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Nie wiem który to nasz przodek, 
W przydługi ponoć karnawał, 
Gdy wyczerpał wszelki §Todek, 
Skąd wziąć jaki świeży kawał, 
Wnet po formy dążąc nowe, 
Chycil kpiarstwa Kaduceusz, 
Skrobnął się nim mocno w g owę 
I wymyślil - jubileusz. 

Tadeusz Ze!emki-Boy 

KOMEDIE ALEKSANDRA FREDRY 
NA SCENIE GNIE1NI EŃSKIEJ 

1946-1981 

1. „ NIKT NIE NIE ZNA" 
premiery: - 16. II. 1947 r ., reż. H. Berwiński, 

scen . L . Popek. 
- 8. I. 1978 r., reż . B. Czechak, 

2. '„$LUBY PANIEŃSKIE" 
cen. K. Kępińska. 

premier a: - 27 . lV. 1947 r., reż. N. Mlodziejowska-Szczur
kiewiczowa, scen. L. Po pek. 

- 26. IV . 1954 r., reż. Maria d'Alphonse, 
scen. E. Grajewski. 

- 9. X. 1964 r„ reż. S. Drewi z, 
scen. E. Grochulski. 

- 12. X ll. 1975 r ., reż. B. Czechak, 
scen. T. Darocha. 

3. „ DAMY I HUZARY" 
premiery: - 15. X I. 1947 r., reż. J. Pok1-ywka-Brzeziński, 

; scen. B . Podwojsk i. 
- 28. VI. 1959 r., reż. M. Deskur, 

scen. F. Feniuk. 
- 25. V . 1975 r., reż. W. Boratyński, 

scen. R. Grajewski. 
4. „ CIOTUN I A" 

premiery : - 22. V. 1948 r„ reż. H. Sok olow ka-Łuszczew

ska, cen . W. Patyk-Lesiński. 

- 28. IX . 1958 r., reż. H. Łuszczewska, 

scen. K . Zachwatowicz. 
5. „DOZYWOCIE" 

premiery: - 18. lII. 1950 r. , reż. Z. Leńska, 
scen. A . Muszyński. 

- 12. X II. 1970 r„ reż. H. OLszewski, 
scen. R. Grajewski. 

6. „GODZIEN LITOSCI" 
premiery: - 28 . VI . 1952 r„ reż. A. Uramowicz, 

scen. J. Feklmann. 
- 11. X I. 1962 r., reż. E. Aniszczenko, 

scen. J. Feldmann. 



7. „MĄZ I ZONA" 
premiery : - 27. X . 1957 r., reż . E. Ani!zczenko, 

scen. Z. Strze lecki. 

8. „PAN JOWIALSKI" 
premiery: - 16. IX. 1961 r., reż. E. A niszczenko, 

scen. J. Feldm ann. 
- 24. X. 1976 r., reż. H. Mazer, 

scen. W. Zielezi?'iski. 

9. „PAN GEL DHA B" 
premiera: - 5. X. 1966 r., reż. J. Ciecierski, 

scen. E. Grochulski. 

10. „CU DZOZIEMCZYZN A " 
premiera: - 28. X. 1967 r ., reż. S . 87'ejdygant, 

scen . W. Wigura. 
11. „OZENIC SIĘ NIE MOGĘ" 

premiern: - 15. III. 1969 r ., reż. A. Dobrowolski, 
scen. W. Wigura. 

12. „WIELK I CZŁOWIEK DO MAŁYCH INTERESÓW" 
pr emiera: - 12. II. 1972 r ., reż: H: Rozen, 

scen. Z Bednarowicz, K. Kępińska. 
13. „GW ALTU CO SIĘ DZIEJE'' 

premiera: - 16. IX . 197 3 r„ reż. K. Sznerr, 
scen. J. Murawski. 

14. „JESTEM ZABÓJCĄ" 
premiera: - 8. I. 1978 r. , reż. B. Czechak, 

scen. K. Kępińska . 

