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Aleksander Fredro o sobie 
... Byłem sobie, ot, szesnastoletnim 

Pośród dwóch guwernerów nieukiem kompletnym; 
Nigdy mi się nad książką nie zmarszczyło czoło, 
Trąbka myśliwska w kniei była moją szkołą. 
A kiedy niespodzianie zafurknął proporzec, 

W to mi graj! ... Żegnając rodzicielski dworzec, 
Żegnając biblioteki zasuwy spokojne, 

Z radosnym uniesieniem ruszyłem na wojnę, 
A gdym przydeptał obręcz i prysku, i lodu, 

Moskwy, Paryża, Wiednia od grodu do grodu, 
Ze sześciomiesięcznym niewoli zapasem, 

Wróciłem z nie zwiększonym nauki zapasem, 
Wróciłem, prawdę mówiąc, bez celu do kraju, 

Lecz z pękiem doświadczenia różnego rodzaju. 
(,,Pro memoria") 

Urodziłem się w Surochowie w ziemi przemyskiej, z Jacka z Pleszowic i Marii z Dembińskich 
Fredrów małżonków. - Kiedy? - Nie wiem dokładnie, bo w onym czasie proboszcze na mokro 
oficjowali, a na sucho pisali. Metryki odszukać więc nie moglem, może i dlatego że plebania 
w Jarosławiu zgorzała. („ .) Ale świat mego dziecinnego i młodocianego wieku cały w Benkowej 
Wyszni. („.) 

Dom tam rodziców moich był to dorn prawdziwy polsko-szlachecki. Zamożny bez zbytku, 
cichy a gościnny . Długi tam stół bywał. U góry siadywał mój ojciec, jak to mówią: na pierwszym 
miejscu, kiedy gości nie było, po jego lewej stronie major Biegański, adiutant Kościuszki, potem 
jenerał; od upadku aż do wskrzeszenia Ojczyzny bawił w naszym domu. Po prawej stronie ojca 
najmłodsze z dzieci kolo matki. Za matką siostry Ludwisia, Kostusia i panna służąca; naprzeciw
ko Maksymilian, najstarszy z rodzeństwa, guwerner, nauczyciel muzyki Matłowski, rysunku 
Romanowski, a czasem tańca Kurc i fechtunku Frik von Lindenfeld. Dalej Seweryn i ja, 
a niżej szlachta oficjaliści . Bo lubo dorn był szlachecki, jednak nigdy szary koniec u stołu nie był 
bez kilku dworzan. Dwa razy do roku: 17 sierpnia i 2 lipca, w dnie imienin rodziców, zjazd bywał 
wielki. Obiad w ogrodzie pod lipami„. bal noc całą„. iluminacja„. były niemałym szczęściem dla 
dzieci. I sukienki nowe, i muzyka z Rudek, i ciasta z cyframi - wszystko to było celem oczekiwa
nia i wielkiej radości. („.) 

Boską były plagą owe guwernery, chodzące wszechnice. Guwerner dawniej brał obowiązek 
kształcenia duszy i ciała . Uczenia przy tym kilku języków, „wszystkich wiadomości i niektórych 
innych". Udzielał często naukę muzyki i rysunku, a co najdziwniejsze, że czasem sam mało co 



umiał. Z rozbiorem ojczyzny zamknęły się narodowi polskiemu właściwe mu rodzime szkoły. („.) 
Kto tylko był w stanie, wychowywał dzieci w domu, do czego stali się wielce pomocnymi emi
granci francuscy. Nauczyciele owi cudzoziemscy uczyli, co umieli i czego nie umieli, ale bez 
żadnego systematu. 

Cztery Jata uczyłem się muzyki i nigdy zrozumieć nie mogłem, czego właściwie żądają ode 
mnie. Przy lekcjach zawsze nogami dzwoniłem, oczywiście nie w takt, i nieustannie wciągałem 
nosem, vulgo siąkałem, co jest niezawodną oznaką słabego usposobienia ucznia 
i powinno zwracać uwagę rodziców. Jeżeli podrostek mocno siąka przy muzyce - nie tracić czasu. 
Czasem zły muzyk bywa dobrym jurystą. Jeżeli zaś siąka i nad kodeksem, czym prędzej dajcie 
mu ołówki, może będzie malarzem. Ale jeżeli zawsze i przy każdej nauce siąka i siąka - to hebes, 
jak Bóg Bogiem. Scjencja nic z niego mieć nie będzie. Niech się czepia dworów. 

