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„Pan Jowialski", komedia napisana prozą (1832) należy do naj

częściej grywanych utworów Fredry. Niezmiennie bawi ona pu

bliczność, stwarza też wdzic;czne pole do poplsu dla aktorów; kil

ku stworzyło w niej niezapomniane kreacje. Natomiast ty

tułowy bohater komedii stał się jedną z najbardziej kontrower

~yjnych postaci w historii naszej literatury. Zagorzała dyskusja 

o roli, jaką wyznaczył mu autor, o cechach jego osobowości, o kre

acjach scenicznych tej postaci nie została ostatecznie rozstrzygnię

ta. Sprawił'.! natomiast, iż sam problem wyszedł poza kręgi spe

cjalistów (wśród których najzacieklejszy bój stoczył Tadeusz Boy

Żelel'lski z Eugeniuszem Kucharskim) i stal się „częścią składową 

świadomości kulturalnej współczesnego Polaka". Materiały tej dy

skusji zebrał Eugeniusz Szrojt („Kalendarz Teatru Polskiego", 

Warszawa, 1967/68) z okazji wystawienia ,;Pana Jowialskiego" 

w tymże teatrze (reż. Jerzego KTeczmara). Z tego też źródła po

chodzi zaprezentowany tu wybór fragmentów, które, jak sądz :my, 

Loricntują naszych Widzów w przedmiocie sporu. Jako pewnego 

rodzaju wniosek z rozważal'l nad nimi traktować można wypo

wiedź Witolda Billipa (oprac. „Pana Jowialskiego" w wydaniu 

Biblioteki Narodowej), który słus;mic zauważa, iż „na zupełne 

nieporozumienie skazane są wszelkie próby ujednoznacznieniu te j 

postaci... więcej nawet: można bez trudu zaproponować f:'.lrc; wy

jaśn:el'l zupełnie różnych, z których jednak żadne nie będzie 

sprzeczne z tym, co wiemy z tekstu". 
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STANISŁAW TARNOWSKI: 

... Jowialski nie wie o niczym i byle w domu było mu 
dobrze i wesolo, nie chce o nicz ym wiedzieć; zamyka oczy 
i uszy, i drzwi, zasklepia się tt siebie jak ślimak. Ten za. 
bawny, miły, wesoły 'pan Jo1vialski jest produktem i re
prezentantem plemienia W?Jrodzonego; żeby się tak śmiać 
zawsze i tylko śmiać, na to trzeba b?Jło utracić energię 

i ducha. Jowialski nie głupi wcale z natury, żyje jak idio
ta dlatego, że o niczym nie myśli i niczego nie pragnie. 
Jego wesołość, z wiedzą i zamiarem autora lub ,bez nich, 
jest bardzo smutna i prowadzi do gorzkich refleksji. I to 
jest głębsze znaczenie, wartość i nauka tej postaci. 

PIOTR CHMIELOWSKI: 

„Komedie Aleksandra hr. Fredry" 
Trzy odczyty publiczne 
Warszawa 1876 

„.Ta dobroduszność, ta żartobliwość_ i jowialność, ta po
goda ducha, to posługiwanie się przysłowiami w każdym 
ważniejszym lub powszednim wypadku doskonale cha. 
rakteryzują poczciwą a powierzchowną, głębokimi namy
słami nigdy nie nawiedzaną, wyrzutami sumienia nigdy 
nie dręczoną naturę staruszka. 

Wstęp do „Komedii" Aleksandra 
Fredry, Warszawa 1897 



IGNACY CHRZANOWSKI: 

.„On jest typem jednej cechy charakteru narodowego 
(ściślej mówiąc: szlacheckiego) w jego rozwoju hist01·ycz
nym, a mianowicie „jowialności", przez którą pojmujemy 
niezmąconą pogodę ducha .. „Epoka wyraźnej krystalizacji 
tej cechy przypada już na wiek .XVI, na czasy Zygmunta 
Augusta. W wieku XVII, mimo nieszczęść, jakie się walily 
na Rzeczpospolitą, nie znika ona z charakteru narodowego: 
dowodem niezliczone facecje oraz pamiętniki Paska. 

