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P 
eten wigoru, energii, dowcipu - słyszymy - człowiek zaiste rene
sansowy. Ale także; zamknięty w sobie, skupiony i oddany do 
zapamiętania sztuce i filozofii. Błazen , genialny może, ale kabo
tyn do szpiku kości - brzmi zdanie nie tylko przestraszonych 

mieszczuchów, ale tak przenikliwego obserwatora jak Gombrowicz. Dzi
wak, rozlubowany w niesamowitych nastrojach. Złośliwiec, który drażnił 
Bogu ducha winnych, inscenizował nieporozumienia, kaprysił i dokuczał 
przyjaciołom. Zapamiętały Don Juan, który na dobitkę igrał z narkotyka
mi„ . Ale również: umiał doskonale panować nad namiętnościami, rozpu
sty nie znosił, podobnie jak wszelkich pospolitych rozrywek. Narkotykami 
straszył tylko znajomych, co ostatecznie potwierdził zaprzyjaźniony le
karz. Witkacy miał niewątpliwie usposobienie depresyjno-maniakalne. Po 
okresach bujnej działalności i wzmożonego samopoczucia popadał 

w trudne do zniesienia przygnębienie i rozpacz. Takie wahania tłumaczą 
częściowo rozbieżność wspomnień i opinii o Witkacym. Legenda Witka
cego-człowieka wyrządziła niemniej niemało szkody Witkacemu-artyście. 

111 
Przerzucanie się od dyscypliny do dyscypliny to jedna z najdziw

niejszych cech wielkiego oryginała i indywidualisty, jakim był Witkacy. 
Sztuki zaczął pisać w roku 1918 (jeśli nie liczyć dziecinnych komedyjek), 
od 1920 dramaturgia zdaje się głównym polem jego działalności. A Wit
kacy to pisarz-wulkan: dość powiedzieć, że w roku 1920 napisał osiem 
sztuk, tyleż - w 1921 ! Z tytułów znamy trzydzieści osiem dramatów 
Witkacego, co do kilku jednak, zaginionych lub zachowanych w drob
nym fragmencie, nie ma pewności, czy były kiedykolwiek ukończone . 

111 

Witkacy skarżył się często na lekceważenie i niezrozumienie. Mial 
słuszność . Ale nie można powiedzieć, że go teatr polski nie dostrzegł . 

Już pierwsze wystawienie Witkacego, Tumor Mózgowicz (Kraków 1921 ), 
wywołało żywe echa w prasie i odzew publiczności , zabawionej rzeko
mym podobieństwem bohatera do profesora Tadeusza Sinki. Zdarzały 
się skandale, jak w Warszawie, gdzie aktorzy Teatru Małego odmówili 
w 1926 zagrania Tumora, ale trafiło się także przedstawienie, które 
w pełni zadowo l iło Witkacego: zaginiona, niestety, Persy Zwierżontkow

skaja w 1927 roku w lodzi . Było i takie, które przyniosło mu sukces 
u publiczności: w 1925 warszawski Teatr im. Fredry wystawił Jana Ma
cieja Karola Wścieklicę, który osiągnął - w stolicy i na objeździe - 68 
przedstawień! Przyczyna była co prawda uboczna - i polityczna: we 
Wścieklicy dopatrzono się drwin z Witosa. Wreszcie Witkacy sam reżyse
rował swe sztuki w amatorskim teatrze w Zakopanem. Tak więc pisarz 
był obecny na scenach polskich , przynajmniej w latach dwudziestych. 
W trzydziestych można zanotować trzy tylko inscenizacje, w tym Mątwę 
w krakowskim teatrze malarzy „Cricot". Ale był to już czas odpływu 
awangardy we wszystkich dziedzinach sztuki. 

111 

Tym łatwiej zrozumieć , że - chociaż niemało o Witkacym mówiono 
i pisano - nie znalazł on sobie miejsca w sztuce i literaturze Polski 
międzywojennej. Jego znaczenie podejrzewali tylko nieliczni. Ale i oni 
widzieli często w Witkacym dziwaka czy eksperymentatora, teoretyka 
ciekawego w pomysłach, niedołężnego w dokonaniach. Kiedy rówie
śnicy Witkacego - Kaden i Nałkowska - stanęli u szczytu powodzenia, 
on zyskał opinię wiecznego cygana, genialnego ekscentryka. Czytano go 
- jeśli czytano - w cudzysłowie , z zastrzeżeniami. Teorie czy myśli , ow
szem, roztrząsano, ale po to, aby je odrzucić . Aura skandalu i prowokacj i, 
którą Witkacy lubił się otaczać , usprawiedliwiała ironię czy lekceważenie . 



