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Jerzy Kreczmar wykazał w swej niezapomnia
nej incenizacji „Pana Jowialskiego", że bogactwa 
tej sztuki są bez porównania większe niż przypusz
czano. Fredro nie widzi świata ani sielankowo, ani 
czysto komediowo. Jowialski jest nie tylko gawę
dziarzem i zbieraczem powiedzonek, ale i - po
tencjalnym pisarzem. Na tym terenie spotyka się 
z młodym beletrystą Ludmirem, który zbiera ma
teriał do swej zakrojonej na balzakowską skalę po
wieści. Szambelanowa to nie tyle groteskowa ma
trona, co ambitna. szlachcianka z ubogiej rodziny, 
która sobie umiała zdobyć rękę generała, a po Jego 
śmierci poślubiła łagodnego i miłego, dobroduszne
go i zamożnego maniaka. W domu głównego boha
tera tej komedii odbywają się spektakle, Jak za 
czasów XVIII wiecznych teatrów magnackich. 

Boy ma ogromne zasługi, które utrwalił w 
swych ,,Obrachunkach fredrowskich", gdzie rozbijał 
mity i bezpodstawne twierdzenia niekt6rych 
swych poprzedników (może z wyjątkiem prof. Tar
nowskiego, którego cenll.„ choć poprzednio tak wy
kpił w „Słówkach''). Ale dziś przekroczyliśmy Juł 
pewne hipotezy Boya-Żeleńskiego. Uważał on, że 
nasz wielki pisarz „patrzy na życie z perspektywy 
szlacheckiego dworku". Już Kazimierz Wyka udo
wodnił, że duża część fredrowskich sztuk dzieje 
się w karczmach, zajazdach, małych hotelikach. 
Wiele nowego światła wniosły badania prof. Pigo
nia i prof. Bogdana Zakrzewskiego (a także opisy 
przedstawień zawarte w książkach Adama Grzy
mały-Siedleckiego). Ja próbowałem w mych „Se
kretach fredrowskich" powiązać biografię pisarza 
- jego niezwykłe życie - z twórczością, Broniłem 
tezy, że np. w „Zemście" skonfrontowano trzy style 
życia i trzy języki (barokowo-sarmacki, oświecenio
wy i przedromantyczny), że Fredro walczy tutaj 
przez usta Wacława i częściowo Klary z dawnymi 
obyczajami. Ze w „Slubach" toczy się walka po
dobna, mimo pozorów „sielanki". Gustaw „insceni
zuje" własne szczęście - ale i „drugiej pary", Al
bina z zakocham, w nim Klarą. Nawet nocne wy
cieczki Gustawa do Lublina mają głębsze znacze
nie. Gustaw poznaje, podczas nieb, życie mniej za
kłamane, niż obyczaje „wielkiego świata''· A może 
bywa i na tajnych zebraniach, jak sam Fredro w 
Lublinie w 1811 r. I 1815 r.? 

Niedoceniona, nawet dziś, wspaniała komedia 
z ostatniego okresu twórczości ,,Wielki człowiek do 
małych interesów" - to jakby przeczucie nowo
czesnych ,,praw - Parkinsona'', oświetlających me
chanizm (dobrowolnej w tym wypadku) biurokracji. 



Moi.na wi~r' i:iJrn.irzc sw1n .. ·m W7.rokit>m także 
i na sztukę, noszącą tytuł „Dożywocie". \ 1brew 
rozpowszechnionym opiniom, ma ona nie jednego, 
ale conajmniej czterech bohaterów g-łównych. Pros
per Łatka jest nerwowy, chciwy, zachłanny, łap
czywy, chorobliwie niespoko.jny. Pieniądz to jeg·o 
mania zasadnicza, jego kultowi poświęca wszystko 
(choć już posiadł kamienicę). Marzy zapewne o po
wabnej i miłej dziewczynie Rozi, choćby w roli 
gospodyni strzegącej majątku, ale opanowany wal
ką o wydarte przez siebie dożywocie (czyli prawa 
do dochodów Birbanckiego), gotów nawet i pannę 
poświęcić, byleby nie ponieść straty. 