Lecz jak ptak ptakowi, tak jowialność jowialności nie 
równa .... może być owocem to bezmyślnego (i egoistycz
nego) optymizmu, to optymizmu myślącego (i kochające
go). Otóż jowialność pana Jowialskiego płynie z optymiz
mu bezmyślnego, nie żeby to był człowiek zupełnie nie-· 
zdolny do myślenia, wcale nie. Bezmyślnym jest optymizm 
w panu Jowialskim dlatego, że nieświadomie napoły, ale 
napoły świadomie wtłoczył on myśl swoją, z natury zdol
ną, w ciasne szranki domowego życia . ... pojęcie i pragnie
nie ciszy i spokoju skurczył w pojęciu i pragnieniu zabawy 
i śmiechu ... Jeśli głębiej wejrzeć w jego duszę, jest on ty
pem pewnej, bardzo częstej, bo ogólnoludzkiej, cechy umy
słowej: skostnienia umysłu w gotowych formułkach życio
wych ... w martwych prawdach, przyjętych na ślepą wia
rę zasadach, roszczących sobie prawo do wiekuistej trwa
łości i niezmienności. 

„O komediach Aleksandra Fredry" 
Kraków 1917 

-------
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EUGENIUSZ KUCHARSKI: 

.„Jowialski tyle 'ma wspólnego z jowialnością , co Czar
tory~ki z czartem, a Skrzynecki ze skrzynią. Jowialności, 
a, więc tego usposobienia umysłu , który z uśmiechniętą 
row1?-o.~a~ą przyjmuje zle i dobre, mądre i glupie, bo ;umie 
wz11:iesc_ się P?nad płynną znikomość zdarzenia, bo umie 
·'.P?Jrzec z wyzszego stanowiska na rzecz i na bezpośrednie 
JeJ odczuwanie własne czy obce, w Joivialskim zgala nie 
ma. „.Stwarzał (Fredro) w Jowialskim postać reprezenta
tywną, symbol~zującą. marazm życiowy i zgrzybiałość du
cha w danym srodowisku ludzkim i w danej epoce. 

.„Jakąż jes~ dU:sza ~owialskiego? Wszelkie przejawy 
duszy redukuJą się u niego do zabawy 'i śmiechu i o tyle 
tylko P!Zychod~~ do głosu, o ile śmiechem rozbawionym 
mogą się wyrazie. 

... ~ta"!' jef!o urr:yslu charakteryzują najlepiej jego przy
słowia i ba1eczki . .Jest to równie gotowa i równie nieza
P'.ac?wana darmocha intelektualna, jak cale jego bytowa
nie Jest darmochą życiową. („.) 

. ... .Je~t ojcem rodu, jest dziedzicem i panem setek a mo
.:-~ tysięcy :·~usz" . Czy przyszło mu kiedy na myśl, co też 
się tam dzie1e poza żywopłotem jego parku? 

:„Ch?-rakter ojc~ rodu odsłania inną stronę duszy Jo
w1!1-lsk~ego.: u.~azu1e sferę jego uczuć. Czy istnieje w Jo
wialskim ;akis drobny ślad życia uczuciowego? 

Wstęp do „Pana Jowialskiego" 
Kraków 1921 
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TADEUSZ ŻELENSKI-BOY: 

Zdaniem prof. Kucharskiego Fredro, pisząc tę komedię 
tuż po \upadku powstania listopadowego, w epoce najwię
kszego znikczemnienia i ogłupienia warstw przodujących 
w Galicji, chciał swoją sztuką wstrząsnąć rodaków. Jesl 
to krwawa arystofanesowska satyra; dom Jowialskich to 
przekrój Polski, ... Polska „bez serc i bez ducha, wegetują
ca, przeżuwająca i dobrze trawiąc· a"; życie pana Jowial
skiego to - „życie nikczemne"! 

Taki oto proces wytyczono i tak, bez przesluchania 
świadków i obrony, skazano osiemdziesięcioletniego star
ca, o którego istotnym życiu wiemy wlaściwie dość nie
wiele . 

