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12 czerwca 1835 roku Teatr Lwowski dał premierę kolejnej sztuki Aleksandra 
Fredry - jednej z najzabawniejszych, ale i najzjadliwszych w dorobku Autora. 
11 Dożywocie 11 odniosło we Lwowie duży sukces, zapewniając sobie miejsce w reper
tuarze na długi czas: wznawiane niemal co rok, utrzymywało się w stałym repertuarze 
przez ponad trzydzieści lat. Idąc śladem prapremiery, sztukę wystawił Kraków (1837), 
Poznań (1839) i Warszawa (1845). 

Swoje powodzenie zawdzięczało 11 Dożywocie11 zawsze przede wszystkim świetnym 
wykonawcom roli Łatki. Na przykład w premierze krakowskiej zagrał ją Aleksander 
Ładnowski, następnie przez długie lata wcielał się w nią Jan Królikowski, a jeszcze 
później Wincenty Rapacki. Każdy z nich (oraz plejada innych znakomitych 
dziewiętnastowiecznych odtwórców tej roli) wnosił nieco inny ton, odmiennie 
rozkładał akcenty, tworząc postać groteskową lub śmieszną, co nadawało spektaklowi 
bądź to pogodny, bądź szyderczy wyraz ... 

U samego schyłku XIX wieku pojawił się najsłynniejszy z interpretatorów postaci 
Łatki - Ludwik Solski: począwszy od 1898 r. grał tę rolę przez ponad pół wieku ! 
W 1924 r. pisał o nim Boy: 11 Rola Solskiego ... to jedno z wielkich sław tego aktora, 
jeden z tych kapitałów polskiego teatru, który winien być utrwalony na filmie i na pły
cie w muzeum teatralnym". Jednak nawet w tej - już wówczas legendarnej - kreacji 
zauważał pewną rysę: 11 Solski, również przedni odtwórca molierowskiego Harpagona, 
czasem jakby miesza te role, tragizuje Łatkę, zaostrza jego rysy i wypada nieco z weso
łości, w jakiej ta rola powinna być skąpana ... 11 (czy powinna? oto pytanie). 

Spośród wystawień powojennych kilka zapisało się w pamięci publiczności i krytyki. 
Przypomnijmy: w 1948 Teatr im. Słowackiego dał premierę, w której wystąpili starzy 
weterani z Solskim i Jerzym Leszczyńskim (Birbancki) na czele; przedstawienie 
inscenizował W. Nowakowski, w scenografii Karola Frycza. 

W 1963 Jerzy Kreczmar wyreżyserował w Teatrze Współczesnym znakomity 
spektakl z Andrzejem Łapickim jako Birbanckim i niezapomnianą kreacją Tadeusza 
Łomnickiego - Latki. 

Kolejną pamiętną premierą była telewizyjna inscenizacja Jacka Woszczerowicza 
z 1968 r., z nim samym w roli Latki oraz z Andrzejem Sewerynem, Wojciechem Pokorą, 
Janem Kobuszewskim i innymi. 

Przypomnijmy wreszcie, że również nasz teatr, wówczas pod nazwą Teatr Młodego 
Widza miał na swym koncie inscenizację 11 Dożywocia 11 : w 1956r. Iwo Gall wyreży
serował przedstawienie, w którym zagrali m.in. Jerzy Sagan (Leon), Jerzy Krasicki 
(Doktor Hugo), Henryk Liburski (Orgon), Ferdynand Solowski (Latka), Zbigniew 
Hellebrand (Twardosz). 

Były (i są) dwie tendencje, dwa sposoby traktowania materii tej sztuki: jedna, 
usiłująca iść w stronę słonecznego komizmu fredrowskiegQ i druga, zmierzająca w stro
nę zjadliwej satyry, ocierająca się niemal o dramat (wydaje się, że zamysłem Autora 
było połączenie obu tych cech jego pisarstwa) - w zależności od zamysłu reżyserów i 
temper.amentu wykonawców różne oblicza pokazuje 11 Dożywocie 11 na przestrzeni lat ... 
Przed Państwem kolejne z nich. 

m.o. 



