" (1821), „Cudzoziemszczyzna" 
(1824), „Damy i Huzary·• (1825), a p !· zcde wszystkim 
arcydzieła komediowe : „Pan Jowials td" (1832), „śl uby 
panieńskie" (1827-32), „Zemsta" (1833), „Dcżywocie" 
(1835) . 

W latach 1835-1853 A. F redro milczał jako pisarz, 
co do dzisiaj nie zos . ało na flw ietlone przez his~orię li
teratury. Wiadomo jednak, że tłem tego milczenia był 
konflikt zachowawczych nastawiel'1 pisaq;a z po':cla
niem młodych, rewolucyjnych romantyków, konspira
torów i niepodległościowców. Potwierdza to zresztą 
demagcgiczny atak Seweryna Goszczyńskiego na 
A. Fredrę. 

Autor „Zemsty" był znakomitym obserwatorem ży
cia szlachty i jej obyczajowości, co przedstawiał w spo
sób satyryczny, częs o wyolbrzymiony karykaturalnie 
Pisarz malował jednak 5wcje środowisko z humorem 
i sentymentem, pobłażliwie i wybacza;ąco wytykał 
przywary i śmiesznostki szlacheckiego życia. 

Wybitną wartoś~ią sztuk A. Fredry jest jego język, 
wysoce artystyczny, prosty i jasny, obfitujący w wiele 
wyrażeń o charakterze przysłowiowym, ujęty w ramy 
naturalneio. swobodnego wiersza . 

JAP 



KAZIMIERZ OLSZEWSKI 

WIĄZANKA DLA JUBILATA 

Andrzej Niemojewski , wówczas mieszkaniec przy
graniczm.go Sosnowca, pisząc na prośbę orga
nizatorów życia teatralnego osady „Prolog„ na 

otwarcie pierwszej stsłej zagłębiowskiej sceny, prag
nął widzieć w nowym gmachu bohaterów najcelniej
szych dramatów Ś\viata i Polski. Nic więc dziwnego, 
że apelując do wielkich postaci scenicznych i przy
szłych widzów wolał ; 

,„ .. Stańmy pod wodzą starego Skarbnika, 
Niech on nam ludzkie pcdwoJe odmyka, 
Niech skarbi tłumy! Tu nasz szałasy 
Stawmy na dlugie , na szczęśliwe czasy! 
Twórzmy tu luaziom świat l pszy, ułudny, 
Swia, ukojznia po ich walce żmudnej, 
Zalejmy oczy ś,viatłcm i weselem, 
Aż im szmat nieba pod stopy pościelem. 

Czy jednak obecncść Skarbnika w „Prologu" jest tyl
ko dziełem przypadku, czy też owocem giQbokiej re
fleksji, polecającej poecie wykorzystac żywą jeszcze 
wtedy legendę o odwiecznym \vładcy podziemi, gdzie 
w codziennym truazie znobywały chleb rze ze zagłę
biowskich górnikó'vv'! Dzi ś, gdy po upływie si1odemazie
sięciu lat czytamy na nowo „Prdog · , dostrzeżemy bez 
trudu, że poeta, pisząc ten uLwór, ni.:Jako narzucał no
wej scenie konieczność ob· 1;cia działalnością sceni c7J1 ą 
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lych r~glon6w ziemi, w obrębie których ludzie żyli 
z górnictwa, a więc także i sąsiedni~go Górnego Slą
ska, którego mieszkańcy u schyłku XIX w. byli zmu
szeni korzystać wyłącznie z nielicznych skromnych 
amatorskich scenek polskich. 

_Można dziś stwierdzić, że mniej więcej od 1872 r., 
t .J. od momentu pierwszych prób, zmierzających do 
powiązania sosnowieckiej publiczności ze sceną aż do 
192~ r. t,j. przez pół wieku, scena scsnowiecka pełniła 
takze rolę teatru dla Śląska, krzewiąc kulturę scenicz
ną wśród nieliczne; tamtejszej inteligencji i szerokich 
rzesz robotniczych. 