... O jednym tylko zapomniano. Trzebaż było poczekać 
parę lat, aż ten czerstwy staruszek · dokona wreszcie bez
troskiego żywota, i wówczas zrobić inwentarz jego „kan
celarii" . Co by tam znaleziono? Za'Pewne sporo książek 
i sporo papierów. ' Mo.że ułożony jego ręką zbiór przysłów 
polskich? To jedno wystarczyłoby, aby uczynić pana Jo
wialskiego bardzo zasłużonym badaczem. 

A gdyby znaleziono jeszc.ze plik kapitalnych bajek? Bo 
oto kwestia zasadnicza i nigdy, o ile wiem, nie postawio
na: czy pan Jowialski jest autorem tych bajeczek, które 
wygłasza? Jeżeli jest, w takim razie darujcie, państwo, 
ale autor bajki „Pawel i Gaweł" i „Osiolkowi w żloby da
no" nie jest ram.alem ani idiotą .... Cały mozolnie zbudo-
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wany akt oskarżenia wali się z kretesem .... Ale przypuść
my, że pan Jowialski nie jest autorem bajek ... Jeżeli Fre
dro chcial tak doszczętnie zdyskredytować jego umyslo
wość, uczynił trochę lekkomyślnie dając mu w usta swo
je najlepsze wierszyki. Sama kolekcja przysłów też daje 
do myślenia .... można by powiedzieć, że to jest rozmiło
wanie w przysłowiach czlowieka, który je cale życie zbie
ra. A umiłowanie to bylo w rodzie Fredrów: wszak każ
dej swojej komedii przydaje Fredro za motto przysłowie 
zaczerpnięte z Andrzeja Maksymiliana Fredry„ . I zaiste 
demagogicznym byłoby argumentem pasję ,jego, (Jowial
skiego) przeciwstawiać świe:i:ym klęskom narodowym. 

Kiedy Jowialski recytuje bajki, jest artystą zakocha
nym w doskonałości slowa: kiedy sypie przyslow"ia (a trze
ba nie lada zwinności my.§li, aby tak nimi sypać na wszy·· 
stkie okazje, nie mówiąc o świeżości pamięci), jest na
miętnym specjalistą. Czyż dziw, że chodzi po świecie tro
chę nieprzytomny, pochłonięty swoją pasją? W stosunku 
do świata ma pobłażliwą filozofię . P. Kucharski gorszy się, 
że go nie obchodzi los wnuc:~ki; ale czyż to taka zbrodnia, 
:'_·e staruszek nie przejmuje się zbytnio sercowymi kłopo
tami egzaltowane} 1pannicy? Cóż on jej ma.że poradzić? 
Na tle epoki, w dobie, gd11 despotyzm rodziców gwałci. l 
często tak brutalnie serca młodych, takie stanowislw 
dziadunia jest dosyć godne uznania. 

.,Kurier Poranny" 1928 nr 304 i 306 
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Pan Jowialski 

ALEKSANDER FREDRO 

PAN J OWIAL 
komedia w 4 aktach 

(przerwa po I i II akcie) 

K l 

- JERZY FITIO 

Pani Jowialska, jego żona 

Szambelan Jowialski, ich syn 

Szambelanowa, jego żona 

- WELA LAM 

- JERZY SMYK 

- MAGDALENA RADŁOWSKA 

Helena, córka Szambelana z pierwszego małżeństwa 

Janusz 

- BARBARA DEJMEK-KOWALSKA 

- LUDWIK PACZYŃSKI 

Ludmir 

Wiktor 

Lokaj 

SCENOGRAFIA 

JANUSZ WARPECHOWSKI 

- ZBIGNIEW SZCZAPIŃSKI 

- MIECZYSŁAW BŁOCHOWIAK 

I 
l 

Asystent reżysera 

- PIOTR STEFANIAK 
......... 

Zbigniew Szczapiński 

Inspicjent i sufler 

Jadwiga Bogusz 

PIERWSZA PREMIERA SEZONU 1970/71 

STO PIĘCDZIESIĄTA DRUGA PREMIERA BTD 

REŻYSERIA 

JERZY WRÓBLEWSKI 



TADEUSZ PEIPER: 

Był Jowialski młodzieńcem, gdy dokonał się pierwsz11 
rozbiór Polski, przeżył potem nadzieje związane z Sej'
mem. Czteroletnim, z Konstytucją 3 maja i z Kościuszką, 
przezyl upadek tych nadziei, miał mniej więcej czterdzie
stkę, gdy dokonał się rozbiór trzeci, a po utracie niepod
ległości przeżył złudy napoleonizmu i rozczarowania wy-· 
nikle z polityki Adama Czartoryskiego. 