Jan Twardosz - to flegmatyk, skąpiec nieu
błagany, postawiony w sytuacji, która go najlepiej 
charakteryzuje: wahanie między pragnieniem za
robku a niepokojem straty. 

Orgon, nieparadny ziemianin, również kryje in
ler(.~sujące J>aradoksy. Stracił sporo, znaczną część 
swojego majątku. A przecież ten utracjusz poniża. 
się do groszowych, niewiele mu przynoszących zys
ku oszczędności, targów ze służbą, co głęboko upo
karza jego córkę. Dumny ziemianin gotów teraz 
sprzedać swą Rózię, choć narzeka (nie bez racji) 
na przewrotność losu. 

Wreszcie - Leon Birbancki, który „starł mi
lion na szeląga". A więc bogacz o dziwnej filozofii 
użycia, hedonizmu kosztownych przyjemności. 

Czterech ludzi, cztery różne osobowości, cztery 
odmienne ustosunkowania do życia, świata, losu. 
A możnaby jeszcze dodać sprytnego i dowcipnego 
Filipka, któremu Tarnowski dopisał kiedyś zabaw
ny, ,,życiorys hipotetyczny". ,,Był już wszystkim 
i wszędzie, prawdopodobnie fryzjerem, niewątpli
wie pokojowym w oberży trzeciego rzędu i podej
rzanej reputacji, z pewnością nieraz na policji 
i w domu poprawy; zapewne i w teatrze prawdzi
wym jako lampiarz i figurant, a przy wędrującej 
trupie - pierwszy bohater. Może był i w cyrku, a 
zawsze na pogrzebach, w wytartym czarnym fraku 
i z pochodnią w ręku. Umie sławnie grać w bilard, 
gwizdać, wykrzywiać się, grać na harmonijce i za
wracać głowy pannom, z którymi tańcuje pod 
„Zdechłym psem" i pod „Czerwony Huzarem". Jeś
li nie umie wyciągać z kieszeni zegarków i pugila
resów i fals.ować banknotów, to chyba tylko dla
tego, że nikt na tym świecie nie jest doskonałym". 

W tym światku żyje i męczy się śliczna Rózia, 
ambitna a bezradna. Pozornie kończy się to happy
-endem. Ale czy Birbancki nie przehula po ślubie 
resztek majątku? Lub nie zazna losu braci Lage
nów? 

„GWAŁTU CO SIĘ DZIEJE" 
Reżyseria i inscenizacja - Bronisław Or
licz, scenografia - Joanna Bogusławska. 
Premiera 7 .VI. 1962 r. 
„GODZIEN LITOSCI" 
Reżyseria - Eugeniusz Aniszczenko, sce
nografia - Zenon Moskwa. Premiera 
29.Xl.1963 r. 
„WIELKI CZŁOWIEK DO MAł"'YCH 
INTERESÓW" 
Reżyseria - Andrzej Ziębiński, sceno
grafia Bożena Karolak. Premiera 
21.111.1965 r. 
„DAMY I HUZARY" 
Reżyseria - Zbigniew Zbrojewski, sce
nografia - Aleksandra Sell-Walter. Pre
miera 14.VIl.1966 r. 
„REW OL WER" 
Reżyseria - Mieczysław Daszewski, sce
nografia - Wojciech Zieleziński. Pre
miera 6.V.1972 r. 
„ZEMSTA" 
Reżyseria - Mieczysław Daszewski, sce
nografia - Adam Kilian, muzyka 
Marzena Mikuła. Premiera 26.III.1975 r. 
„NOWY DON KISZOT CZYLI STO 
SZALEŃSTW" 