Dcpiero po opuszozeniu Zagłębia przez wojska car
skie, a więc w okresie pierwszej wojny światowej, 
teatr sosnowiecki mógł śmielej sięgać do repertuaru 
patriotycznego dając m. in. tak lubianą przez kilka
dziesiąc lat w obrębie Małopolski i Księstwa Cieszyń
skiego sztukę W. L. Anc zyca p. t. „Kościuszko pod Ra
cławicami", utwór, który Górnoślązacy mogli poznać 
u siebie dcpiero w okr~sie plebiscytowym, kiedy teatr 
sosnowiecki po raz pierwszy w swych dziejach prze
kroczył granicę śląską. 

Teatr sosnowiecki realizował również inne, niemniej 
trudne zadanie, wiążąc z powodzeniem zwłaszcza w 
niektórych okresach robotniczą publiczncść ze sztuką 
dramatyczną, co miały ułatwić tanie, niedzielne i świą
teczne popołudnim.ve przedstawienia, organizowane 
już przez pierwszego dyrektora Teatru Zagłębia Cze
slawa Janows · iego. Z perspektywy si~demdziesięci 11 
lat można i trzeba niej edno zarzucić dawnym kierow
nikom sosnowiccldej sceny, nale ży jednak bezstronnie 
stwierdzić , że dzięki ich usiłowaniom w miarę upływu 
lat na widowni zjaw iali się coraz częściej, robctnicy, 
tworząc bardzo wdzięczną publiczność. 

Scena sosnowiecka, nie dysponując wybitnymi siła
mi, w niektórych okresach nie mcgła osiągać wysokie
go poziomu artystycznego. jednat;:że dzię'd wysiłkom 
aktorów, kontaktom z przodują(:ymi scenami pcls:dmi 
i bardzo częstym wystc;pom gościnnym ludzi teatru, 
okresami wybijała się na jedno z czcłowych miejsc 
ówczesnych scen prowincjonalnych, działających w 
granicsch Króles twa Polskiego. Tu trzeba wspomnieć, 
że trupa krakowska jeszcze w okresie, gdy teatrzyk 
sosnowiPc'··i mieścił s i ę w l<"ol 0 jo,v0j remi7ie, doś~ czę
sto zieżdżałe -r przedstawieniami do Zagłębia. Odwie-



dzały r6wniet Sosnowiec krakowskie „Figliki" za.lożo. 
ne przez A. Szyfmana, nie omijały tego miasta niektó
re zespoły warszawskie, dając imprezy bardzo ciekawe 
i na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Częsty
mi gośćmi na scsnowieckiej scenie byli najwybitniej
si aktorzy: Lud wik Eolski, Karol Adwentowicz, Kazi
mierz Kamiński, Roman Żelazowski, Wanda Siemasz
kowa, Mada Przybyłka-Potocka. 

Dzisiejszy Teatr Zag!ębia, związany przez siedem 
dziesi ątków lat z ~osnowcem, nie ograniczał swej dzia
łalności tylkc do tego miasta, lecz w miarę upływu 
la t obejmował artystyczną opieką coraz odleglejsze 
miejscowości, nie licząc wszystkich większych osiedli 
zagłębiowskich. Ak torzy sosnowieccy gościli w Często
chcwic, Olkuszu, Zawierciu, Ki <?lcach, Eusku, Ostrow
cu świętokrzyskim, Ojcowie, wyjeżdżali po laury do 
Warszawy, by w okresie międzywojennym rozpocząć 
skuteczną walkę o widza w obrębie Górnego Śląska. 

Nasz dzisiejszy Jubilat, znany już w całej Polsce pod 
nazwą Teatru Zagłębia, pracował w przeszłcści w wa
runkach wyjątkowo trudnych, do dzisiaj jednak po
szczycić się może niemałymi sukcesami, które zapew
niają mu zaszczytne miejsce w dziejach polskiego 
teatru. KAZIMIERZ OLSZEWSKI 

EUGENIUSZ MAJDROWICZ 

• 



ALEKSANDER FREDRO 

" 
ZEMSTA" 

komedia w 4 aktach 

Z „Prologiem" Andrzeja Niemojewskiego" 

Jest to powtórzenie przedstawienia z 1897 r., kiedy „Zemstą" A. Fredry, poprzedzoną 
„Prologiem" A Niemojewskiego, inaugurowano działalność Teatru w Sosnowcu. 