Wtem nagle, nie pamiętam, z jakich powodów, chwyciłem pióro i„. napisałem komedię pod 
tytułem „Strach przestraszony". Był w naszym domu nauczyciel muzyki, Mikołaj Matlowski„. 
poczciwy, dobry Matlo wski! „. Jego wybrałem na słuchacza. Uśmiał się serdecznie. Śmiech 
Matłowskiego ochrzcił mnie na autora. 

Sukces nadzwyczajny mojej komedii zawrócił mi głowę, wziąłem się do trajedii. Ale ta 
ograniczyła się na tytule wielkimi literami napisanym: „Rzeź Pragi", i na spisie osób, na czele 
których, jak to łatwo zgadnąć, stali: Suworów, Zajączek i jenerał Jasiński. Zdaje mi się nawet, 
że zacząłem pierwszy wiersz pierwszej sceny wyrazami: „O Ty! co„." albo: „O Ty! który„.", 
co zawsze wielki efekt robi w stylu poważnym, tak jak inwokacje w kazaniach, które budzą 
zawsze wszystkie uśpione baby do ryczącego westchnienia, albo jak na teatrze, owe oklepane sen
tencje o cnocie, honorze miłości ojczyzny. („.) 

Już miałem rok trzynasty, kiedy straciłem matkę, a jednak jakby zamglona przedstawia się 
mojej pamięci„. nawet rysy jej twarzy nie dosyć wyrazisto mam przed oczyma„. Widzę ją zawsze 
zajętą ogrodem„. ona bowiem przeistoczyła i rozszerzyła ogród w Benkowej Wyszni. Oprócz lip, 
szczątki ulic sklepionych w czworobok, wszystkie starsze drzewa jej ręką sadzone„. 
Te kilkanaście świerków przy ścieżce wiodącej na dół do studni był to kląbik przez nią zasa
dzony, złożony z dziewięciu świerczków, liczby żyjących wówczas jej dzieci ... 

W rok niespełna po śmierci naszej matki bracia moi starsi wyjechali do wojska polskiego. Mój 
ojciec przeniósł się na stale mieszkanie do Lwowa, lato tylko przez parę lat na wsi przepędzał. („.) 

Kochałem i szanowałem mego ojca, ale w miarę jak mi czas nasuwa punktów porównania, 
cześć dla niego zdaje się wzmagać w moim sercu. („.) Jego charakter prawy, rozum nie błyszczą
cy świetnym ukształceniem, ale głęboki, logiczny, dobroć nieprzebrana, uprzejmość, uczynność 
zjednały mu powszechny szacunek. Jako człowiek i jako Polak był on w całym znaczeniu wyrazu: 
bez skazy.(.„) 

W roku 1807-1808 mieszkaliśmy u Judki, na rogu Sekstuskiej. Niczego się nie uczyłem, 
wyjąwszy fechtunku, tańca i ekwitacji, co mnie jednak nie wyprostowało, bo się zawsze pochyło 
trzymałem. Zacząłem wprawdzie i lekcje matematyki, ale za trzecią dostałem febry. 
Z Ignacym Konarskim jeździliśmy konno - było nas wszędzie pełno. Lansadowaliśmy najczęściej 
popod okna panieńskich konwiktów, a gdy panien nie było w oknie, jeden z nas krzyknął: „Gwałt! 
gwałt! „.", co do okien ściągnąć musiało. Złożywszy na stronę miłość własną, muszę wyznać, 