15. „DWIE BLIZNY" 
premiera: - 14. V. 1978 r., reż. H. Możer, scen. E. Nahlik. 

16. „ZEMST A" 
premiery: - 17. III. 1949 r., reż. J. Chodacki, 

scen. W. Patyk-Lesiński. 

- 20. X. 1956 r„ reż. i scen. St. Cegielski. 
- 16. X . 1965 r„ reż. S . Domańska, 

su n. E. Grochulski. 
21. I. 1973 r„ reż. D. Jagła, 
scen. R. Grajewski. 

Aleksander Fredro 
PRO MEMORIA 

Wyjechaliśmy razem n ie z równych pobudek 
Napoleon na El bę, ja prosto do Rudek. 
Tęskniłem za obozem „. nudziłem się przeto, 
I ażeby coś robić, został em poetą. 

Poetą! „. T am do licha! .„ ' o panie, nie żarty!! 
Byłżeś przynajmnie j sHną nauką podparty? 
Ach gdzież tam ! „ . Byłem sobie, ot szesnastoletnim 
Pośród dwóch g wernerów nieukiem k ompletnym, 
Nigdy mi się nad książką nie zmarszczyło czoło, 

Trąbka myśliwska w kniei była moją szkołą. 

A kiedy niespodzianie zafuknąl proporzec, 
W to mi graj! .„ Zegnając rodzicielski dworzec, 
Zegnając biblioteki zasuwy spoko jne, 
Z radosnym uniesieniem ruszyłem n a wojnę. 
A gdym przedeptał obręcz i pry sku i lodu, 
Moskwy, Paryża, Wied nia od grodu do grodu, 
Z sześciomiesięcznym niewoLi popasem, 
Wróciłem z niezwiększonym nauki zapasem . 
Wrócilbn, prawdę mówiąc bez celu do kra ju, 
Lecz z pękiem doświadczeń różnego rodzaju. 

Razu jednego, kiedy w malignie zasnąłem 
Wpadł mi palec w kałamarz i pisać zacząłem, 

Oczywiście komedię, której bez nauki 
A na pierwszych scenach podjąłem treść sztu ki. 
Pisałem więc z tą wieku młodego odwagą, 
Co się często dla drugich ciężką staje plagą. 
Chciałem zasięgnąć rady .„ ale na m e nogi 
Literackich świeczników za wysokie progi. 
I jeśli się zbliżyłem, bijąc kornym czołem, 

Tak czy siak, koniec końców zawsze szczut ka wziąłem („.) 
Po takich próbach, których cząstk i tu nie zmieszczę 
Trzeba było jeść diabła aby pisać jeszcze. 
Publiczność tylko szczerą, tę miałem po sobie, 
Inaczej byłbym dernąl zaraz w pierwsze j dobie, 
Przy tym i teatralne dziennik i w Warszawie 
przemawiały od r aztt mniej więcej łaskawie, 

W lwowskich ty lko, jak mówię i pies nie zaszczeka!. 



Ale nic nie s tracił em, żem lat kHka czekał 
Bo jakiś Minos powstał i zaszczekał wściekle, 
Chciałby moich pięć tomów w piątym widzieć piekle. 
Źlem pisał, - Zgoda - Ale źle pisać nie zabronione, 
Trafiało się to dawniej i trafia się co dnia. 
Bylem więc więcej złością niż tre,;cią zdziwiony, 
A g y nik t się mojej nie podjął obrony, 
Nie moglem pojąć, zgadnąć, czy rada z y zdrada, 
I z1·ozumiałem ty lko, że milczeć wypada. 