Cześnik 

Rejent 

Papkin 

Podstolina 
Klara 
Wacław 

O B S D A: 

Skarbnik 
Geniusz Sztuki 
Matka 
Córka 
Górnik I 
Górnik Il 
Górnik III 

TADEUSZ KALINOWSKI 
EDWARD SKARGA 
JAN SWIDER~KI 
B0LEc-ŁA W BOMBOR 
WIESŁAW MIRECKI 
MIECZYE'ŁAW ŁĘCKI 
DANUT A MORA WSKA 
LIDIA BIENIAS 
JERZY ROGOWSKI 

Prolog 

JA~ ,t;SZ BARBURSKI 
WŁODZIMIERZ FTGURA 
IRENA SZABELAK 
ALIN/ •. SZPAK 
JA~.: U:URICH 
TAJJEUSZ KRAC:NODĘBSKI 
JERZY SMOLINSKI 

Zemsta 

Dyndalski 
Perełka 

Smigalski 
Mularz I 

r

• Mularz Il 
Mularz III 
Hajduk I 
Hajduk II 

JERZY SIWY 
ANTONI GRAZJADIO 
ANDRZEJ HOŁAJ 
JERZY CZARSKI 
MEC7YE'ŁA W PIOTROWSKI 
MARIAN KOC 
TAD~uc:z MADEJA 
STANISŁAW MOŁEK 
JERZY GNIEWKOWSKI 

Damy: ANNA GOŁĘBIOWSKA, IWONA WIERZBICKA, IRENA KRAWCZYK 

Reżyseria i inscenizacja : Scenografia: Choreografia: 
WIESŁAW MIRECKI ŁUCJA KOSSAKOWSKA MIKOŁAJ KOPIŃ°SKI 

Muzyka i Kierownictwo muzyczne: 
ZENON KOWALOWSKI 

Asystent reżysera : Kontrola tekstu: Inspicjent: 
JERZY SIWY LUCYNA BARBURSKA ELŻBIETA TROJANOWSKA 



SIEDElVIDZIESIĘCIOLECIE 
SOSNO\VIECKIEJ »ZEMSTY« 

N ie p rzypadkiem jubileuszO\ye przed~ta_wienie 
Pans t '.\, owego Tea tru Zagłębia z okaZJl siedem
dzies ięciolecia sceny sosnowieckiej koronuj e 
Fredrowska „Zemsta". Równo bcwiem siedem-

d;z.iesi ąt lat temu, to znaczy w r. 1897 Zems ta" -
z „Prologiem" Andrzeja Niemojewskiego':_ zainaugu
row~la powstanie tej sceny, goszcząr zresztą póżniej 
na a esl ach naszego teatru na przestrzeni owych dlu
g~eh lat wielokrotnie i zaws ze z należytym powodze
niem. 

J ak wiadomo ta perła k omedii polskiej i j edno 
z_ na~celniejszych arcydzieł Aleksandra Fredry nazywa 
się a e fa cto „Zemstą o mur graniczny". Mur ten bo
wi em sta nowi i stotę sporu pomic;dzy Cześnikiem a H.e
·!en tem. Spór na p czór humorys tyczny, dziwaczny, no 
i mało prawdopodobny. 

Przez d ługi czas więc uważano, że Fredro ten kon
flik ~ po prestu :;:obie wymyślił, że jakiegoś fa k tyczne
go Jego precedensu nigdy w zasadzie nie było. T ym
czasem nowsze badania wykazały, iż t ego rcdzaju 
mniemanie j est zbyt pochopne. Albowiem taki prece
dens istniał i Fredro go znał. Mianowicie poślubieni!' 