Reżyseria - Mieczysław Daszewski, sce
nografia - Jerzy Moskal, kostiumy -
Danuta Knosała, muzyka - Marzena 
i Jacek Mikułowie, choreografia - Bog
dan Wołczyński. Premiera 18.IX.1975 r. 
,,SL UBY PANIEŃSKIE" 
Reżyseria - Mieczysław Daszewski, sce
nografia - Wojciech Zieleziński. Pre
miera 17.IX.1978 r. 
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Punkt wyjścia „Dcżywocia" innemu komediopisarzo
w i czy też samemu Fr:~drze w innym okresie jego twór
czości starczyłby zaledwie na farsę. Zgodnie ze staropols
kim prawem lichwiarz wykupił dożywocie. Stalo się to 
w sytuacji przez niego nie przewidzianej, Osobnik, z któ
rego trwałym zdrowiem i długim życiem ów wykup zos
tał związany, o różne rzeczy dba, tylko nie o siebie. 
Przymusza to lichwiarza do postępków zupełnie sprzecz
nych z normalnymi właściwościami jegc stanu - Łatka 
staj.2 się czuły, troskliwy, niekiedy wprost kaznodziejski. 
Celowo intrygę „Dożywocia" sprowadzamy do najprostsze
go schematu, ażeby ukazać jej zupełnie farsowe zalpże
nie. To farsowe zależenie przesłania też purikty dojścia 
utw oru, łagodzi w nim wizję rzeczywistości, jaka w is
tocie swojej mało się różni od „Pana Jowialskiego''. Wspa
niale rozkręcona intryga sztuki bieży na błyskawicznych, 
w dorobku 1''redry chyba najszybszych obrotach, bo nie
chajby się jej obroty zwolniły - cóż za odstręczające 
·widowisko się odsłoni! Utracjusz, karciarz i pijak jak~ 
szczęśliwy narzeczony. Ojciec tak zaplątany w długi 
przez lichwiarza, że własną córkę pcha mu w łapy, do~
konale wiedząc, co czyni. Lichwiarz za fałszywie doli
czone i . rzekomo odpisane procenty zdobywający młodą 
dziewczynę. I tak dalej, i tak dalej, aż do pospolitego 
szantażu jak.o wstępu do szczęśliwego rozwiązania kcme
dii. 

Humor Fr.-:!dry bywał dwojaJki. Kąśliwy i napastliwy 
- dobrotiiwy i pochopny do łagodzącego śmiechu. ,,Pan 
Jowialski" bywa tak kąśliwy i napastliwy, że akcja nie
kiedy wypada w ogóle z kolein humoru. „Dożywocie" t~ 
raczej przykład jego drugiej postawy humorystyczne3. 

I 

Nie przesądzając, co będzie, i życząc z caleg.o serca 
literaturze naszej, żeby .się jak najprędzej tym większym 
komediopisarzem poszczycić mogla, tymczasem stwier
dzić trz~ba jako rzecz niewątpliwą, że go de dziś dnia 

nie ma. Gdzie w całym komediopisarstwie polskim choć 
jedna komedia, tak pełna życia i werwy komicznej, jak 
„Damy i huzary". „Nikt mnie nie zna'' albo „Dwie blizny"? 
Gdzie choć jedna tak komiczna postać, jak Łatka albo 
Jenialkiewicz? Gdzie choć jedna komedia, .która by się 
plastyką charakterystyki i silą komiczną mogla mierzyć 
z „Z2mstą", a pozycją i wdziękiem ze „Szubami panieńs
kimi0? Takich arcydzieł, jak te dwie komedie, może nam 
zazdrościć ka.żda literatura europejska, nawet ta, która 
wydala Moliera, i ta nawet, która się szczyci Szekspirem. 

WŁ DYSL l THER 

Wobec konieczncści częstego zestawiania Moliera 
i Fredry warto raz j~szcze porównać ich dzieła, by prze
konać się, jaJk wiele uśmiechu i pobłażania jest w spoj
rzeniu Fredry, w przeciwieństwie do Moliera, który spo
gląda na ludzkość zazw11czaj ze wzgardą. 