Milczałem lat piętnaście i nie schudłem wcale, 
Jakżem się nagle znalazł w m oim dawnym szale? 
O! W labiryncie życia ścieżki niezliczone, 
Nikt nigdy nie przewidzi w jaką zajdzie stronę. 
Nie jeden mimo przestróg i przewodniej nici, 
Chcąc chwycić: Apolirza, żandarma uchwyci. 
Tak i ja, z łaski glupców, ich zwodnej przyjaźni, 

Tuj, tu j, nie beknąłem w Temidow ej kclźni ( ... ) 
Udając zaś fantazję przed grożącą kozą, 

Napisałem komedię „. lecz tym razem prozą. 
A napisawszy jedną, po zezęsnym połogu, 
Do dawnego niestety wróciłem nałogu, 
Ale już teraz piszę t ylko do szu fl ady, 
Bo pochwałom nie wierzę .„ Za późno ia rady, 
A t eraz to P 1·0 m emoria spisuję dokładnie, 

Aby gwizdano, gdy kurtyna spadnie. 
29 października 187 2 r. 

··----.: 

.. 

PRZODKOWIE IMĆ PANA PAPKINA 

„ DO DOMATORA HERBU N AMI OT" 

Namiot na herbie nosisz, lecz nie słusznie, bo cię 
Żaden od urodzenia nie widział w namiocie, 
Dopierożeś nie wdziewał żelaznego blachu, 
N a domu, gdzieś się wylągł, poprawujesz dachu, 
Przywyknąwszy długiemu spaniu zaraz z m fodv., 

Nie widzia łeś zachodu ani słońca wschodu, 
Nie żołnierski namiotem , gdyś takim w yrodkiem, 
Domu swego, łóżkowym pisząc się namiotk iem , 
Miasto szys aka w helmie posadzić urynał, 

Na pamiątkę, żeś w nim kpów równych sobie ścinał. 
Wacław Potocki 

„GDY KUJ,.E ŚWISZCZĄ - N AJBEZPIECZNIEJ W OKOPIE" 

Do przykopy się bierzem y, nie na hare, do szańców 
i wałów, nie na czolo przec-iwko n ieprzy jacielowi, 
żebyśmy ochroniwszy się zasii bitwy, znowu na dru gie j 
wojnie jeszcze le piej łupili, a chwalili się, żeśmy 

w tej bitwie tak a tak poczynali sobie w przykopie podobno 
leżąc - jako błazen pana jednego. Na4re?it rzeczony, powiadał 

pod Smoleńskiem za króla świętej pamięci Władyslawa IV na 
oberstera jednego. O co gdy go pobito, że udawał, iż ten 
a ten bohate1· ze mną leżal w przykopie, kiedy się drudzy 
strzelali, a nie on ze mną. Znowu go o to bić 
kazali, a on chcący grzbietu na trzeci raz ocgronić, powiedzia, 
że anim ja z nim leżał, ani on ze mną, aleśmy 

skurczywszy się siedzieli przy trzecim k awalerze, jakimsi 
walecznym, [<,tóry się nam schylać obiem a kazal. 

Szymon Starowolski 



„ZWYCIĘZCA PRZY KIELICHU" 

Mnie nigdy straszna nie jest ordy zgraja, 
Jam wziął Neczaja, 

Jam Karaszmurzę z u penkazim grom il, 
Jam Keni9smarka szwadrony przełomił, 
Od mej waleczne j szable Dolhoruki 

Rozsiekan w sztuki. 
Jam w :olzcicyi ni.e leniwym chodem 
Stanął, straszliwy gość pod Fryderychsrodeni, 
Jam pierw"zy w szturmie toruńskim na wały 

Wpadał zuchwaiy. 
Ej, stójcie, bracia! Czy chcecie m izernie 
Poginąć w szyscy przy l u.bym falernie, 
Czy wino lejąc, iże krew le jecie, 
Rozumieć chcecie? 

Wez pazja.n Kochowski 

„O PRzy JAŹNI K UFLOW EJ" 

Przyjaźń, którą chmiel zawiera, 
Nigdy z ludźmi umiera, 
Dobr co trwa do godziny, 
Bo tam wojna bez przyczyny. 
Aie taka nie ustanie, 
Którą jedno zachowanie. 

„NOWOMODN E PIJAŃSTWO" 

Starośw ieckie pijaństwa to czyniły, że po prostu 
od nich głowa bolała, a nowoczesne gorsze bo nie 
tylko od nich glowa boU, ale i guzy nabiegają. 