Zofii z Jabłonowskich primo voto Skarbkowej zanio
sło .l''redrę ao maJąlku· żony, czyli do Ko.-czyny, poło• 
żonej w J,>o.viedt: Krosni<ons;dm. Do pc.siaa1oś..:i Kor
czynskicn aait:L.ał rówmeż JUŻ wt..dy moc110 zrujno
wa11y, zam.:K w C.arzyi;.oniu. uw zameK na1t.żą1:y ou
gis ao ruau Osw11<1:imuw, a póżnieJ .bo11erów, s•ał sią 
na prze10rme X v l i X V ll w:svoiuą własuosdą .i aua 
~kOLlllCń.kgo i Piotra J!irh:Ja. C..:nociaż obyelwaJ oyil 
barazc, maJę.ni i posiadaii u1:zne w10sci, w tym Kazay 
po Ki!Ka :utmKów, w Jt:auaK :w.wzięcie zaczęli się p ie
niaczyć o w, co oo któ.-400 na i.ym zamKu, uzys11:auym 
noLa oene arogą suKcts;1, ma nal.;żec. Po.r1it:waż p o
dział su11.ct:SYJuY ni1: Pył sc1sle sprecyzowauy, więc 
kłócono się o LO czyJa Jt:St studnia, czyJa aroga i coś 
tam Jt.;z1:Zc, a prz._a.,, w:szj-sL11.lln - czyJ Jest mur !o1·
tyl:ikacy; 11 y. 

Spory te nie ograniczały się jednak tylko do kłótni, 
lecz prL.ybit:rały mt:raz tormy walK.i zoroJnej. l i.al>: 
przt:z trL.yazi~sd lat dwaj mag,iaci w oaziil się za łby, 
w zasaazit: o Jaid.:s ba razu Ini:iiO znaczące drooiazgi, aż 
w koi1cu pomarli. len j -:: Cinak spad1rnoiercy byli mą
drz JSl i ca1ą sprawę zaia .wiil poluoownie. 

W każdym razie echa te; i.rzyciziestoletniej wojny 
o sLucuuę, arogę i mur zachowały się w różnych sąao
wych aK.acn , a takie i w t r aeiycJi ustnt:j. 1! rearo tedy 
natKnqwszy się na owe fakty użył it:h jako kanwy do 
swoJeJ przepys:zneJ kom;:aii. 
Oczywiście nie miał zamiaru pisać historii zamku 

odrzyKonsKiego a ni historii faktycznego S!->pru między 
~ko•nicK1m a J!'i lejem . .t-rz1:.mosł ca1y spór w inne cza
sy, sooie oliższ.: , czy li um1t szczone gal.id p<. d koniec 
wieku X V J.11 a azi1:.J ące s11:; pra \\ dopouoome w ówczt:::>
nym zaoo-rze ausLna1:kim. L. rcszLą v1sarzo.vi nie cho
dzi10 am o scis r.: um1t.szczu1ie w CL.asie swej kom„dii 
ani o jt:J 001,łaane usy .uowa11ie gtograliczue. Waż11i.:J
szą - i swszme - oyla ala nit g0 sJ,>rawa intrygi ko
mt:diowej or az sprawa JeJ kap!Laln ych, jak lo wiemy, 
bona terów. 
Coś nitcoś j ednak z owego usytuowania historyczne

go moż«ffiY w sztuce znalcżć. l.iiównie dzię,d Czdni
kowi, lnóry wspomi11a o ::.wym uctziale w Kcnfedera
cji HarsKiej (l 1 uo-177:2). A zatem zakładając, że po
wit:azmy, miar on w t1..cty dwaazit:ścia lat. a t1:.raz pod
chodzi poel szes~dziesią•K.ę, więc wynika!Oby 7. tego, że 
„Zi:m:na" dlieje się aloo u schyłku epoki l:>ta.nisławow-