„.Jakie piętno wyryły na nim owe czasy? 
„.Na powierzchni, całkowicie na zeionątrz, widz imy 

wszyscy - bo nie widzieć tego nie można -- przyslowia 
i bajki. „.Może to jest prze-myś-la-na i ce-lo-wa metoda 
do-.~wiad-czo-ne-go i na swój sposób mąd-re-go człowie
ka? „ . może żartobliwe dykteryjki Jowialskiego to zasła-
nianie czegoś, co jest wewnątrz? · 

„.A brulionowy „rękopis" Fredry! Rewelacja! ;znajdu
jemy w nim wierszyk J owiahkiego, pominięty w tekście 
opublikowanym na scenie i w książce, a ~uwierający czte
ry znamienne słowa: „nad prawdę lepsze baśnie" „.Taki 
manewr myślowy staje .-;ię całkowicie ;zrozumiały u czlo-· 
wieka, który przeżył bóle, nadzieje i rozczarowania lat 
dawnych, a gdy go poznajemy (rok 1827 (,lub 1828), prze
żywa ciągle jeszcze - pod rządami austriackimi, w owych 
czasach okrutniejszymi niż pruskie 'i rosyjskie - syste
matyczną germanizację kraju „. Jowialski odwraca się od 
prawdy, bo jest bolesna. ci nie clice mówić prawdy, bo jest 
niebezpieczna. To jest jego - filozofia życia! „.Jowialski 
ma własną prawdę 10 życiu i prawda ta wcale nie jest we
soła . Jego obraz życia ukazuje plamy fałszu, niesprawie
dliwości międzyludzkiej i dziejowej, bezrozumia ustrojo
wego, okrucieństwa .społecznego , i z takiego to obrazu ży
cia wywodzi się wiele my.m starego obserwatora spraw 
ludzkich„. „.Funkcja dykteryjek ujawnia się także 
w spr~wach prywatnych. „.Jowialski nie chce wpływać na 
decyz3ę Heleny w sprawie małżeństwa, bo takie stanowi
sko dyktują mu jego p o g l ą d y n a m a l ż e 11 s t w o. 
Ten stary doświadczony człowiek uważa każdy wybór 
małżeński za równie ryzykowny, jako że szczęście czy nie
szczęście w małżeństwie nie da się z góry wymędrkować: 

„Teatr" 1949 nr l 
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KAZil\llERZ WYKA: 

Jedyna to komedia pisarza, która umieszcza konieczne 
dla utrzymania scenicznej dynamiki zabiegi malże1lskic 
w ~ak szeroki:n. aż t:zy pokolenia obejmującym kręgu ro
dziny, ~prawiło to, ze na przeciąg całych aktów grotesko-· 
wy t.a~~ec owych trzech pokoleń wokół wlasnej próżności, 
ambicJi, samozadowolenia, głupoty, pozycji bierze górę 
nad małżeńskimi zabiegami. 
Były te trzy /generacje potrzebne, ażeby dokonać pełnej 

charakterystyki środowiska i uzasadnić wniosek: im 
ml od si, tym gorsi. Tym bardziej cyniczni, zmateriali
zowani, egoistyczni. Tak urządzony światek rodzinny do
wieść ma faktu , że świat cały nie idzie ku lepszemu. O ta
ki z.aś fakt i ~ak~ wniosek chodzi pisarzowi. Bezw.?ględny 
egoizm plemienia ludzkiego z Pustakówki nie cofa się 
przed tym, ażeby sprawy patriotyczne i polityczne ujrzeć 
tylko przez dziurkę od klucza zagrożonej sypialni mlódej 
pary. 