„RACJA PIJAŃSKA" 

Kiedy pijanicy perswadowano, że przez pijaństwo 
i zdrowie ginie, i fortuna maleje, odpowiedział: 
„Nieprawda to , bo ja, kiedy trzeźwy, mało co w domu 
widzę, a kiedym pijany, to mi się przecię dwoi". 

O „UŻYWAN I U " WENERY 

„JAK UWO DZ IC DAMĘ" 
Miłość jest ufundowana na prawie prz yrodzonym. 
Wszystko w naturze dowodzi , żeśmy się porodzili dla 
kochania. 
Teraz żyjemy w czasie przeciwnym pra wdziw ej miłości. 
Nie trzeba się troskać barrzo w obrcmiu so bie damy, czyli 
kochanki. 

Znajdzie się w świecie osoba przeznaczona co by m nie kochała 
i co by była od mnie k ochana, pun7ct najesency.1onalnie jszy, za
wisły od poznan ia tej osoby. 

To obiektum niedługo będzie się opierało nasz ym zapędom, 
naszemu naleganiu, trzeba na to nieuslającej trwałości „ . 

Statek i nieustanna pilność zwyciężą surowość na pozór po
kazaną swojej amantki, czyli swojej damy ... 

Nie trzeba byś próżnującym w kochaniu , upraszać damy, by 
mógł w tym najpierwszy otrzymać fC'.wor, by miał od nie j po
zwolenie osobne gdzie do rozmów ienia si ę zejścia się, by mógł 
pisywać do swojej damy i jak by mógł adresować swe Listy, i w 
jaki sposób zmią utrzymywać korespondencyją, i nie brać wstrę
tu z jej milczenia, i z jej nieodpisywania, wszędy się znajdować, 
gdziebysiękolwiek pokazała, czyli na kompanii, cz yli na operze, 
komedyi, czyliby gdzie na spacyjer pojechala etc„ . etc„. 

Często mina smutna i twarz poalterow ana zmiękczy damę „. 

Skoro poczujesz, że jesteś k ochany, powinieneś sobie wyrobić 

przystęp wolny do swo_je_j damy „. Uczęszczać swą damę w jej 
gotowalni przy jej ubiernniu s tę, wychwalać tam je j śliczności, 
tam to jest miejsce najprzyzwoitsze do ~zynienia jej pochw al ... 
Bale i koncerta przysparzają pomyślne sukcesa 7\.aw alera. 
Spiewać i tańcować trzeba ze swoją damą, profi tować znaj
mniejszych okoliczności, by damie mógł o{;wiadczyć, że ją kochrL. 
Dla lepszego wrażenia swej damie s'l»oich sentymentów trzeba 
się hazardować, podarunki jakimi damę zniewolić, i to wyborne 
upominki „. Dogadzające grzeczności i nieustające pilności już 

na ostatek zwyciężają serce swe j pięknej damy. W tedy kawaler 
otrzymuje od damy swojej wyznanie, że go kocha. 
Zadna rzecz nie jest tak miłości przeciwn a, jako jedyna niedys
krecyja. Polacy i Francuzi tę wadę niedy sk cecyji w sobie po
siadają. Zwierzenie się nieroztropne często splodzi rywala. 



Częstokroć ma u podobanie am antka u.trzy iywać k awalera po
dejrzliwość przez znaczną l iczbę adoratorów „. 
Naj barziej trzeba się wezwyczaić w częste widzenie z Lą damą, 

w tym jest pun k t najesency jonalni.ejsz y . 
Biała płeć 1iatura nie, ich ka prysy „. trzeba wy~ierpieć i cierpli
wie wytrzymać ... 
Asystować swojej damie należy, glly dama clo dóbr swoich ro
dziców wyjedzie, gdyż na wsi ,jest mieszkanie prawdziwych 
pociech i rozkoszy. Profitować t ~rn trzeba z owej wolności uży