IS 
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skiej, albo już po niej. W każdym rai:ie główne posta 
cie okmediowe, to już są rezultaty minionych czasów. 
Największym z nich jest sam Cześnik, którego „urząd"' 
może być już tylko fikcyjnym remanentem dawnej 
Rzeczypospolitej, ale dzięki k tóremu Raptusiewicz na 
tych minionych resztkach swojej świetności ciągle je
szcze jedzie. Zresztą chodzi tu nie tylko o świetność 
„urzędu". Autor wprawdzie nie wyjaśnia, jakim „cześ
nikiem" był imć pan Raptusiewicz - koronnym, wo
jewódzkim, czy tylko powiatowym, lecz z jego manier 
i fanaberii typowo magnackich („Poz.na szlachcic po 
festynie, jak się panu w kaszę dmucha!" - odgraża si~ 
przecież Raptusiewicz Milczkowi, przy czym słowo 
„szlachcic"' jest tu użyte niemal z pogardą - wynika
łoby ,że to cześnikowstwo było chyba wyższe od po-
wiatowego. 

Z drugiej jednak strony nie tylko owo cześnikow
stwo jest już jeoynie mitem lecz także i panacześni
kowe sprawy majątkowe. Z dawnej, być może nawet 
dużej, tortuny łtaprnsicwicza pozos.ały już chyba tyl
ko rtsztki. Za to poza i posLUra, zresztą szczere, zo
stały te same. 

W konflikcie bowiem chodzi nie tylko o mur, ale 
i o charaktery oraz o t. zw. pozycję obu wojujących 
strcn. Cześnik pogardza lVlilczidt m dlatego, że ten jest 
groszorobem, atJaJącym wyłącznie o materialne inte
resy, nie zawsze norn bene w sposób przyjemny. Cześ
ńik np. chyba by nigdy nie przerzucił zapłaty należnej 
murarzom, na przyszłe zyski procesowe. Ale Rejent 
to robi bez skrupułów. Cześnik jest nierobą, ale nie
robą magnackim. l\la gest. 

Obaj jednak mają wspólną cechę. Rejent np. bez skru
pułów ożeniłby Wacława z Podstcliną, a Cześnik ta;~ 
samo bez skrupułów ożeniłby się z Klarą. W tym wy
padku, t. zn. w sprawie troszczenia się o losy bezwol
nych młodych, wart jest Pac pałaca a pałac P aca. Fre
dro więc nie upiększa swoich głównych bohaterów. 
choć w tym swoim satyrycznym na nich spojrzeniu nie 
odmawia im pewnej nutki sympatii. Lubimy i jedne-
go i drugiego. . . 

Nie odmawia też tej nutki Papkinowi czy Podstollme. 
Chociaż Papkin, to nie tylko wierutny blagier, tchórz 

i pieczeniarz, ale także i łapownik, który za pieniądze 
oszukałby każdego swego dobrodzieja, to jednak ma
my do niego jakąś dziwną sympatię. Fredro bo •iem 

I ~ 
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obdarzył go prócz tych wszystkich wad r6wnłet ł jed
ną cudowną zaletą - wspaniałym komizmem, który 
każe nam tak jak i twórcy Papkina patrzeć na tego 
cudaka z dużą pcbłażliwością a nawet i ciepłem. Bo 
Papkin, to przecież mimo wszystko - istota bezbron
na, która właściwie nikomu nie może zaszkodzić („ ... a 
któżby się tam łakcmił na Wa::pana nędzne życie! ") . 

A Fodstolina? Jej „charakterek" to przecież też nie 
złoto, a jej intrygi są bardzo dalekie cd jakichś pod
staw etycznych. Ale i ona również znajduje u nas -
dzięki Fn:drowskiemu umodelowaniu - swój odcie11 
wyrozumiałośc:i. Eo niby cóż ta pozostałość epoki Sta
nisłav;cwskiej, - pozostałość n. b. już nieco przywią
dła, ma robić gdy zabrakło dawnych świ etności i bo
gatych amantów, w innych znacznie już trudniejszych 
czasach, jak nie starać si ę per fas et nefas, by jak naj
lepiej wyjśc za mąż? Tym s ię ostatecznie nie gorszy
my. 