„ 

S wiecie, ty krętoszu stary! 
Świede, świede bez czci, wiary. 
( ... ) 
a u ciebie w większej cenie, 
Cz-y pieniądze, czy sumienie? 

Słowa te, wypowiadane przez jednego z bohaterów "Dożywocia" są dla reżysera 
Tomasza Obary kluczem do odczytania sensu i mądrości arcydzieła Aleksandra 
hr. Fredry. Reżyser wzdraga się przed powierzchowną "aktualizacją" tekstu (co ostatnio 
w modzie). Wierzy bowiem nie tylko w piękno Fredrowskiego języka i kreatywność 
autorskiej wyobraźni, ale też w nieprzemijającą aktualność tego, co w "Dożywociu" 
najistotniejsze. 

Cz-ym zvaść jesteś, nikt nie pyta. 
OJ m a S Z 'WaSZe - to pytanie. 
Kto ma dużo, dużo chwyta, 
Kto ma mało, w kącie stanie. 

Czy te słowa - znów Organowymi usty wypowiadane - nie przychodzą i dziś 
niejednemu z nas do głowy? Czy miarą człowieka ma być pieniądz? 
Hrabia Fredro ledwie naszkicował w "Dożywociu" niegdysiejsze realia ekonomiczne, 
nadciągający dziewiętnastowieczny kapitalizm. A jednak portretując w mistrzowski 
sposób ludzi w tym czasie żyjących - powiedział wiele nie tylko o czasach sobie 
współczesnych, lecz i zupełnie odległej przyszłości przynależnych. Powiedział gorzką 
prawdę o nieprzemijających cechach ludzkiej natury. O słabości, chorobie duszy 
spowodowanej pożądaniem pieniędzy. Czyż trzeba to "aktualizować"? 
Toć najaktualniejsza ze spraw, składających się na życie ... 

"Dożywocie" Tomasza Obary jest wierne myśli autora. Reżyser uważa, że popra
wianie arcydzieła byłoby profanacją. Wystarczy zadać pytanie - co ono znaczy? 
Tekst Fredry jest tak precyzyjny i sugestywny, tak wiele w nim prawdy o lu.dzkich 
emocjach, że z pewnością każdy widz na owo pytanie odpowie. 

j.p. 

5ŁOWN!CZEK FREDROW5KI (wg wydania "Dożywocia" BN I 93) 

050BY: 

Birbancki - birbant (z wł.) ; hulaka, ladaco. Za pierwowzór postaci posłużyli autorowi młodzi 
eleganci i utracjusze, stanowią y z początkiem XIX w. towarzystwo księcia Józefa 
Poniatowskiego w jego pałac ku "Pod Blachą 11 w ·warszawie. "Birbant11 stanowił niejako oficjalną 
nazwę członków tego towarz ' twa. 
Twardosz - nazwisko także znaczące: lichwiarz to wyrachowany, zakamieniały, wprowadzony w 
takim charakterze dla przeciw tawienia nerwowemu Łatce. 
Doktor Hugo - imię wzięte ze starej, żartobliwej prz) powiastki: 1'0oktor Hugo leczy dobrze -
bo niedługo 11 , tzn. pacjenci jego wnet umierają. 
Lagena - w potocznej gwarze lwowskiej znaczyło ciemięgę, niedorajdę. 