·Aleksander Fredro - Pisma wszys tkie - PIW, 195::; 
(Fragment wstępu) 
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STANISŁAW PIGOŃ: 
Urodzony gdzieś w połowie w. XVIII, jeszcze za dru

giego Sasa, był Jowialski wyrostkiem, :.kiedy przeszła 
przez kraj konfederacja barska. Niebawem odłączono jego 
Jowialówkę czy Pustakówkę, jak ' ją tam nazwać, wraz 
z Galicją od Polski, światło Komisji Edukacyjnej ani od
rodzenie dokonane za Sejmu 'Czteroletniego już jej nie 
objęły. Miał lat niespełna czterdzieści, kiedy przyszedL 
upadek Kościuszki i trzeci rozbiór. A !potem nadzieje na
poleońskie i ich zly kres. Wierzymy, że one to z 1·;easzc:::a 
- jak każdego Polaka - przejęły i jego głęboko; ich ża
losny koniec pokwitował przecież cierpkim żartem w osob
nej .zamaskowanej powiastce. Teraz znowu, po ra:~ nie 
wiedzieć już który, załamanie nadziei związanych z pow
staniem 1831 r. A potem szły już tylko represje. 

Toteż wyzbył się on już czczych złud. Może kiedyś rea
gował uczuciowo na te obudzone nadzieje, może ulegal 
uniesieniom. Ale teraz już wie: Wszystko to pajęczyna, 
puste marzenia, plany ludzi na śnie budowane„. 

W tym pogromie jedno jedyne dla ludzi pewnego po
kroju zostało schronienie: dom, jeden jedyny ratunek 
zamknąć drzwi przed nikczemnością czasu, nie myśleć 
i. nie pamiętać, za wszelką cenę nie pamiętać. Że to egoizm 
- któż temu ;zaprzeczy . Ale im się wydało, że to jedyny 
możliwy ratunek. <...) 

Nie byłaby .więc bez niejakiego uzasadnienia hipoteza, 
że Jowialski był kiedyś wrażliwy na zalewającą go nik
czemność czasu, na nieznośność niewoli i .może przed nią 
to właśnie bronił się on tarczą nieustającego żartu i śmie-· 
chu. „ . Któż wie, czy by nie zechciał usprawiedliwiać się 
słowami zapożyczonymi u innego bohatera Fredrowskie
go: „Śmiałem się, by nie płakać, by nie czuć, szalałem". 
Więc 'Się śmiał. Drwil ze wszystkiego, Drwił boleśnie 

z syna i synowej, drwił powściągliwie z Janusza, z jego 
samochwalby, z jego tchórzostwa, podżartowywał dobro
tliwie ~ wnuczki, podkpiwał także - z samego Ludmira 
jako przyszłego małżonka Heleny, a czynił to mimo cale.1 
życzliwości, jakiej w nieświadomej intencji mu nie skąpił, 
czynił tak, bo nauczyło go Ż'!Jcie, że za tym dopiero oko
pem drwiny może się czuć bezpieczny. 

W pracowni Aleksandra Fredry, Warszawa 1956 
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WYBITNI AKTORZY POLSCY 
W „PANU JOWIALSKIM" 

W roli PANA .JOWIALSKIEGO występowali między innymi: 
WINCENTY RAPACKI, JAN KRÓLIKOWSKI, LUDWIK SOLSKI, 
TADEUSZ KONDRAT. 

W roli S z am b e I a n a: ALOJZY ZOŁKOWSKI (syn), MIE
CZYSŁAW FRENKIEL, ALEKSANDER ZELWEROWICZ. 

W roli S z amb c I a n o w c j: ZOFIA TRAPSZO, MIECZYSŁA
W A CWIKLIŃSKA. 

W roli He Ie ny: HELENA MODRZEJEWSKA (w roku 1866 
w Krakowie), MARIA PRZYBYŁKO, IRENA SOLSKA. 

W roli Ja n us z a: STANISŁAW HIEROWSKI, ROMAN ŻE
J,AZOWSKI, TADEUSZ FRENKIEL. 

W roli Lud mir a: FELIKS BENDA, ALEKSANDER WĘ
GIERKO, JERZY LESZCZYŃSKI, JOZEF WĘGRZYN, WIEŃCZY
SLA W GLIŃSKI . 

W roli Wikt or a: LUDWIK SOLSKI (1894), JERZY LESZ
CZYŃSKI, JOZEF WĘGRZYN, JAN KURNAKOWICZ. 