No i wreszcie finał. J est on zaaranżowany zgrabnie, 
choć naturalnie ze swoimi komediowymi umownościa
mi. Eo w rzeczywistości może by to wszystko nie za
ko(1czyło się tak ładnie. No a jakby się nie zakończy
ło, nikt nie dałby gwarancji, że za jakiś czas Cześnik 
z Rejentem nie wzięliby się znowu za lby. 

Ale przecież to nie jest ważne. Ważna jest bowiem 
sama komedia, iak znakomita i tak dowcipna, ważne 
są jej postacie , zawsze żywe, zawsze młode, zawsze ba
wiące nas świetnie. 

BOLES'LAW SUROWKA 

,-



W roku Jubileuszu 70 lat działalności 
w Państwowym Teatrze Zagłębia w Sosnowcu 

pracowali: 

Wies~aw_ Mirecki - dyrektor i kierownik artystyczny, Antoni 

Graz1ad10 - v-ce dyrektor, Jan Pierzchała - kierownik li

teracki, Jerzy Kałucki - scenogra f, Mikoiaj Kopiński _ cho

reograf, Zenon Kowalowski - kierownik muzyczny. 

Zespół aktorski: 

Lidia Bienias-Krawczyk, Izabella Bilska, Halina Chorzewska 
Anna Gol.i:biowska, Zofia Jarończyl,, Marina szmak-Konar~ 
sk_a, S.tamslawa Martyniak, lJa nuta Morawska, Olga Szpak· 
~1chaJlowa, Irena Romańska, Irena Szabclak, Elżl>ieta Tro
Janowska, Iwona Wierzbicka, Janusz Barl>urski, Bolcslaw 
Bon~bor, Jerzy Czarski, Wlodziruierz Figura, Andrzej Holaj, 
Marian Koc, Tade usz Krasnodębski, Miec:i:ysław Lęcki, Ta
deusz Madeja, Mieczyslaw Piotrowski, Jerzy Rog owski, Jerzy 
Siwy, Edward Skarga, Antoni Slocii1ski 
Jau Ulrich. ' Jerzy Smoliński, 

Zespół artystycz.ny pomocniczy: 
Lucyna Barburska - s ufle rka, Leokadia Slarkc suflerka, 
Jerz)· Gniewkowski - insp iC'.)cnt, Stanisław l\lołek _ inspi

cjent, Ryszard Grochowina - inspicj ent. 

Zespół techniczny: 

Albin ~ryla -: brygadier sceny, Urszula Hujarslta - fryzjerka , 
Jan C1szowsk1 ·- k ifa·ownlk p r acowni s tol a r iók iej, Marian Dą
bek - el"'ktryk, Zdzislaw Dzierzkowski - ma.zynis ta scen y, 
Kazimierz Fiolek - m aszy nio!a sceny, l\larian Gtowinlcowski 
- maszynista sceny, l\laria Go1ąb - garderob ia na , Jerzy 
Kotula - kierownik techniczny, Stanisław Kawecki - k ra
wie c, Maciej ł~ędzierski - akustyk , Janina Ii.urdziel - gar
derobi<ma, Stanisław Maaiara - stola r z, Stanisław l\laslow
sk1 - kierownk cl zialu eJ(?l,tryczn ego, Maria Marcinkowska_ 
rekwizy torka, Sterania Podsiadlo - J<ra w cowa , Kalanyna 
Rzepka - kie rown1l< pracowni p e rukanko-fryzjcrsk iej, Ro
man Robak - rna ;;zynista scen:,•, 1\la rian Robak - m ,1s 1.ynis La 

sceny, Halina Roi;towska - kierownik pracowni krawleckleJ 
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dami:klej, Aleksander Rużyło - malarz, Zofia Segda - try• 
zj erka , Jan u sz Sołtysik - m odelator, Adam Szymański -
kierow nik praco\•mi J<rawieckie j męskiej, Józefa Wojniak -
pomoc garderobiane j, J a nina Zientara - g arde robiana, Je

rzy Zdybał - m aszynista sceny. 