WfEK.ŚCTE5ZfUKI MÓWIĄ: 

ŁATKA: I żadnemu ani w głozvie, 
Ż! ktoś kupił jego zdrozvie - chodzi o tytułowe d o ż y w o c i e , czyli legat 

testamentowy zapewniając) obdarowanemu stały, w formie pensji corocznie wypłacany dochód 
już to z ziemi, już też z procentujących papierów wartościowych. Obdarowany, potrzebując 
pieniędzy na raz, w nagłej potrzebie, mógł odstąpić te swoje przyszłe, rozczłonkowane dochody 
za jednorazową sumę, którą nabywca (w tym przypadku Łatka) odbierał sobie przypadającymi 
rocznymi ratami. Dochód jego z tego nabytku był tym wi<;kszy, im dłużej żył pierwotny 
właściciel dożywocia (Leon). Stąd interes Łatki w pielęgnowaniu zdrowia Leona. 

FILIP: Ja w:v ganić nie mam prawa: 
lkiesięi<c;zqtych mi przyniosła - Filip wygrał dziesięć dukatów (z wł.I 

W~ się zvzi,q.łeś do rzemiosła ? ... - Łatka myśli, że Filip wygrał w karty, grę zaś pojmuje on jako 
źródło zarobku, a więc rzemiosło. 

od kart nowyd1.- był zwyczaj, że w roku całonocnej gry hazardowej gracze co jakiś czas zmieniali 
talie kart: odrzucali używaną, a brali nową. Te znowu mieli w pogotowiu lokaje, którym płacono 
za nie z pokaźną nadwyżką ceny. 

ŁATKA: Tum cU; wkręcił przyjacielu, 
Gdzie ci teraz dobrze płacq. 

FILIP: Wszak pan bierzesz· procent piąty - Leon płaci Filipowi normalne wynagrodzenie za 
służbę. Z tego Łatka zagarnia dla siebie pięć procent. Ale doraźne, okazyjne zarobki Filipa, 
takie jak przy kartach, nie były objęte umową o oprocentowaniu . 

prazvda nie grzech- skrót przysłowia: Co prawda, to nie grzech. 

FILIP: 



sufler: 1r1arta 

inspicjent: Teresa 

Premiera 



B;łby musiał wioskę stral1Ć, 

Zatem - córka dla dłużnika. - w 
używane by ło w znacze niu od wro 

Je1,/nak za nią sześć tysięL}'. 
Ojcu z długu wytrqciłem. - Org VI w. cl <tj'}l: 

lichwiarza u mniej szał (ylko sw ' j dług. 

samej lichwy - a więc z (t:.go, co dopL ał do dlugu z cytułu z;il głych p r · nrów, k oo re wó n.:zus 
sii;gały 24%; 18% u c h odz i ł Z<l rzecz pow ·ze ·h ni), ~a dobrodziejstwo. 

Matuzalem- w S(ar m ' Jb rnrnen cie długo\ leczn y parrLm .:ha, m iał ż :ć 969 la t. 

serwus - (łac. servus) s łu ga . 

FILIP: Ja z panami 11ie d7cę dziel.ić ... - ( lko pan o\ ie robi<} sobie zaba\\'y ze snzeLrnia do 
s ie bie: F ilip nie chce zoS (JĆ celem db p isrnk ru. 

ORGON: Dam d zaraz krople moje-
Kontuszówki z tatarakiem - konruszówka - rod zaj wódki, rnrnrak - ro ś lina wodna, jej 

korzeń ma zasrosowanie w leczniccwie. 

nos kobuzi- kobuz, garunek so koła o dziob ie zakrz . \ ionyn1. 

na mary- do [fUmny. 

ŁATKA: Pan Lagena - jeden, drugi, 
Ja- Piotr Radost, na usługi. - Prosper Lacka, zdaj ąc sob ie sprawy, że jego prawdziwe 
L'· . ·g· . 1 gł . nazwisko nie budzj szacunku , prz •b iera zmyślon 
r igi-mt . z w ;cy,o owze: 
Lecz serce- blank! blank, panoz.vie ! - blank (z fr.) białe, czysre, b ez skaz '· 

Jego słówka, jak gotówka, 
Jakby kontrakt tabularny. - Łatka n ie orientuje s i ę w przyczynie gniewu L agen6\, 

mniema, że są to zawiedzeni wie rzyciele L ona. Chce wzbudzić w n ich wiarę w jego s o li dność i 
wypłacalność ; kontrakt tabularny - akr ku p na zap isan w księgach hipotecznych (rabull ). Dla 
kupca - geszefciarza najwyższy to dmvód pewności . 