że byłem wówczas dość pocieszną figurką, zwłaszcza gdy przy końcu 1808 roku pozwolono mi 
w świat wchodzić po trosze. Oddawaliśmy wizyty i nikt nam nie powiedział: ,,A do książki, 
smarkacze!" Pamiętam siebie bardzo dokładnie i jeżeli chcecie wiedzieć, jakim byłem, proszę 
słuchać. Łeb rudy, w loki jak w zawijane zrazy, zafryzowany, mocno pudrem przykryty, frak brą
zowy z czarnym aksamitnym kołnierzem i dużymi, żółtymi guzikami, spodnie jasne, dość prze
stronne, jak była moda, i buty węgierskie, a czasem buty po kolana z dwunastocalowymi sztylpa
mi. Przy zegarku siedem pieczątek rzeszowskiej roboty, w ręku laseczka z kobuzią główką. („.) 

Mówiono o wojnie, ale młodzież mego wieku usłyszała o niej dopiero wtenczas, kiedy 
gruchnęła wieść, że polskie wojska wkroczyły do Galicji. 

Nie chciałem czasu tracić i mój ojciec kochany, Polak z duszą i ciałem, nie pojmując nic 
wyższego nad dobro ojczyzny i zaszczyt jej służenia, nie dał się prosić i opatrzywszy 
w pieniądze wyprawił mnie z krzyżykiem na drogę do zbliżającego się wojska polskiego. („.) 

Na wiosnę 1812 los wysunął mnie naprzód. Miałem lat ośmnaście. Zostałem kapitanem adiu
tantem majorem w piątym pułku strzelców konnych. Nie dość więc, że awansowałem, nie dość, 
że mnie zdolnym uznano pełnić obowiązki adiutanta pułkowego, co większej czynności 
i większej znajomości służby wymagało niż dowództwo kompanii, ale jeszcze do tego awan
sowałem z nowego do starego pułku. („.) 

Uciekłszy z Wilna z niewoli, przybyłem 10 sierpnia 1813 do Drezna, zostałem.jak to już pono 
wspomniałem, przyłączony do głównego sztabu Wielkiej Armii. Że zaś mój brat Seweryn 
komenderował służbowymi szwadronami, odbyłem z nim razem, tak jak z Maksymilianem 1812, 
kampanię 1813 . 

Kiedy po skończonych wojnach wróciłem w domowe zacisze, wielu, wielu razami uderzone 
serce, serce zakrwawione, zbolałe, nie dozwalało pamięci rozpowiadać zdarzeń z onego okresu. 
(„.) Nieraz w rodzinnym kole stokrotne zapytania zbywałem krótką odpowiedzią. Chciałem jakby 
zamknąć już zapisaną pierwszą księgę mojej przeszłości, a zwracać tylko całą uwagę na tę drugą, 
co mi jeszcze białymi błyszczała stronicami. 

Teraz, zasiadłszy przy kominku, chętnie gwarzę o cesarzu Napoleonie. Młode pokolenie słucha 
jak o Stefanie Batorym albo Janie Sobieskim, bo przeszłość, której pamięć nie sięga, wąskie ma 
przedziały. (. „) 

Mało, mało trzech murów między mną a ludźmi, abym mógł używać tej spokojności, która jest 
jedynym moim celem, tego szczęścia, którym mnie Bóg w domowym zakresie obdarzył. 

Połamałem moje pióro autorskie, nie - jak mniemano - dla równie złego jak głupiego artykułu 
bezimiennie ogłoszonego, bo autor przedał się obcej nieprzyjaźni, i to nieprzyjaźni za przyjaźń, 
za ważną nawet usługę. Porzuciłem urząd, gdzie moja miłość własna mogła była ulec chęci ściga
nia za popularnością. Starałem się, jednym słowem, i zostałem „głupim dla świata". Ukryłem się 
w cieniu głupoty przed cięciem, a jeszcze nieznośniejszym brzękiem człowieczych komarów, trut
niów i bąków, ajednak i w tym gęstym cieniu nie mogę uniknąć zetknięcia się ze światem, które 
staje się zawsze dla mnie dotknięciem elektrycznego druta, przykrym, a często i bolesnym. 
Oskarżać świat cały - szaleństwo, oskarżać siebie - niesłuszność. Dalej więc milcząc i nie 
myśląc, dalej po ostrej drodze, wypchnięty pielgrzymie! 
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Mówią, że trzeba kochać przyjac i ó ł i z ich wadami . Ja utrzymuję, że s ię ich kocha właś ni e dla 
ich wad. Ty ni e wiesz tego, a ja tamtego - ja n iemiły w tym, a ty w tamtym - więc kw ita 
- równość. Człowiek doskonały we wszystkim, gdyby s ię zna laz ł na św i ec i e, móg łby być uwiel
bi any, moż n a by z niego wielkie c i ągn ąć k o rzyśc i , ale pożyc i e z nim b y ł o b y pew nie 
n ajnieznoś niejszym. Obok doskona łośc i nasza i ndywidua lność spadłaby ni żej zera. A jak to bajka 
powiada: „M iłość w łasną ma i ptak". 