___ , ____ , ____ ~ 
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ZESPÓŁ 
BAf,TYCKIEGO TEATRU DRA:MATYCZNEGO 

im . .J. SŁOWACKIEGO 
W SEZONIE 1970/71 

DYREKTOR i KIEROWNIK ARTYSTYCZNY 
JERZY WRÓBLEWSKI 
KIEROWNIK LITERACKI 

Elżbieta Kisielewska 

IUEROWNIK MUZYCZNY 
Kazimierz Rozbicki 

KOREPETYTOR MUZYCZNY 
Mira Szezapińska 

REŻYSERZY: 

Wojciech Boratyński, Andrzej Przybylski, Jerzy Wróblewski 

SCENOGRAFOWIE: 
Krystyna Husarska, Liliana Jankowska, Janusz Warpechowski 

AKTORZY: 
Alfreda Bayll Stanisław Frąckowiak 

Grzegorz Galiński 

Aleksander Gawroński 
Zbigniew Grabski 

Barbara Dejmek-Kowalska 
Ewa Maria Hesse 
Krystyna Horodyńska 
Urszula Jursa 
Wela Lam 
Barbara Martynowicz 
Ewa Nawrocka 
Magdalena Radłowska 

Marcin Arkadiusz Idziński 

Kazimierz Jarocki 
Andrzej Kowalski 
Hilary Kurpanik 
Jan Milowski 

Kazimiera Starzycka-Kubalska Tadeusz Mroczek 
Teofila Zagłobianka I.udwik Paczyński 

Adela Zgrzybłowska 

lUieczysław Błochowiak 

Stefan Buczek 
Marian Drozdowski 
Jerzy Fitio 

Jerzy Rogalski 
Jerzy Smyk 
Piotr Stefaniak 
Zbigniew Szczapiński 

Mieczysław Wiśniewski 

INSPICJENCI I SUFLERZY: 
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Jad wiga Bogusz 
Janina Jarocka 

Edward Mączewski 

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY 

EDWARD CZYZNIEWSKI 

GŁÓWNY KSIĘGOWY 

Marek Horowicz 

KIEROWNIK SCENY 1SŁUPSKIEJ 

Jadwiga Subocz 

n ział o g ó l n y i k ad r y: Wanda Romaszkan - kierownik, 
Zofia Nowak - maszynistl<a, ·Barbara Moczulska - pomoc biuro
wa. 

n ział ks i ę go w ości: Józefa Sołecka - zastępca głównego 

ksi<;gowego, Waleria Bilińska, Stefania Walendowska - starsze 
księgowe, Teresa Kąkol - księgowa-kasjerka. 

Dział adm. gospodarczy: Leokadia Nawracałowa -
kierownik, Helena Litarowicz - kierownik zaopatrzenia, Zbig
niew Drewnc.wicz - magazynier. 

Or g a n i z a ej a w id o w n i: Ditta Łokuciewska - kierow
nik, Jadwiga Subocz, Jan Jakimowicz, Henryk Koska, Henryk Ru
lewicz - organizatorzy. 

DZIAŁ TECHNICZNY: 

Kierownik: Józef Karbowiak. 

nr y g ad ie r z y se e n y: Stanisław Kawalec, Stanisław 

Schwarz. 

Mas z y n iści: Bronisław Kupisz, Waldemar Olatkiewicz -
starsi maszyniści; Piotr Kurłowiez, Jan Stankiewicz, Karol Szary, 
Witold .Budzyński, Jerzy Maciejewski, Wiesław Sobajtis. 

P rac o w n i a m al ars k a: Franciszek Piątek 
Jarski; Halina Wiśniewska - pomoc malarska. 

mistrz ma-

Pracownia krawiecka: Jan Marei·niak - kierownik; 
Halina Banach, Teresa Grzywińska, Wanda Karolonek - krawco
\Ve, rlenon Lcmisz, Stanisław Szopiński - krawcy. 

Prac o w n i a p e r u kar s k a: Barbara Brzechwa, Halina 
Czerniak, Krystyna Kliszkiewicz - fryzjerki. 
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Gard er ob i1a n e: Stanisława Deeg, Marta Kwaplch, Stanl-
sława Mędrzycka. 

Model at or: Tadeusz Gościniak. 

F arb i ark a: Apolonia Kuźmicka. 