cia rozkoszy, w k tórych tam łacno opl'!Jwać można, ·i żeby się już 
kochana dama zadała, trzeba jej odkryć wszyst kie „ w e żądania, 

zbijać dou;odnie wszystkie je j uprzedzenia, ekskuzy , zbraniania 
się, odwa::yć się śmiało na w:;zystkie przedsięwzięcia, profitować 

z jej pomieszania. 
Tu poeta lcawaler donoci, jak się już jego dama podała i jak jest 
zwalczona, i jak już kawaler opływa w satysfakcyi użyµ;ania 
delicyi i ukontentowan ia. 
Trzeba już kawalerowi byś wiernym s oej da m ie i kochać ją 
statecznie. 

U dal ryk Radziwm 

1 

„IDEAŁ PRZY JACIÓŁK.I " 

Co się nie strzeże, nie wgląda w me sprawy, 
Taką dziewczynę lubię do zabawy, 
Wnet się powadzi, wnet pojedna zasię, 

Czując, że przecie wiemy cosi na się, 
Niech mi się nazbyt c1iotliwą nie czyn i, 
I niech upornyc odm ów mi nie czyni. 
Niech będzie gładka, żartem się nie brzydz i, 
Daś się obłapić przy ludziach nie w tydzi. 
Bo jeśl · będzie czysta, bojaźliwa, 

Dbała na sławę, zazdrosna, wstydliw a, 
Do tej się serce moje nie przysiędzie, 
(brzydko i wspomnieć) już ta żoną będzie . 

J. A. Morsztyn 

• „ „ 
„ • „ 

ł 
„DO WDOWY HERBU BRODZIC" 

Brodzicem się nie mając, pieczętuję brody , 
A wierę, żeby do je j przypadła urody .„ 

Respons od tej pani: 
.,Nie mam brody przy gębie, Lecz gdzie indziej skrytą, 
.Mogłab'µm komu brodę na.szychtować kitą, 

Niech dziadek sztaferuje, niech swoje przystrzyga, 
Wzdy na dół wisi, do góry się dźwiga, 

Choć nie w ie co cyrulik, grzebień i nożyczki, 
Do t ego się przyznaję, że jej trzeba tyczki, 
Ze k iedy bym jej w prasie tak często nie gniotła, 

Już by w yszla z kabata, na w ierzch, jako miotła, 
Nie brodatego ra j mi, z golym wąsem smyk a, 
Rychlej mu się wysypie, im częściej w nią wtyka. 
Inaczej, jeśli trzeba będzie mu załogi, 

Niech tylko wąsy, ale wyrosną m u rogi". 

W aclaw Potocki 

••• • • •• • • •• • ••••·•·•·· • • • • ••• ·• • ·•· • • ooo oooooooo.-• ••••• • •• • OO oo•••• •• •• • • • ••• • • •••·••• •• - •~•••0 0 0 „ ,,_.,,,, , ,o ooo o oo oo oo • • o • • •Uoo O• O O OOOooo-o• '-• •• --•o o ooooooH 



„NAJBEZPIECZNIEJ POD SPÓDNICĄ" 
Rogówka była to spodnica z płótna, na trzech obręczach z wielo
rybiej kości obszyta, na jednej w pas, na drugiej w kolano, na 
trzeciej w pół łydki. Te obręcze !1yły okrągłe jak na beczce, ale 
spłaszczone na pcdługości na kształt wonny owalnej. Brały naj
przód dam y, strojące się w rogówkę, spodnicę materyjalną, 