Oto Molier ujmuje każdą wadę ludzką w jej paro
ksyzmie ostatnim, ukazując nam zwykle człowieczy łach
man, zżarty już przez namiętność, a w dcdatku ukazuje 
spustoszenie, jakie ona sieje dookoła siebie czasem dale
kim promieniem - i to jego siła. Tak więc nie tylko 
Harpagon jest postacią tragiczną w swym stałym pożą
daniu zlota, . lecz t~agicznym jest i jego środowiskc., j.~go 
tv.łasna rodzina, zniszczona moralnie brudnym skąpstwem 
OJca. U Fredry wszyscy uwalniają się szczęśliwie spod 
zależności Łatki, usuwając się poza sferę jeQo niepew
nych interesów. Fredro okazu.je bowiem zawsze jakby 
zaczątek WJ?lywu jakiejś wady ujemnej i jedynie pozwa
l~ przypu.ś~ić grozę jej wyłącznego panowania, u.suwając 
1ed1~ocześn:ie powó~ tej . or9zy i zadawalniając się jej 
arczbq, wzerzy bowiem, ze Jednak wszystko zawsze się 
clobr.:e kończy - i w tym jego wdzięk, 
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~·:r:~d~o napisał - '!l'iestety - aż trzydzieści pięć ko
~ed~i. Nie we ~szyst~ich jeQo geniusz komiczn11 wyraził 
si~ 3ednakową siłą. Nie wymagajmy tego jednak od pols
kieg_o poety, sko:c nie wymagamy podobnej doskonalości 
od :J~go znakomi~ych _kolegów cieszących się fonatowym 
podziwem. Istotnie, większość z komedii Fredry m a cha
rakter równie staroświecki jak większość komedii Gol
doniego i byłoby błędem domagać się dla nich ciekawoj
ci. i ~nania poza własnym narodem pisar za. Do obo
wiązkow narodowych należy również nudzenie się na 
utworach własnych klasyków. Nie trzeba z tego czynić 
obowiązku międzynarodow.~go nawet w okr sach coraz 
~liższej znajomości między narodami świata. Przynajmnie j 
3ednak ~ztery z komedii F redrowskich osiqgnęly tę dos
konalośc,. która pozwoli im liczyć na zajęcie pozycji uni„ 
wer~aln~3. Są to „Mqż i żona", „Slu.by panie1iskie". ,,Doży 
wocie" i „Ze1nsta". 
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Jedna jeszcze okoliczność spec3atnie mGcno nakła
nia Orgona do wydania córki za starego lichwiarza. 
Łat~a jest zapewne jedną w danych warunkach partią 
mozliwą z punktu w idzenia stanowego, a opłacalną. Nie 
s~yszymy, by ~alżeństwo Rózi z Łatką miało być uwa
z~ne za mezalians. Nie mówi o tym ani Orgon, ani Ró
zia, ani Leon. Otóż gdy w świecie Fredrowskim ma się 
dokonać małżeństwo z osobą obcego pochodzenia stano
wego, poeta wyraźnie to zaznacza (np. w Geldhabie). 
W „D<?ży1;0ociu." wszystkie dzialajqce osoby tak się za
c~owuJą, :;akby chodziło o związek między równymi. Ró
zia nazywa Łatkę ,,człowiekiem bez czci i wiary", Otóż 
wedle pojęć ówczesnych, szlachcic pożyczający na pro
cent i uprawiający lichwę nie był uznawany za człowie
ka honoru. Proceder taki byl dopuszczalny tylko u mie
szczucha. 

Zważmy ponadto, że Łatka jest spoufalony z Orgo
nem, że się tykają i ściskają, że łączą ich wspomnienia 
rodzinne, że lichwiarz ma prawo do nabywania dóbr 
ziemskich. A więc pan Prosper to pewnie szlachcic ze 
zubożalej :cdziny, może palestranckiej, dorabiający się 
wszystkimi sposobami majątku, !który się stał najistot
niejszą jego namiętnością. 
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Mieczysław Daszewski 

Kochanowski - „Odprawa posłów greckich", Niemcewicz 
- „Powrót posła", Bohomolec - ,,Kawaler z księżyca" 
Słowacki - „Fantazy'', ,,Balladyna", Fredro - !'~e\~o!; 
wer", „Zemsta", „Nowy don Kiszot", „Sluby pan1ensk1e 
Zapolska - „Skiz", Perzyński - „Lekkomyślna siostra", 
Kruczkowski - „Niemcy", Cwojdziński - „Hipnoza''. 
„Freuda teoria snów", Jesionowski - ,,Nieosądzony", 
Schiller - „I'astoralka", Bryll - „Na szkle malowane", 
Budrecki, Kanicki - „Dziś do ciebie przyjść nie mogę", 
Molier - „Skąpiec", „Grzegorz Dyndała", Beaumarchais 
- ,,Wesele Figara", Marivaux - „Igraszki trafu i miłoś
ci", Musset - „Osioł nad strumieniem", Plaut - „Ku-

piec", Jonson - „Volpone", Szekspir - ,„Komedia omy
łek", „Ryszard Ili", Ostrowski - „Intratna posada", Bill
·Biełoccrkowski - „Sztorm", Gogol - „Rewizor", Cze
chow - „Mc\va" 