Zespół administracyjny: 

EH;bieta Grzebalska - kierownik zaop a trzenia , Ewa Krzos -
k si g ciwa, Barbara l\latraj - organizator wid owni, Maria Mi
siaszek - kierownik dzia ł u ogólnego, Bogumiła l\lucha -
!'"łówn ~ księgowa, Barbara Poddańczyk - - zastępca głów
nej księgov.'e j, mgr Kazimierz Różanowicz - r s dca prawny, 
Maria Ryharkiewicz - zaop a tr zenie, Ire na Szczepańska - ln
tericlcn t, J a nina Szymai1ska - k a sj erka kasy b ile towej , Wan
da Trzcionka - st . r e fe r e nt-maszynistka, Helena Warzyńska 
- księ ::;.:iw <i . I.eoka:lia Vo;;t - - magazynierka. 

Zespół gospodarski i obsługi: 

Janina Bartela - p racownik fizyczny, Mar ian Cichoń - kie
r owca, Zofia Gielniewska - pra cownik f izy czn y , Irena Głą
bik -- por tie rka , \Vłaclyslaw Chmi ela - p ortier , Teresa Ko· 
morni ck a - pracown ik fi ~yczny, Halina Krzysztofczyk -
pra cownik fi zyczn y , Bolesław Łaskawiec - kie row ca, Lidia 
Magn es - pracownik fi zyczny, Maria Stanek - pracownik 
fi zyczny, Helena Suchoi1 - p racownik fizyczn y, Józef Sz6-
stakiewicz - J<ierowca . Julia T a rnas - p r acow'ni k fizyczny, 
Antoni W e st er ski - p ala cz , Józef Cegielski - b il e t e r, Jan 
Ganca rz - p a lacz , t aria Gr:t.y bowska - szatniarka, Józefa 
Jadowska -- sza tniarka, \Vanda Kałamaja - szatnici rka, Ma
ria Konieczna - bile te rka , Józef K.ościak - p a lacz, Józef 
Krawiec - t a pice r , Marian N owa kowski - p or tier, Mirosła
wa orczyk - szntnia rka, Bolesław Perek - p ortier, Jan 
Szewczyk - pracownik !lzyczn y , Irena Sysakicwicz - szat
n ln rka , P iotr Tomiakow:;ki - por t ier, Janina Włosek - szat-

niarka . 

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

telefonv 6-11-27 , 6-20-94 

Teatru 
Kasa: 

l'l 



.JUBILEUSZ 

Państwo\l:y T atr Zagłębia w Sosnowcu ob
chodzi Jubiłcu z 70-lcci pracy. W so
botę 6 Jutego 1897 r .. w nowozbudoPa-

nym Teatrze ,. Sosnowcu odb_ ło się pierw. ze 
przedsta\ ienie inauguracyjne kiedy wystawio
no· ,Zemstę" Aleksandra Fredry z ,.Prologiem" 
Andrzeja ..1 ri mojew. kiego po ty mieszkając -
~o ', Sosno\ cu, autora znakomitego cyklu 
wiersz r o proletariacie Zaglębia Dąbrowskiego 
pt. „Polonia irredenta". 

Z ok zji Jubil u zu ukaza1a się okoliczno
sdo •a publikacja p. t. „70 lat Pań l\ ow go 
Teatru Zagłębia w So nowcu", na którą skła
dają się prace o roli T atru Zagłębia f jego prz -
szłe>Sci - autorów: Kazimierza Olszewski go. 
Jana Pierzchały, Henryka Rechowicza i Bole
sława Suró\ ki. 

Publikację .iubileuszową, za ~·ierającą boga 
dokumentację fotograficzną oraz indeks na
zwisk, nabyć można w kasie Teatru oraz u bi
l terów. Cena 25 zł. 

ZESPOŁ AKTORSKI PRZEDSTAWIENIA JUBILEUSZOWEGO 



JUBILEUSZ 

70 LAT PRACY PTZ 

Cena 2 al 