letką lub przyszywaną, podlng pory czasu, na nią kładly rogów
kę, a na rogówicę dopiero wdziewały suknię wielką, jaka była 
w modzie. Nic nie było niewygodniejszego dla dam i mę,żczyzn 
nad te rogówki, wszędzie w tym stroju było im ciasno. Siadłszy 
dwie koło siebie w karecie, musiała jedna drugą przykryć skrzy
dłem od rogó1vki, gdy z nich jedna była wyższa, druga niższa. 
Toż samo działo się przy stole „. Jako zaś nie masz nic tak złego 
w rzeczach ziemskich, żeby oraz nie miały w sobie jakiejś cząst
ki dobroci, tak też i rogówki lubo swym nosicielkom i sąsiadu
jącym z nimi sprawiały wielką subiekcyją, atoli w zwadliwych 
kompaniach służyły za fortece. Niejeden tchórz skoro r'zecz 
wytoczyła się do szabel, skrył się pod rogówkę i gdy drudzy 
karbowali sobie łby, policzki, obcinali ręce, on w dobrym zdro
wiu pod rogówką przesiedział zawieruchę, bo już go tam nicht 
atakować nie śmiał, ile kiedy jedna go nakryła, a drugie w kąt 
zbite na kształt wałów i szańców, rogówkami nie dozwalały 
przystępu. 

Jędrzej Kitowicz 

„PRETENSJE" 

Na Rusi u starosty przemyskiego Mazur był urzędnikiem. 
Przyszła tedy żonka z skargą ;w męża, że niechodziaj. Pyta sta
rosta: „jako to niechodziaj" - ,,A to zgoła niechodziaj". -
„Cóż to - prawi - podobno cię nie orl<cwa?". Ona znowu: 
„Ba, panie, odziewa jak odziewa, ale nie odkrywa". 

• 
• * 

* * * 

„PRZEPISY NA KSZTAŁTNE BIUSTY" 

Parmoni dla ściskania, aby piersi nie rosły: 
Miętę stłuc i tym te jabłuszka okkdać, będą twarde i okrągłe „. 

Kawalerom do tego ręką nie dać tykać, aby się nie podnosiły, 
i wężowej główce tym owocom na pomstę Adamowego grzechu, 
aby nie być•do pokusy okazyją. 

J. K. Haur 

„ 
• • 

* „ * 

„NA GRANICY GRZECHU" 

Dama się niezbyt jakby broniąc kawalerowi, bo go już kochała. 
ktoś nadszedłszy przeszkodził, aż ona mówi do konfidentki swo
jej, że już na granicy grzechu śmiertelnego była. 

l 
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„O UZYW ANIU WENERY" 
To pewna, iż zbytnim używaniem Wenery każdy sobie skraca 
życie swego, bowiem natura z tego słabieje, potem stąd różne 
choroby i nagłe śmierci przypadają. Kto czuje się być natury 
ciepłej a wilgotnej, miernie tego gustu, ile bez apteki, za.żyć 

może akomodując się w t ym według samej chęci i powodu 
natury. Kto zaś jest natury zimnej, suchy i słaby, taki niech 
le piej da pok ój małżeństwu, aby się w tym oboje nie zawiedli, 
bo takiemu pewnikiem lepiej się u komina albo u pieca zagrze
wać aniżeli u żony. 

J. K. Haur 

* ;. 

„ZYCZENIA I OSTRZEZENIA" 
Niech ci będzie noc szczęsna, luby sen w kochaniu, 
Niech się łączy wraz z tobą śLiczna dama w spaniu, 
Którą gdy tkniesz, staraj się, by dotknięta była, 
By się na twej natury słabość nie skarżyła, 
Aby się nie dotknięta palcem nie wyskrzyła. 

Otóż to jest szlachia nasza! 
Siedzi na wsi, sieje, wieje, 
Zrzędzi, nudzi, gdyra, łaje, 
A dać wina - to nie staje; 
Albo jeśli przy jdzie fl asza, 
Samą maścią już przestrasza; 
Potem prosi „jeśLi łaska„." -
Nie proś, nie nudź, u diaska! 

Aleksander Fredro 

• 
"' „ 

• + * 

Przebierz twe myśli w 11wle kontusiki 
I tak rozsyłaj na czaty i zwindy; 
Ślachta nie wchodzi w umnictwa tajniki 
I ~od żupanem nie lęka się zdrady, 
Łatwo z niej skrzesz brawa i okrzyki, 
A jak raz zacznie, nie da sobie rady, 
Nie ma już wtedy mowy ni rozmowy: 
To narodowy! gwałtu! narodowy! 