Strawiński - „Historia żołnierza", Szymanowski - „Ha
gith", Gounod - „Faust'', Verdi „Aida", Bellini - ,,Nor
ma", Donizetti - „Napój miłosny" 
Polskie prapremiery: Frimml - „Trzej Muszkieterowie", 
I-ładzi.lew - „J{uba moja miłość", Dolidze - „Keto i Ko
tc", Jarry - „Nicole", Cervantes - ,,Człowiek z la 
Manchy'', Gershwin - „Szalona dziewczyna", 'Witkiewicz 
- Bogusławski - „Sonata Belzebuba", 

_ OL 
Guliaszwili \V „Chłopcu z naszego miasta'' Simonowa. 
Twardosz w „Dożywociu" Fredry, Fikalski w „Domu ot
wartym" Bałuckiego, Jan w „Cieniach i ludziach" Wy
drzyńskiego, Dromio z Syrakuz i Dromio z Efezu w ,Ko
medii omyłek" Szekspira, Andrzej w „Matce" C~pka, 
Diabeł w ,,Historii żołnierza'' Strawińskiego, E.P. Daud w 
sztuce „Mój przyjaciel Harvey" Mary Chase, Ostap Ben-

Szeks pir - „Ryszard III" 
zd j ęcie z próby gen e raln e j 
ci d lewej: Andrzej Lipski-hrabia Riclrn1011d, Mieczysław 
Daszewski-reżyser, Wincenty G r<i )Jarcz~·k-Rysz.ard HI, 



o s o b y: 

Leon Birbancki 
Doktor Hugo 

Or gon 
Rózia - córka Orgona 

Łatka 

Twardosz 

Rafał Lagena 

Michał Lagena 

Filip 

Oberżysta 

Wekslarz 

ANDRZEJ LIPSKI 
EDMUND OGRODZIŃSKI 
MARIAN KIER YCZ 

J LEKSANDER RZĄDKOWSKI 
tRAŻYNA SKOTNICKA 

ALGORZATA SIDOROWICZ 
ARIA SWIECOWNA 

MIECZYSŁAW DASZEWSKI 

WINCENTY GRABARCZYK 

MAREK l„YCZKOWSIU 
SŁAWOMIR PUCHALSIU 

l\UECZYSŁA W CAŁKA 

AD AM SZYMURA 
TOMASZ ZAROD 

EDMUND OGRODZIŃSKI 
MARIAN KIERYCZ 

SŁ WOMIR PUCHALSJU 

Służba, muzykanci, Żyd, etc, 'etc. P YSZARD DULBAS, TOMASZ ZAROD, 

Scenografia 

JANUSZ WARPECHOWSKI 
Kontrola tekstu 

STANISŁAW TODOR 
MARIAN KIERYCZ 

Program CLXIX 

N BĄK, EMIL MIKA, STANISLAW TODOR 

Reży eria 

l\;fIECZYSłJA W DASZEWSKI 
Przedstawienie prowadzi 

JAN BĄK 

„ l '1 
Premiera: rnaj 1985 

-----------------------~------------==----------------------.) 