MICHAŁ: Lecz list, jakoś zam,ieniony- li [ Leona do Rafałowej otrzymała prze z pomyłkę 
1fich ałowa i na odwrót. 

Ludzkie żyde to nie lndfon. - kul fo n - dukac opiłowany, a więc o warrości zmniej szonej, 
ale zawszeć ro kawałek meralu. 

p6ł monetą - papierową, banknotami. 

ŁATKA: sąd łaskawy, 
Na lat dziesięć życia skaże- i cu znajdujemy zaznaczony przygodnie dowód, za 

jak niską cenę kupił Latka dożywocie. Wypłata procentów doż 1wocia, przy młod 1m wieku 
Leona, przewidziana była na parę dobrych dziesiątków laL Łatce i jednego dz i esiąrka byłoby 
dość, by mu się cena z nawiązką zwróci ła . 

ŁATKA: Daj z.vięc słozw. 
Orgon daje znak Leonowi - a wi ęc Orgon, upoważniając Leona do zgod y, 

podejmuje się znaleźć fundusze na wy k up ienie dożywocia za po_ło_wę _ceny. W jaki sposób~ 
Przecież wskutek niedojścia małżeństwa Rózi z Lacką Orgon obciąz s ię z powrote m ow m1 
sześcioma tysiącami długu, które mu Latka, jako przyszłemu teściowi , ''\vycrąc ił'1 . A i bez tego 
Oraon ma dłuo-ów po uszy. Na co wi ęc li czy? C zy na nową pożyczkę pod zasraw odzyskanego 
tan~o dożywocia ? Czy może na jaki spadek spodziewany dla Róz~? T e k t k~medii n ie daje 
podsraw do takiej nadziei. W zaplanowani u komedi i sprawa była lepiej uzasad n10na: z pomocną 
pożyczką miał przyjść Doktor. 

papiery- obligacje, które upoważniał) do podejmowania procentów. 

Po raz pierwszy w naszym le.otrze.: 

TOMASZ OBARA 
Rocznik 1961. Absolwent Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie (1985) oraz Wydziału Reżyserii 

Dramatu tejże uczelni (1991). 
Realizował do tej pory spektakle w Teatrze Ll!ldowym ("Samoobsługa" H. Pintera, "W małym dworku" 

S. I. Witkiewicza), w Starym Teatrze ("Audiencja" i "Protest" V. Havla), w Teatrze STU ("Zapiski oficera Armii 
Czerwonej" S. Piaseckiego), w Teatrze Współczesnym w Szczecinie ("Poskronienie złośnicy" W. Shakespeare 'a, 
"Paragraf 22" ]. Hellera we własnej adaptacji), w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach ("Lekcja polskiego" 
A. Bojarskiej). Ostatnią realizacją teatralną Obary był "Lekarz mimo woli" Moliera, wystawiony na małej scenie 
Teatru Ludowego - w piwnicach krakowskiej Wieży Ratuszowej. 
. "Dożywocie" Aleksandra hr. Fredry jest debiutem reżysera na scenie Teatru "Bagatela" im. Tadeusza Boya 
Zeleńskiego w Krakowie. 

HENRYK GIŻYCKI 
Absolwent Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie, 1964. . 

Debiutował w Teatrze Polskim w Bielsku - Białej, następnie grał w Teatrze im. S. Zeromskiego w Kielcach 
i w teatrach w Szczecinie. Cztery sezony był członkiem zespołu Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej 
w Krakowie, potem pracował w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie. W latach 1976-1979 był dyrektorem teatru 
kieleckiego, następne dziesięć łat (1979-1989) pełnił funkcję dyrektora Teatru Ludowego. Po kolejnych dwóch 
&a onach w zespole Starego Teatru w Krakowie, od 1992 prowadzi samodzielną działalność artystyczną. 