Aleksander Dunin Borkowski 

"' „ „ 
• • * 

Bo szlachta polska, chociaż niezm iernie kłótliwa 
I porywcza do bitew, przecież nie jest mściwa. 

Adam Mickiewicz 



Szlachta polska, wiecznie młoda nie pod3tarzała się doświadcze
niem nawet na zwłokach własnej ojczyzny; w szystkie zalety 
i wszystkie wady, właściwe młodości wieku ludzkiego, ona po
łączyła w sobie". 

Aleksander Fredro 

„ „ 
„ * „ 

Otóż mi stara szlachta - zawsze pewna swego - dumna, 
uporczywa, kwitnąca nadzieją, a bez grosza, bez oręża, bez 
żołnierzy - odgrażająca się jak umarły w bajce powróżnikowi 
u furtki cmentarza - wierząca lub udająca, że wierzy w Boga 
- bo w siebie trudno wierzyć. 

Zygmunt Krasiński 

Arystokracja jest bo i u gminy, 
Jak między szlachtą gm ina też bywa czasem. 

Cyprian Kamil Norwid 

„ „ „ 

Póki szlachta z zaścianków, święte przodki m oje, 
Byli panom potrzebni na sejmy i boje, 
Głaskali nas, poili w uprzejmej postaci, 
I nosiliśmy imię miłościwej braci. 
Minęły stare czasy , a wśród różnej zmiany 
I braterstwo i miłość zapomniały pan'!:). 
Czytc!sz z pcdlskich postępków i na pańskiej twarzy 
Pogardę i szyderstwo z herbowych nędzarzy . 

Ludwik Kondratowicz 
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PAŃSTWOWY TEA R IM. AL. FREDRY W GNIEź E 

Dyrektor i Kierownik Ar1.ystyczny 

Z-ca Dyrektora 

PIOTR SOWIŃ SKI 
ZYGMUNT DREJZA 
MAREK WA USZYŃSK I 
MILAN KWIATKOWSKI 

Kierownik Literack i 
Kon sultant programowy 

Kierownik Techniczny 
Kierownicy pracowni tech11icznych 
- ślusarsko-stolarskiej 

- krawieckie j damskiej 
- krawieckiej męskiej 

- elek trycznej 
- fryz jerskiej 
Główny Brygadier 
Kierownik Tran sportu 
Kierownik Działu Gospodarczego 
Główna księgowa 

- LECH J ARPóLKIEWICZ 

- RYSZARD STRÓŻ 
- MELANIA PLUCIŃSK 
- STANISLA W P AR UL SKI 
- ST ANISLA W BUDZY~SKI 
- MARI MICHALSKA 
- TEOFIL .OWAK 
- STANISŁAW PIOTROWICZ 
- BOLESŁ W KUBSKI 
- TERESA P LUTA 

Obsługa sceny: 

Garderobiane 

Brygadzierzy 

światło 

1ANN CZERNI K 
MARIA K.AŻMIERCZAK 

.TERZ ' BIRECKI 
ZBIGNIEW GALEJ 
LECH KRYSZAK 
JÓZEF ML YŃCZAK 

ZBIGNIEW KANIEWSI I 
OGDAN STACHOWI K 

Kierownik Działu Organizac ji Widowni 
MA RIA CHMURZANIL'\ 

Dzi ał Organiwc ji Widown i przyjmuje zamówieni zbiorowe 
n. bil ty wstępu w godzinaL:h od 8- 14 

Informacje tel. 22-91 

Kasa Teatru czynna w p iątki i soboty od 10-13 i od 16-19 
w niedziele od 16-19 

Członkowie Towarzy tw Miłośników T a tru 
korzysL j ą ze zniż.k i indywidualnej 
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Wydawca 
Państwowy Teatr im. Al. FTedry w Gnletnie 

Opracowanie graficzne - KATARZYNA GALĘSKA 

Cena IO.- zl 
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