


ALEKSANDER FREDRO, najwybitniejszy polski komedio
pisarz urodził się w r. 1793 w Surochowie ~ziemia j.aro: 
sławska), zmarł we Lwowie w r. 1878. Pochodził z zuboz~łe~ 
rodziny szlacheckiej, którą jego ojciec, Jacek Fredro dz1ęk1 
umiejętnościom gospodarskim „przesunął" w szeregi ary
stokracji galicyjskiej, koronując nazwisko tytułem hra
biowskim. Młody Fredro otrzymał jedynie domową edu
kację . W 1809 r. wstępuje do armii Księstwa Warszawskiego. 
Odbywa kampanię 1812 r. i dostaje się do niewoli rosyj
skiej. Po ucieczce z niewoli bierze udział we wszystkich 
bitwach aż do abdykacji Napoleona (1814 r.). W tymże roku 
przebywa w Paryżu, odwiedzając często teatry. Po powrocie 
do kraju osiada w swoim majątku Beńkowa Wisznia. Roz
poczyna działalność literacką . W 1824 wyjeżdża do Włoch 
(styka się tu z teatrem i twórczością wielkiego komed.io
pisarza Goldoniego, który żył w XVIII w.). Podróż ta zwią
zana była z przeżyciami miłosnymi pisarza, który starał się 
przez długi czas o rozwód dla ukochanej kobiety - Zofii 
z Jabłonowskich Skarbk.owej, poślubiając ją wreszcie 
w 1828 r. 

Twórczość Fredry rozpada się na dwa ok!resy. W pier
wszym (1818-1825) powstają m.in. takie utwory, jak „Pan 
Geldhao", „Mąż i żona", „Damy i huzary", „Odlutk.i i poet~" · 
Szczytowe osiągnięcia pisarza rodzą się w drugim etapie 
(1831-1835). Przynosi on takie komedie, jak „Pan Jowial
ski", „Śluby panieńskie" , „Zemsta" , „Dożywocie" . Po r. 1835 
Fredro na kilkanaście lat przerywa pisanie. Zaczyna na 
nowo pisać po r. 1850. Okres ten nie przynosi już takich 
arcydzieł, jak lata przed 1835 r. 

Z OKAZJI DNI TARNOWA 

Musical beatowy wg ALEKSANDRA FREDRY 

Adaptacja : LECH KOMARNICKI 

Mu zyka: SEWERYN KRAJEWSKI 

Piose nki: KRZYSZTOF DZIKOWSKI 

Urszula Czerwińska 

Ludwik , jej mąż • 

Barbara , pisarz . . 

Osoby 

. STANISŁAWA ZAWISZANKA 
. . HENRYK KORBUT 

f ZDZISŁAW A BIELECKA 
. '\TERES A JABŁOŃSKA (adeptka) 

Kasper, jej mąż , brat Ludwika STANISŁAW KOC Z ANOWICZ 

Kasia, ich synowica . . . {DOMINIKA STE CÓWNA 
' ' \JANINA WIZZŁO 

Agata, bakałarz, dowódca straży MARIA MARTÓWNA
CIESIELSKA 

Błażej, jej mąż 
Filip Grzegotka 
Jan Kanty Poręba 

Dyzma Bekiesz . 
Makary . . 
Strażniczka I . 
Strażniczka II . 

Smutny Chłopiec 

JAN BRZEZIŃSKI 
J A NUSZ URBAŃSKI 
ADAM RACZKOWSKI 
JERZY BARAN (z esp. pom.) 
JERZ Y PIÓRKOWSKI ... 
KRYSTYNA STEFANOWSKA 
(adeptka) 
BRONISŁAW KORN AUS 

Inscenizacja: LECH KOMARNICKI 

Współprnca reżyserska i choreografia: 

ZOFIA WIĘCŁA WÓWNA 

Scenografia: LILIANA JANKOWSKA 

Asy stent reżysera: STANISŁAWA ZAWISZANKA 
Korepetycja muzyczna: ANNA MASTALERZ 

Gra zespól beatowy DROMADERY w składzie: 

KRZYSZTOF ŁESYK - organy 
RYSZARD KOLBUSZ - gitara 

STANlSŁAW PLEBANEK - gitara 
WOJCIECH WROŃSKI - perkusja 
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LILIANA 
JANKOWSKA 

LECH 
KOMARNICKI 

ZOFIA 
WIĘCŁAWÓWNA 

LILIANA JANKOWSKA jest absolwentką krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1955). Pracę 
rozpoczęla w teatrze kieleckim za dyrekcji Tadeusza Byrskiego. Początkowo projektowała 
razem z Antonim Tośtą („Pluskwa" Majakowskiego, „Callgula" Camusa w Teatrze Im. S. Że
romskiego w Kielcach; słynna inscenizacja Krystyny Skuszanki „Sługi dwóch panów" Goldo
niego w nowohuckim Teatrze Ludowym) . Za scenografię do spektaklu „Uciekła mi przepió
reczka" Zeromskiego w teatrze lubelskim otrzymali Nagrodę Państwową II stopnia (1961). 