Oo ról Henryka Giżyckiego, które szczególnie wyraziście zapisały się w pamięci teatralnych widzów należą: 
Poloniusz w "Hamlecie'' (reż. W. Ulewicz), Tarełkin w "Śmierci Tarełkina" (reż. W. Krakowski), Poeta 
w ''Weselu" (reż. K. Gruda), Peters w "Niemcach" (reż. K. Gruda), Judasz w "Żegnaj Judaszu" (reż. 
K. Swinarski). Jest też Henryk Giżycki jednym z niewielu aktorów, który ma w dorobku aktorskim aż trzy role 
Łatki w "Dożywociu": we wczesnej młodości w Kielcach (miał wówczas 26 lat, był bodaj najmłodszym w historii 
teatru Łatką), póiniej w Szczecinie, wreszcie w prowadzonym przez siebie nowohuckim Teatrze Ludowyrn. 

Poważny jest też reżyserski dorobek artysty. Sam najchętniej wspomina "Betlejem Polskie" L).JCjana Rydla 
(które wprowadził na scenę Teatru Ludowego po raz pierwszy po wojnie) i "Różę" Stefana Zeromskiego, 
zrealizowaną w teatrze kieleckim w 70 rocznicę odzyskania niepodległości. 

Henryk Giżycki był laureatem Nagrody Ministra Kultury i Sztuki II stopnia za reżyserię i prowadzenie 
teatru (1983 ). 
Rolą Orgona artysta debiutuje na scenie Teatru "Bagatela" im. Tadeusza Boya Żeleńskiego. 

SŁAWOMIR SOŚNIERZ 
Gościnnymi występami w roli Łatki debiutuje na scenie Teatru "Bagatela". 

W roku 1975 ukończył Wydział Aktorski krakowskiej PWST W latach1975-1979 pracował w Teatrze 
Współczesnym we Wrocławiu. Kolejne dziesięć sezonów (1979-1989) spędził w zespole wrocławskiego Teatru 
Polskiego. Po powrocie do Krakowa był przez dwa sezony aktorem Teatru im. Juliusza Słowackiego . Od 1992 
roku jest aktorem Teatru Ludowego w Nowej Hucie. 
Dwudziestoletnia działalność sceniczna przyniosła arty~ie wiele satysfakcji. Wiele jego ról krytyka odnocowała 
jako wybitne osiągnięcia ak~orskie . Wystarczy wymienJć role Bałandaszka w "Onych" S. I. Witkiewicza (reż. 
]. Bunsch), Demetriusza w "Snie nocy letniej" Shakesp ceare'a (reż. ].Grzegorzewski), fredrowske postaci Alfreda 
w "Mężu i żonie" (reż. I. Przegrodzki) czy Albina w "Slub ach panieńskich" (reż. O. Latour). Grał w spektaklach 
reżyserowanych m.i Taoeu Minc Eugeniusza Korina, Henryka Tomaszewskiego, Witołda 
Zatorskiego i i 
Krakowska p 
{"Pocahi ek 
wu~li 

,..'r<\łJl.ir 
płt#l S OCÓW 

I , t 

:ym pedagogiem, szczególnie kochanym 

Ml'~t<.· ,~'!f on w pewien sposób zburzyć dotychczasowy 
l charakterologiczne. Łatka Sośnierza nie jest 

sceniczne aktora) brzydki, spaczony i chory jest 
· owie "Dożywocia" w "Bagateli". Cz: eh do 
m i Łomnickim na czele) dopisać ogli 