Tapicer: Władysław l'.l'eodorowicz. 

Rekwizytorzy: Krystyna .Jarota. 

Pracownia stolarska: Jan Swiderski. 

Elektrycy: Stanisław Jeziorski - główny elektryk; Jerzy 
Bok, Stanisław Indrusyna, Włodzimierz Zimerski. 

E l e k t r o a k u s t y k: Jan Laskowski. 

Tr a n sport: Stefan Walocha - kierownik; Stanisław Doma
galski, Władysław Polcchoński, Tadeusz Rola, Stanisław Wiśniew
ski - kierowcy, Edmund Jasieniecki, - mechanik samochodowy. 

B ile ter k i i s z at n i ark i: Janina Banach, Irena Brongo
szewska, Waleria Filocha, Emilia Gągalska, Amelia Kawalce, Sta
nisława Klatka, ·Teresa Kowalik, Marianna Kozicka, Helena Łoś, 
Tadeusza Sobajtis. 

Telef o n is t k a: Elżbieta ł,ubniewska. 

por z ą d ko w c: Genowefa Gradus, Helena Kuczewska, Kry
styna Łubnicwicz, Alicja Rozwadowska, Stanisława Tomczyk, Zo
fia Szczykutowicz. 

P o r t i e r k i: Leokadia Miąskiewicz, Helena Ostrowska, Cze
sława Pieszczalska, Wanda Sawicka. 

Pal ac ze: Feliks Falkowski (konserwator-palacz), Jan Kania, 
Jan Patryarcha. 

Ob sł u g a p r al n i: Agnieszka Żukiel. 

NIEPEŁNOZATRUDNIENI 

Ewa Bońkowska. - radca prawny, Bożena Radziszewska - sufier, 
Janina Konieczna - kasjerka biletowa, Maria Chorążak, Antoni
na Kobierska - bufetowe, Aleksander Ma6ko, Henryk Mrówczyń • 
ski·, Antoni Podlewski, Stanisław Sotnik - strażacy. 
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BIEi~CE PRZEDSTAWIElflA 

Jerzy Janicki 
O L T E B A B Y 

(TEN WSTRĘTNY SOŁTYS). 

Cena 2 zł 

Ksawery Godebski! 
MIŁOŚĆ I PRÓŻNOŚĆ 

Stanisław K. Stopczyk 
SŁONECZNY KRAJ 

Aleksander Fredro 
PAN JOWIALSKI 

W PRZYGOTOWABIO 

Juliusz Słowacki 
KSIĄDZ MAREK 



Instytut Teatralny 
1e zhicró Polskiego Ośrod I I 

Kierownik techniczny 

Główny elektryk 

Elektroakustyk 

Brygadier sceny 

Kier. prac. krawieckiej 

Kier. prac. stolarskiej 

Kier. prac. malarskiej 

Modelator 

Tapicer 

Farbiarka 

J ózef Karbowiak 

Stanisław J eziorski 

J an Laskowski 

Stanisław Kawalec 

Jan Marciniak 

J an świderski 

Franciszek Piątek 

Tadeusz Gościniak 

Władysław Teodorowicz 

Apolonia Kuźmicka 

STAŁE DNI GRANIA W KOSZALINIE I SŁUPSKU 
PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA 

rodz. 19 ' 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETó:W 

KOSZALIN: Dział Organizacji Widowni codziennie (z wy
jątkiem niedziel i poniedziałków) w godz. 13-14, kasa te
atru w dniach przedstawień na godzinę przed spektaklem 

oraz kasy „Orbisu" w godz. 10-17, tel. 37-57, 24-64 

SŁUPSK: kasa teatru codziennie z wyjątkiem niedziel i po
niedziałków godz. 11-18 oraz w dniach przedstawień na 

godzinę przed spektaklem 

ZAMÓWIENIA NA BILETY 

KOSZALI~ Dział Organizacji Widowni tel. 20-58 
Kierownik działu - Ditta Łokuciewska 
Organizator widowni - Henryk Koska 

SŁUPSK: Kasa teatru tel. 52-85 
Kierownik sceny - Jadwiga Subocz 
Organizator widowni - Jadwiga Subocz 

Druk programu: Koszalińskie Zakłady Graficzne 
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