Jankowska projektuje dla wielu teatrów. Jest autorką kilkudziesięciu scenografii w teat
rach Kielc, Lublina, Katowic, Gdańska, Łodzi, Olsztyna, Warszawy (gdzie obecnie mieszka). 
Od wielu lat ściśle współpracuje z Lechem Komarnickim. Posiada na swoim koncie szereg 
nagród i wyróżnień. Nagroda Wojewódzka w Kielcach, Wyróżnienie na Festiwalu Sztuk Ro
sviskich i Radzieckich w Katowicach (1964), Nagroda na Festiwalu Teatrów Polski P"'•F'c~ei 
(1966), Nagroda na Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu (razem z reżyserem 
Andrzejem Ziębińskim za inscenizację „Krakowiaków i górall" Bogusławskiego - 1969). 

LECH KOMARNICKI jest aktorem i reżyserem. Dyplom aktorski otrzymał w 1956 r. Po 
dwóch latach pracy w nowohuckim Teatrze Ludowym za dyrekcji Krystyny Skuszanki roz
począł studia reżyserskie w Warszawie (dyplom w 1963 r.). W latach 1963-1967 kierował teatrem 
w Koszalinie. Za jego dyrekcji scena ta odnosiła szereg sukcesów artystycznych. 

W swojej kilkunastoletniej karierze teatralnej zagrał wiele ról i wyreżyserował około 40 
spektakli. Ważniejsze role: Fortunio („$wiecznik" Musseta), Hamlet, Oberon, Antoniusz („Sen 
nocy letniej", „Juliusz Cezar", „Antoniusz l Kleopatra" Szekspira), Caligula („Caligula" Camusa), 
Przełęcki („Uciekła mi przepióreczka" Żeromskiego). Ważniejsze inscenizacje: w. MajaKow
ski - ,.Pluskwa" (II nagroda za reżyserię na Festiwalu Sztuk Rosyjskich l Radzieckich w Ka
towicach - 1963), D. Pawłowa i W. Tokariew - „Sumienie" (nagroda zespołowa na Festi
walu Sztuk Rosyjskich i Radzieckich w Katowicach - 1964), W. Szekspir - „Jullusz Cezar" 
(1964), Eurypides - „Ifigenia w Aulldzie" (wyróżnienie krytyków na Festiwalu Teatrów P""s'd 
Pólnocnej w Toruniu - 1964), J. Giraudoux - „Sodoma i Gomora" (1965), S. Przybyszewski -
„Snieg" (1967), w. Iwanow - „Pociąg pancerny" (1967), S. Capelli - „200000 l jem~., - (lldgroda 
na Festiwalu Teatrów Polski Północnej - 1968). 

ZOFIA WIĘCŁAWOWNA jest 
i pedagogiem (wykłada w 
Sr,kole Teatralnej). Pracę w 
(1945 r .). Od 1947 r. mieszka i 
(obecnie w Starym Teatrze) . 

aktorką, choreografem, reżyserem 
krakowskie! Państwowej Wyższej 
teatrze rozpoczęła w Katowicach 
występuje na scenach krakowskich 

Więcławówna to znany i ceniony choreograf (jest autorką 
przeszło 100 układów). Współpracuje z wieloma teatrami muzycz
nymi i dramatycznymi. Zajmuje się również reżyserią . Warto 
odnotować jej sukces reżyserski przy inscenizacji „Cosl fan tutte" 
Mozarta w krakowskich Krzysztoforach. prapremierę „Kynologa 
w rozterce" Henryka Czyża w Miejskim Teatrze Muzycznym 
w Krakowie i ciekawą reżyserię maskowego „Nowego Don Ki
chota" Fredry w Teatrze Groteska. 

Więcławówna jest laureatką Nagrody Państwowe.1 II stopnia 
za osiągnięcia pedagogiczne i posiadaczką wielu nagród za liczne 
imprezy muzyczno-estradowe. 



Gwałtu, co się dzieje, 
świat 1w głowie stoi, 
nikt już dzisiaj dobrze nie wie, 
co komu przystoi. 

Gwałtu, co się dzieje, 
kłopoty z babami, 
wszystkie się ubraly dzisiaj 
w czapki i żupany. 

Gwałtu, co się dzieje, 
krzywda wszystkim chłopom, 
bo w spódnicach muszą chodzić, 
baby spodnie noszą. 