KRZYSZTOF BOCHENEK 
PW T w Krakowie ukończył w 1983. Od debiutu (Felek w "Królu Maciusiu I" występuje w Teatrze Bagatela. Grał m.in . 
w spektaklach: "Wysocki - .ze śmiercią na ty'', "Gracze" (oba w reż. S. l\"osowicza), "Mayday" (reż. W. Pokora), '' zyż. nie dobija 
się koni" (reż. A. Weltschek), w spektaklach muzvcznych: "Dopóki będzie clown", "Jak zatrzymać chwilę tę". "Był kabaret" . 
W latach 1990-93 związany z Piwnicą pod Baranami. Wyróżniony na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu w 1991 
oraz na Festiwalu Piosenki Francuskiej, Warszawa 1992. 

PRZEMYSŁAW BRANNY 
W 1993 ukończył krakowską PWST spektaklem dyplomowym w reżyserii Krystiana Lupy. Jeszcze podczas studiów grał 
gościnnie w spektaklach muzycznych w Teatrze STC, kilkakrotnie angażowany był do przedstawień i koncertów krakowskiej 
T\: \\' 1993 na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu zdobył Il Nagrodę oraz ~agrudt;: Dziennikarzy W 1994 
(wspólnie z Katarzvną Jamróz) był laureatem I l\"agrody Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Od 3 lat v.'Vstępuje w 
telewizyjnym Kabarecie Olgi Lipińskiej. Zagrał w filmie Kazimierza Kutza "Śmierć jak kromka chleba". W 1995 na Przegląd . ''-' 
Piosenki Aktorskiej zaprezentował pierwszy swój recital "Pteromania" Od kilku lat związanv ,, kabaretem "Loch Camelot". 
Jest tegorocznym stypendystą Stołecznego \lliasta Krakowa. W Bagateli możemy go ogląda.: m.in. w ''Zielonym Gilu", 
"Bvł kabaret", ''Love stor.". 

EUGENIUSZ DYKIEL 
Z Bagatelą związany jest od 10 lat. Debiutował rolą Chłopca z deszczu w "Dwóch teatrach" Szaniawskiego. 
Zagrał ponad 20 ~ól. N ajlepiej czuje się - jak sam mówi - w repertuarze dramatycznym i absurdalnie zwariowanym. Zagrał w 
kilku filmach: "Zuraw i czapla", "Szwadron", "Przygody Wojaka Szwejka'' i kilku produkcjach T\ . !'vlarzy o filmie i roli 
''szalonego. opętanego psychopaty". 

MARIAN JASKULSKI 
Absolwent PWST w Krakowie (1973). Debiutował rolą Jęzorego w "W małym dworku" Witkacego (Teau im. Solskiego 
w Tarnowie). Ma w swym dorobku ponad 50 premier. Przez 13 sezonów w Teatrze Ludowym, od 1988 w Bagateli. Grai m.in . 
w "Klątwie' ' "Hamlecie" "Czekając na Godota" "Ciężkich czasach" "Betlejem Polskim" "Panu Tadeuszu" "Krakowiakach 
i góralach '' , ;,Wilkach", "Szel~osrwach Skapena",' "Dożywociu", "Księdzu Marku", "Pannie,Tutli-Putli". Obec~ie oglądamy go 
w "Oślich latach", "Zielonym Gilu", "Love story". 

GRZEGORZJURAS 
Ukończył krakowską PWST w 1983. Będąc jeszcze studentem zadebiutował tytułową rolą w spektaklu "Król ~laciuś I" 
J . Korczaka, a zaraz potem zagrał młodego Jana Christiana Andersena w widowisku "Kiedy śpiewa słowik" . Grał w "The 
Fantasrics", "Burzliwym życiu Lejzorka Rojtszwańca", "Pannie 'Tutli-Purli'', ''Tajemniczym ogrodzie''. Ma na swym koncie role 
w spektaklach telewizyjnych i w filmie. 