O Czasie! Ty okrutne Bożyszcze , ty ryjesz coraz głę biej p i ę tn a gorżkiego cierpienia - bo leśc i 
duszy, zdajesz s i ę je mnożyć, a ś l ady rozkoszy i szczęśc i a zasuwasz , zaciemniasz, śc i s k asz 
w punkcik ledwie dostrzeżony . J akże dobrze pamiętam moje noclegi w moskiewskich zaspach! 
Jak pamiętam ledwie nie każdy krok mego konia, pchanego w lody Berezyny! Jak pamiętam 

nędzę niewoli ' Jakże mocnie wspomnienie pierwszej tam j ałmużny czerwieni jeszcze czoło moje. 
A pam i ęć chwi l uroczych, chwil błogiego rozmarzeni a, nadziei, zapa łu , wo l nośc i , życ i a młodego 

szczęśc i a - leży jak węzeł spl ą ta n a w g łębi serca , a nie ma j u ż s ił y rozw in ąć s ię s łowo „. („.) 

Nie myś lc i e jednak, koc hane dziec i moje, że ca łą m asę szczęśc i a , któ rą los mojemu życ iu 
wydzielił , zamknąłem , zostawi łem w onym dalekim czasie. Ach, bluźn iłbym , gdybym nie czuł s ię 
szczęś li wym , kiedy wzrok błogos ław i ący przesuwam po waszych jasnyc h włosach , kiedy go 
zawieszam na ustach waszych, uśmiechających s ię młodośc i ą, kiedy go wtapiam w nie zamącone 

jeszcze wejrzenie, w czyste jak niebo oczy wasze; kiedy was widzę w objęciu matki , przy jej 
sercu, sercu nieprzebranej dobroc i i miłośc i , przy tym jednym sercu, gdzie odbijam tak im , jakim 
jestem w istocie, gdzie zawsze tak wierny oddźw i ęk każdego mego uczucia znajduję„. Ach, tak, 
tak jest - kiedy cał ą duszą obejmę, os łoni ę, z ł ~iczę jakby w jeden uśc i sk was wszystko troje, 
co jesteście moim św i a tem , moj<1 m iłośc i ą , moją nadz i eją , dz iękczynne mod ł y muszę wzn i eść 
do Boga - jestem szczęś li wy„. (. „) 
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W wojsku Rzeczypospolitej, ani w armii Królestwa Kongresowego nie 
było formacji huzarskich. Natomiast w wojsku Księstwa Warszawskiego było ich 
dwa pułki, mianowicie „złoci" pod pułkownikiem Umińskim i „srebrni" pod 
pułkownikiem Tolińskim. Do któregoś z tych pułków mogli przynależeć nasi 
,,huzary": Major i Rotmistrz, Porucznik i ksiądz Kapelan. (.„) 

23 stycznia 1810 roku z 11 pułku jazdy przydzielony został do pułku huzarów 
„srebrnych" porucznik Aleksander Fredro. Przynależał doń przez kilka miesięcy. 
Kolegował zatem w służbie z porucznikiem Edmundem„. 