C:J illa vet i Flers ,.Król" 
o d J ~ · e j: 1Jicczysław Daszew sk1-1<rol, Kryst yn <J lłła lrn-
w icz - Tc sa lVI a rnix 

der w „12 krzesłach" Ilfa i Pietrowa, Dr Jura w ,,Kon
cerde" Bahra, Bluntschli w ,,Żołnierzu i bohaterze'' Sha
wa, Szwandia w ,.Lubow Jarowaji" Trenicwa, Harpagon 
w „Skąpcu" Moliera, Fantazy w „Fantazym'' Słowackiego, 
Par>kin w „Zemście" Fredry, Trigorin w „Mewie" Czecho
wa, Musioł w „Weselu na Górnym śląsku" Ponityckiego 
- Ligonia, Żydek w „Pastorałce'' Schillera, Dulski w 
„Moralności pani Dulskiej'' Zapolskiej, Tolo w „Skizie" 
Zapolskiej 

Teatr muzyczny zawsze mnie interesował. Jestem po 
prostu melomanem i bywalcem dobrych koncertów od 
czasów ,jeszcze si udenckich. Miałem i mam przyjaciół 
wśród muzyków, zawsze też pas,jonowałem się plastyką; 
bez zainteresowa1i muzycznych i plastycznych nie można 

ucsztą zrobić llrzedstawienia operowego, nie do pomyś
lenia jest wystawienie operetki czy musicalu. 

w reżyserii operowej obow.iązu.ie koordynacja. wszys
tkich elementów: plastyld, baletu, wymagali wokalnych 
i aktorstwa, z tym, że dominantą jest muzyka, która 
stapia ,je wszystkie w jedność. Tu nie miejsce na popisy 
reżyserskie i terror scenografa, na Jakiekolwiek prze
rysowania i dowolności. 1~raca zaczyna się od gruntow
nego wsłuchania się w muzykę, w nie;j zawarte jest 
wszystko, ona dyktuje rozwiązania, stwarza ramy, poza 
które wyjść nic można. 

Jestem aktorem charakterystycznym i takie role 
zawsz mnie pasjonowały. Nigdy jednak nie byłem zwo
lennikiem teatru - muzeum, 8kostniałych form i artys
tyczm·ch środków w yrazu. Dla mnie s rawą naJvrażniej
szą był zawsze aktor i nieprzerwany rozwć>j ,jego umie
jętności. Jestem również przeciwnikiem stylu kamizelko
wego, raz na zawsze przypisanych aktorowi ról. Teatr 
musi być teatrem współczesnym, nowym, ż:ywym. Nie na
leży tego jednak rozumieć t. ·lko jako kierunku penetra
c,ji formalnych. Bo w teatrze nowa i współczesna musi 
być myśl, a for ma powinna zawsze zostać podporządko
wana ideom i koncepcjom dramaturgicznym, Przcciei. na
wet z najbardzie,j starego tekstu można wyzwolić aktu
alne myśli. 

Oczywiście przede wszystkim czuję się aktorem, ale 
zdaję sobie sprawę. fo t a fr nie może istnieć bez reży
sera. Sądzę zresztą, że w pewn~ m m omencie życia nie
.ieckn aktor z odpowiednimi predyspozycjami chce prze
kazać swoJc doświadczenia, \Vłasne widzenie teatru w 
kształcie spektaklu wypracowan:ym przez siebie. Najwy
żej cenię teatr autorski, gdzie twórca jest autorem, 
scenografem i inscenizatorem. Ale jest to ideał, choć 
i takie zdarza.ją się w naszym współczesnym teatrze. 

Mary Chase - - ,,Mój przyjaciel Ha rvey " 
od lewej: Władysław Kozlowski- ld erowca, M1eczy~law Da
szewski - E. P. Daud 



Farsa francuskoa 
od lewej: Mieczysław Daszewski - Szanta żysta, Jerzy 
Bielecki - Kochanek 

\\
1 naszym Teatrze każdy ma prawo, ba wręcz obo

wiązek, myślenia nad kształtem inscenizacji i dawania 
propozycji jej dotyczących. Cel przedstawienia, jego idea 
musi być wspólnie wypracowana przez aktorów, reżysera 
scenografa i muzyka. Wszyscy musimy ją zaakceptować, 
bo tylko wtedy można zapracować na sukces. 

Najlepsze spektakle rodzą się w gorącej, namiętnej 
atmosferze, którą oczywiście trzeba mądrze ukierunkować. 
Wszystko to ma służyć pogłębianiu i rozwinięciu ustalo
nej koncepcji reżysera i temu co chce on przez utwór 
powiedzieć. 