TOMASZ PIASECKI 
Ukończył krakowską PWST w 1979. 
Grai w teatrach: im. L. Solskiego w Tarnowie, STU, KTO. Od dwóch sezonów w Teatrze Bagatela. Grai lub brał udział 
w 60-ciu przedsięwzięciach teatralnych w kraju i za granicą . 

MAŁGORZATA THEN-STĘPIEŃ 
Absolwentka PWST w Krakowie. Będąc na IV roku debiutowała w Teatrze Bagatela rolą Różyczki w "Pierścieniu i Róży" 
Thackeraya. Kolejne role: Pakira w "Kandydzie" Woltera (reż. K. Orzechowski), Esterka w "Uczniu diabła" Shawa, Molly 
w ''Pułapce na myszy" Christie (reż. I. Wol!en), Zosia w "Weselu" (reż. A. Polony), Hesia w "Moralności pani Dulskiej", Jackie 
w "Czyż nie dobija się koni" (reż. A. Weltschek). Obecnie możemy ją oglądać w "Świętoszku", "Ani z Zielonego Wzgórza'' 
i w spektaklu muzycznym "Był kabaret"-

ŁUKASZ ŻUREK 
Krakowską PWST ukończył w 1991 spektaklem dyplomowym "Ścisły nadzór"]. Geneta w reż . J. Błeszyńskiego, w rym samym 
roku wyróżniony I nagrodą Jury na Festiwalu Przedstawień Dyplomowych w Łodzi za rolę Czepca w "Weselu" oraz nagrodą 
publiczności. W Bagateli debiutował w "Warszawiance" (l\tłody Oficer). Ważniejsze role: Czepiec w "Weselu" (przeniesienie 
spektaklu dyplomowego w reż . A. Polony), Kawaler d'Esparges w "Pannie Tutli-Putli'', Mario w "Czyż nie dobija się koni", 
Stanley w "Mayday", Snell w "Oślich larach'', Don Ricardo w "Zielonym Gilu", Olivier w "Love story", Antonio w "Wieczorze 
Trzech Króli", Damis w "Świętoszku", Diabeł w "Pastorałce". Występ w telewizyjnym "Szwejku". Od 1993 bier;,e udział 
w kolejnych edycjach ''Spotk?ń z balladą". Współpracuje z radiem RMF. O sobie mówi: "Aktor - Traktor". 

zespół techniczny: 
kierownik techn iczny - Zdzi sław Jarosik 

kierownicy pracowni: 
krawieckiej męsk i e j - Lucjan Ochot 
krawieckiej damskie j - Halina Muller 

tapicerskie j - Eugeniusz W iatr 
ś l usarskiej - Emil Pazdol 

perukars iej - Janina qtor 
de oratorni - Teresa Pi pczyńska 

re w izytami - Beoto Kowicka 
garderoby dams iej - Krystyna Łaz i ńsko 

garderoby męskiej - Włodysło a Jachym 
główny brygadier sceny - M ariusz Błaż 

realizacia światła: 
Mare Oleniacz 

nagrania, realizacia dźwitku: 
Włodzimierz Marecki 

koordynator pracy artystycznej: 
Justyno Głodzik-Kole r 

kierownik widowni: 
Józef Gorzowski 

Dyrekcia teatru, sekretariat: 
ul Ka rmelicka 6, tel. 22 18 15, 22 12 37 

Organizacia widowni: 
Krakowsko Agencjo Artystyczno 

przyjmuje zamówienia na bilety zbiorowe 
i indywidualne codziennie 

w godzinach 9.00 - 16.00 
1 w soboty 

w godz. l O.OO - 13 OO 
tel. 22 45 44 

Kasa teatru: 
czynna codziennie 

Iz wyją t k iem poniedziałków) 
w godz. 1000- 13.00 i 16.00- 18.00, 

w niedziele no dwie godziny przed spektaklem 
tel. 22 26 44, 22 66 77 w.12 

Mam nosa 

do 
interesów 
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