Jakkolwiek rozstrzygający jest dowód zaczerpnięty z historii wojskowości, nie 
zdoła on przecież zagłuszyć poszeptu niepokojącego powątpiewania. Niepokoi nas 
mianowicie, że wszystkie te wiarusy tak wyłącznie żyją chwilą bieżącą, że ani na 
mgnienie oka nie uchylają furtki, która pozwoliłaby nam wejrzeć w ich przeszłość . 
Przecież starzy ci żołnierze zjedli zęby na wojaczce, każdy z nich ma za sobą ładny 
kawałek historii. Czemu o niej milczą? Czemu są tak mało historyczni? („.) 

Kim jest Major, jaka jego pozycja społeczna? Zdarza się słyszeć, że ma on być 
jakoby emerytem. Nic podobnego. To tylko mila siostrunia wpiera w niego tę 
emeryturę, on zaś żywo broni się i zaprzecza. Ma lat 56. Nie myśli o spoczynku. 
(„.) Wioska, którą posiada, musi być majętnością chudą i kiepsko gospodarowaną. 
Nie widać, żeby się Major interesował nią jako rolnik. Przyjeżdża tam na urlop, 
żeby sobie z przyjaciółmi pułkowymi popolować. Rozumiemy, że służbę żeńską 
zwolnił przez abominację do rodu niewieściego. Ale gdzież męska? Jakoś 
o niej nic nie słychać. Do honoru dworskiego zawsze przecież należało mieć loka
ja, stangreta, nie mniej koniecznie kucharza, choćby takiego Perełkę, jakiego ma 
Cześnik. W dominium Majora ich nie ma. Po odprawieniu klucznicy kuchnię 
obsługuje mu Kordasz, znakomity kucharz pułkowy, który przyrządzał biegle dwie 
tylko potrawy: huzarską pieczeń i pieczeń huzarską. Cały ten dwór Majorski wyda
je się jakby nie z rzeczywistego zdarzenia. Co się na przykład stanie z nim 
po powrocie wojskowych do służby? („.) 

Patriarchalny jakoby ma być stosunek Majora do Porucznika. Lubi on 
rzeczywiście tego swego subalterna niemal jak syna, zamierza mu przekazać 
w dziedzictwie swą wioskę. To prawda, ale gdzież tu patriarchalizm, przykłonienie 
się uczuciowe do podkomendnego dlatego, że podkomendny? Major jest po prostu 
wobec Porucznika dłużnikiem: winien mu życie. Uratował on mu je, i to za wcale 
wysoką cenę: narażając własne. Żywi Major do Porucznika uczucie serdeczne 
rzeczywiście i niewątpliwie szczere. Ale jakżeż ono płytkie! Urojone jego pretensje 
do Porucznika nie wynikają z tej miłości, co jest czujna, jasnowidząca, co każe 
dobrze sprawdzić zarzut, zanim się go postawi miłej osobie. Wypływają one 
z intryganctwa sióstr, których przewrotność nie była chyba dla starego Majora 
tajemnicą. Trudno się dopatrzyć w tym rębajle czegoś więcej nad „zabawnego 
poczciwca". („.) 



Mniejsza o „huzarów" - jakżeż jest z „damami"? „Matron" mamy tam trzy. 
„Jedna starsza i grubsza od drugiej". Aniela jest niezamężna, choć już też schodzi 
pod jesień lat niewieścich. Zażyła ona życia do syta i w sztuce podboju serc 
męskich nabyła niejakiej praktyki. Toteż rozumiemy w pełni jej mimowolny 
wykrzyk: ,,Ja wiem, co to porucznik!" Wiedziała rzeczywiście. 

Starsza od niej, Dyndalska, też chyba nie z gatunku matron . Swemu nie
boszczykowi-safandule energicznie urozmaicała życie i pomogła mu w przejściu 
do chwały wiecznej . 

Najstarsza zaś, pani Orgonowa, jest w tej serii najlepsza. ( ... ) Wróciła do kraju 
- nie mogąc już, niestety, grzeszyć - dopiero po śmierci męża niechybnie żeby 
pochwycić i przepuścić pozostałą resztę majątku . („.) 