Teatr w środowisku robotniczym nie odznacza się ja
kąś odrębną specyfiką, To musi być po prostu dobry 
t e a t r, który stara się przedstawiać problemy bliskie 
swojej publiczności i który jej pozwala nie tyłka. zadu
mać się nad tymi problemami, ale i zdrowo się pośmiać 
z różnych ludzkich przywar, z własnych też. 

G. B. Shaw - „żołnierz i bohater" 
od lewej: Barbara Med wecka - Raina, Mieczysław Da
szewski - Bluntschli 



Molier - „Skąpiec'' 
od lewej: Wincenty Grabarczyk - Strza łka, Mieczysław 
Daszewski - Harpagon 

Nasze spotkania z publicznością nie ograniczają się 
tylko do kontaktu scena - widownia. Aktorzy występują 
w klubach i domach kultury. Opiekują się zespołami 
amatorskimi, spotykają się z młodzieżą szkolną i pracu
jącą. Jesteśmy zaprzyjaźnieni z załogami wielu zakładów 
pracy i szkołami. Współdziałamy z Towarzystwem Mi

·łośników Zabrza, Towarzystwem Kultury Teatralnej i 
Zabrzańskim Robotniczym Forum Literackim. Drzwi na
szego teatru są otwarte dla wszystkfoh, którzy się nim 
interesują, nie tylko dla tych co kupują bilety. Chętnie 
widzimy na naszej scenie amatorskie zespoły, wypoży
czamy im także kostiumy. Poza tym zdobywamy widza 
poza własną siedzibą, jesteśmy przecież „teatrem na kół
kach", występujemy w czterdziestu miejscowościach na
szego i sąsiednich województw. 

Sytuacja teatru na tak zwanej prowincji nie jest 
łaLwa zwłaszcza jeśli teatr ma ambicje repertuarowe 
i artystyczne, a nie kieruje się tylko względami kasowy
mi. Państwowy Teatr Nowy w~·brał tę trudniejszą, bar
dziej ambitną linię .repertuarową; prezentujemy publicz
ności giównie utwory dramaturgii polskiej, w tym sporo 
sztuk pisarzy współczesnych. 

Najważniejszy jest dla mnie widz. Praca dla publicz
ności a nie dla mody teatralnej. Nie wszyscy muszą roz
strzygać egzystencjalne sprawy. Mnie interesują zwłasz
cza zagadnienia społeczne w teatrze, niezależnie od epoki 
historycznej w ,jakiej sztuka powstała. Przede wsz~·stkim 
1rnlska klasyka i polskie sztuki współczesne. 

Juliusz Słowacki „Fantazy" 
od lewej: Krystyna Ulakowicz - Idalia, Mieczysław Da
szewski - Fantazy 



Aleksa nder F redro - „ Zemsta" 
od lewej: Al ksnnder Rządk.owski - Cześnik, M i czysław 
Daszewski - Papkin 

Antoni Czechow - „Mewa" 
od lewej: Mieczysław Daszewski - Trigorin, Krystyna 
Iłłakowlcz - Arkadina 

ZESPÓL 'rECHNICZY 

K ierownik techn iczny p.o. 
EMIL MIKA 

Kierownik p racowni k rawieck iej 
MARIAN BIAŁAS 

Kostium y damskie 
ERYKA KOZŁOWSKA 

Kierownik pracown i stolarskiej 
Wł"'ADYSL W CYN BALISTA 

Pracownia per ukarska 
ZOFIA G WLIK 

MARIA LEWICKA 

Kierownik pracowni malarsk iej 
JERZY SEIBEL 

P racownia butaforska 
ANIELA KUCHARSI\. \ 

Kierownik ślusarni 
STANISLA W STEC 

Kierownik oświ etlenia 

ANTONIPODLESZCZUK 

Ef kty ak ustyczn e 
ZDZISLA W RZEPKA 

Rekwizytor 
MARIA B EM 

Brygadier sceny 
DIETER CZAJA 

Kierownik sceny 
EMIL MIKA 



zł • O. 

DUŚ .iam. 464/85 sooo szt. K-7 