Gwałtu, co się dzla)e, 
świat na głowie stoi, 
nikt już dzisiaj dobrze nie wie, 
co komu przystoi. 

Już od wieków taka moda, 
kto rozsądny powie: 
szabla przystoi mężczyźnie 
warkocz bialoglowie. 

Choć się ciągle moda zmienia 
r zecz to wszystkim znana: 
kapelusik jest dla pani, 
cylinder dla pana. 

Gwałtu, co się dzieje, 
świat na głowie stoi, 
nikt już dzisiaj dobrze nie wie, 
co komu przystoi. 

Gwałtu, co się dzieje, 
co dziś nosi młodzież, 
kolorowe bluzki w kwiatki 
są u chłopców w modzie. 

Gwałtu, co się dzieje, 
co się dzieje z modą, 
chłopcy długie noszą włosy, 
panny w spodniach chodzą. 

Gwałtu, co się dzieje, 
świat na glowie stoi, 
nikt już dzisiaj dobrze nie wie, 
co komu przystoi. 

SEWERYN KRAJEWSKI 

KRZYSZTOF DZIKOWSKI 

Z-ca dyrektora d/s administracyjnych 
HELENA STARSIAK 

Kierownik techniczny 
JERZY ŚWIDERSKI 

Kierownik pracowni scenograficznej 
ANTONI REISING 

Organizator pracy artystycznej 
DANUTA NOWAK 

Inspicjenci 
JERZY BARAN 
ALEKSANDER SOKOŁOWSKI 

Suflerzy 
ZYGMUNT BAŁUT 
JERZY PIÓRKOWSKI 

Elektrycy 
WIESŁAW MAJKA 
JULIAN NOWACKI 
CZESLA W POLEK 
MARIAN WALASZCZYK 

Radioakustyk 
JAN NOWICKI 

Prace krawieckie 
damskie: ADELA RICHTER 
JANINA SMÓLSKA 

męskie: EUGENIUSZ PECKA 
JULIAN WRONA 

Prace stolarskie 
JÓZEF MAŁEK 
WŁADYSLA W SYSŁO 
ADAM BASI ST A 

Prace malarskie 
EDWARD NAWROCKI 

Prace fryzjerskie 
MARIA CIOCHOŃ 
WŁADYSLA WA PĘKALA 

Rekwizytorzy 
BARBARA CHMIELEWSKA 
MARIA GRODZICKA 
JÓZEF A NI EDZI ELKO 

Brygadier sceny 

JÓZEF CYGANOWSKI 
Brygadier sceny objazdowej 

WOJCIECH GRABOWSKI 



PAŃSTWOWY 
TEATR 
ZIEMI 
KRAKOWSKIEJ 
im. LUDWIKA 
SOLSKIEGO 
vV TARNOWIE 

Dyrektor i kierownik artystyczny 
JóZEF MORGAŁA 

Kierownik literacki 
MARIAN SIENKIEWICZ 

GRAMY 
Komedię typów i charakterów 
Mikołaja Gogola 

OŻENEK 

Popularny dr·amat obyczajowy 
Gabrieli Zapolskiej 

ŻABUSIA 

Bajkę Janusza Odrowąża 
z muzyką i piosenkami 

NIEZWYKŁA PRZYGODA 

W PRZYGOTOWANIU 
Calderon de la Barca 

NIEWIDZIALNA KOCHANKA 

Leon Schiller 

PASTORAŁKA 

Adres Teatru: 
Tarnów, ul . Mickiewicza 4 

Telefony: 
Centrala 22-51, 

Organizacja Widowni 24-77 



CENA ZL.,_ 

SIODMA PREMIERA 
W SEZONIE 1969/'10 

Sto piąta 
premiera 
od uzawodowienia Teatru 
im. L. Solskiego w Tarnowie 

PROGRAM IR 1 

KIEDY 
BĘDZIESZ 
SZŁA DO MNIE 

Kled:J .,_ Bla do mnie 
&am, sdsle ..-.. na ciebie, 
alo6oe dnst wUałe, 
drop uma powteckle. 

G6ra rnble& nńJ poebll, 
łeb)'ł n6s Die ...,.,.,.., 
wla&r cl d6 dopomllłe, 
łebri R7beleJ ta b7la. 

Ale rd7bri seebclala 
do lnnep Dwriel6, 
wleher dnewa polamle 
l pod naci &we nul. 

z plars6w OiMe bmleal 
do sł6p łwolola Il• ....., 
wlałr, oo pnedłem pGlllapl. 
teru .,.._.e wlał GeQ. 

lbeb dron pnesrodsl 
I PodniOlal lit ła1e. 
woda kładkę DleJe, 
bri Die moata IM dalej. 
do IDDep lł6 dalej... 