Ale negując odbicie się w tej komedii reliktów staropolskiego patriarchalizmu, 
czy mamy się w niej dopatrywać satyry na rozwiązłość ,,matriarchatu", widzieć 
pamflet na zepsuty świat niewieści czasów ponapoleońskich? Wcale nie. Sama 
marginesowość i mimochodność w komedii wyszukanych i podniesionych tu 
szczegółów świadczących o rozkładzie rodziny dowodzi, że sprawy te leżały poza 
orbitą głównego spojrzenia i tym razem nie budziły specjalnego interesu artysty
cznego komediopisarza.( ... ) 

A zatem, jak nie chodziło mu o konkretną, czasowo określoną i w ciąg dziejowy 
wplecioną epokę, tak nie chodzi też o konkretną i dobie właściwą, charakterysty
czną obyczajowość . 

O cóż tedy chodziło? 

Nie o realizm stosunków powszednich ani o precyzję historyczną podłoża i jego 
nawiązań. Z historią obchodzi się autor swobodnie, żeby nie powiedzieć: swawol
nie. Akcję utworu osadza na wąskiej miedzy między historią a baśnią. Przecież 
nieokreśloność stosunków czasowych to jedno z głównych znamion świata baśni. 
Jedyne prawo, które w tym jego świecie obowiązuje, to jest prawo celowości 
artystycznej. Na wielkiej szachownicy sceny chciał rozegrać partię: igrę kome
diowo-farsową, zgromadził więc do tego potrzebne figury, nie bardzo patrząc, 
z jakiego która toczona materiału . Rozegrał ją arcydzielnie. 

Stanisław Pigoń 

W pracowni Aleksandra Fredry 
(fragmenty rozdziału W gościnie u pana Majora) PIW, Warszawa I 956 

Zapiski starucha 
Kto się nigdy nie śmieje - jakby zimnem 
dmuchał. 

Lepszymi byliby ludzie, gdyby więcej 
szanowano kobiety . Co to miłość? 
Co przyjaźń? Co nieprzebrana troskliwość? 
Co ciche poświęcenie? 
- Kobieta, kobieta, i zawsze kobieta! 

Nie ma „ale", gdzie dukaty idą w swaty. 

Amant stary - jako piec stary: dymi, 
a nie grzeje. 

Któż głupstwa nie zrobił raz w życiu? 
- Ten oczywiście, co je zawsze robi . 

Niedocieczoną jest rzeczą i zapewne nigdy 
docieczoną nie będzie: dla kogo gorsują się 
mężatki. 

Rozwaga w miłości zdaje się być 
niepotrzebną. Bo zawsze na końcu 
zrobi się tak, jak gdyby nic nie rozważano. 

Rok czterdziesty zwykle drzwi szaleństwu 
zamyka mężczyznom, a otwiera kobietom. 

W sercu kobiety - mądrość kobiety. 

Gryzłaby baba - szczęście, 
że zębów nie ma. 

Dzwonią na gwałt?- Chodź, siostruniu! 

Niezłe to głupstwa wieku młodego, 
kiedy i starzy żałują czasem, że już ich 
robić nie mogą. 

Im dalej w czas, tym kosztowniejsze 
zaloty. 

Komedia obrazem świata; im bliższa kopia 
oryginału, tym lepsza. 

Aleksander Fredro 



Zespół 
artystyczny 
Teatru 
im. S. Jaracza 
w sezonie 
1993/94 

Aktorzy 
Irena Burawska 
Róża Chrabelska 
Dorota Kielkowicz 
Agnieszka Kowalska 
Alicja Krawczykówna 
Barbara Marszałek 
Ewa Mirowska 
Hanna Molenda 
Bogusława Pawelec 
Jagoda Pietruszkówna 
Agata Piotrowska
Mastalerz 
Małgorzata Rogacka
Wiśniewska 

Kamila Sammler 
Joanna Sochnacka 
Krystyna Tolewska 
Zofia Uzelac 
Grażyna Wal~ek 
Barbara Walkówna 
Ewa Wichrowska 
Bogumił Antczak 
Aleksander Bednarz 
Andrzej Głoskowski 
Jan Hencz 
Andrzej Herder 
Stanisław Jaskulka 
Marek Kasprzyk 
Ryszard Kotys 
Paweł Kruk 
Piotr Krukowski 
Stanisław Kwaśniak 
Maciej Małek 
Andrzej Mastalerz 
Jarosław Pilarski 
Cezary Rybiński 
Bogusław Sochnacki 
Hemyk Staszewski 

Bogusław Suszka 
Andrzej Wichrowski 
Bronisław Wrocławski 
Bohdan Wróblewski 
Józef Zbiróg 

Reżyser 

Tomasz Zygadło 

Koordynator pracy 
artystycznej 
Wiesława Adamczyk 

Reżyser światła 
scenicznego 
Krzysztof Sendke 

Inspicjenci 
Alicja Ćwiklińska 
Jarosław Janowski 

Suflerzy 
Alicja Cwiklińska 
z.dzisława Głoskowska 
Jadwiga Paul 

Korepetytor muzyczny 
Elżbieta Kozowicz 

Korektor instrumentów 
muzycznych 
Maciej Wichliński 

Sekretarz literacki 
Ewa Drozdowska 

Pełnomocnik dyrektora 
dis sponsoringu 
Zbigniew Szatkowski 

Szef reklamy 
Barbara Kaskiewicz 

Kierownik techniczny 
Ryszard Warcholiński 

Zastępca kierownika 
technicznego 
Mieczysław Kowalski 

Główny elektryk 
Marek Desput 

Brygadierzy scen 
Zbigniew Dyrda 
Adam forysiński 

Prace malarskie 
i modelatorskie 
Jarosław Kluszczyński 

Prace krawieckie 
Zyta Walczak 
Zygmunt Ciesielski 

Prace fryzjerskie 
i perukarskie 
Jolanta Fidos 

Prace stolarskie 
Roland Unczur 

Prace ślusarskie 
Wiesław Brol 

Prace tapicerskie 
Tadeusz Bilski 

Kierownik Biura Obsługi 
Widzów 
Barbara Stanisławska 

Biuro Obsługi Widzów 
przyjmuje zgłoszenia 
od 8.00 do 16.00, 
ul. Kilińskiego 45, 
tel. 33-15-33 

Kasa teatru 
czynna 
w godz. 16.00 

- 19.00 

( z wyjątkiem 
poniedziałków ) 
tel. 32-66-18, 
ul. Jaracza 27 

~RAINBC»ltd. POLSKA ,.,,..._ •s ul.Traugutta 4, 90-107 Łódź, 
" tel. 0-(42) 36-63-20, 32-55-47 

Zapraszamy 
do naszego nowego biura 

przy ul. Traugutta 4 
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LISA S.A. 
Towarzystwo Ubezpieczeniowo - Reasekuracyjne 

POLISAS.A. 
proponuje konkurencyjne ubezpieczenia 

krajowe i zagraniczne: 

V majątkowe 
V" osobowe 

V komunikacyjne 

V ustawowe (obowiązkowe) 
V kosztów leczenia i następstw 

nieszczęśliwych wypadków 

V bagażu podróżnego za granicą 

Zainteresowanym naszą ofertą dodatkowych informacji 
udzieli oraz zawrze umowę o ubezpieczenie 
punkt akwizycyjny mieszczący się w kasie 

Teatru im. S. Jaracza, tel 32-66-18, 33-15-33. 

Informacje można uzyskać również w filii TUR POLISA, 
al. Kościuszki 80/82 tel. 36-24-65 lub 36-50-55 w. 232 

a 

PROFESJONALNE KOSMETYKI 
W PONAD 

800 
GABINETACH KOSMETYCZNYCH 

W POLSCE 

02-637 WARSZAWA, ul. SPARTAŃSKA 6B, tel. fax 447554 
Przedstawiciel na Łódź Leszek BARTOSIK., 

Łęczyca ul. Konopnickiej 11/13 tel. 49-20 



-----Fiat Auto Poland-----

Uno Tipo Tempra 
Ducato (dostawczy) 
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Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 