111 

Witkacy nigdy nie pracował tylko dla zarobku - nie był w stanie 
oderwać się od sztuki czy filozofii. Popadał niekiedy w niedostatek. Nie 
miał właściwie domu. Bywał to w Zakopanem, u matki, która do śmierci, 
głęboko przeżytej przez syna ( 1931) - prowadziła pensjonat, później 

u ciotek; to w Warszawie, gdzie mieszkała żona Witkacego, Jadwiga 
z Unrugów, którą poślubił - ku wielkiemu zdumieniu przyjaciół - w 1923 
roku. Wolno chyba powiedzieć , że chociaż Witkacy żywił zawsze dla 
żony uczycia szacunku i przyjaźni, ani jej. ani siebie małżeństwem nie 
uszczęśliwił. 

111 

Zwątpiwszy jakby w możliwość odrodzenia teatru, Witkacy zwrócił 
się nagle do powieści, której nie uważał za dzieło sztuki we właściwym 
znaczeniu słowa. W roku 1927 wydał Pożegnanie jesieni, w 1930 Niena
sycenie, uważane za najwybitniejsze z jego dzieł. Chociaż żywo przyjęte 
przez krytykę, powieści Witkacego odbiegały ogromnie od ówczesnej 
produkcji prozatorskiej. I one więc pozostały niejako na uboczu trosk 
i zainteresowań polskiej literatury. W twórczości Witkacego nasilał się 

coraz bardziej pesymizm, który nie ominął i samego pisarza. Olbrzymia 
siła i energia twórcza tego człowieka zaczęły się obracać w próżni. Nie 
dokończył trzeciej powieści, Jedynego wyjścia ( 1932). i olśniewającymi 
Szewcami ( 1934) zakończył twórczośc dramatyczną. 

111 
A jednak - nie przestawał pisać i pracować! Znalazł sobie nową 

namiętność lub raczej powrócił do tej, którą uważał za najgłębszą: do 
filozofowania. Wokół wielokroć poprawianego i przepisywanego dzieła 

Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie istnienia (1935) nagroma
dził mnóstwo polemik i uzupełnień. I znowu odniósł sukces - połowiczny. 

Doktrynę Witkacego - powitaną przyjaźnie przez uniwersyteckich filozo
fów, Kotarbińskiego, Ingardena, Tatarkiewicza - omawiano obszernie 
i dyskutowano na zjazdach. Ale szkodził jej dogmatyzm i osobliwość 
sformułowań, nie mówiąc o dziwactwach autora, które nieraz przesłania
ły intelektualne wartości. 

111 

Mimo rosnącej goryczy, dziwactwa i osamotnienia, w których po
grążał się Witkacy, ostatnie lata przed wojną przyniosły wzrost zaintere
sowania pisarzem, zwłaszcza wśród młodych . Ciekawił jako prorok, a 
przyszłość zapowiadała się teraz jak najczarniej; jako estetyk - bo czas 
już był przemyśleć fundamenty dwudziestowiecznej sztuki; jako artysta 
wreszcie. Pojawili się pisarze, z którymi można go było kojarzyć . On sam 
witał z entuzjazmem Sklepy cynamonowe Brunona Schulza, w których 
widział urzeczywistnienie Czystej Formy. Później zaczęto go wiązać -
mniej zasadnie - z Witoldem Gombrowiczem. Witkacy fascynował także 
młodych poetów. Jego katastrofizm nie mógł nie zwrócić uwagi ludzi, 
którzy z oczekiwania zagłady uczynili wyróżnik swej twórczości. Zwłasz
cza Miłosz dał wyraz tej fascynacji, co prawda dopiero w latach wojny. 

111 

Wojny, której Witkacy nie chciał oglądać. Wrzesień 1939 roku zastał 
go, niestety, w Warszawie. Ogarnięty nastrojem paniki czy też słuchając 
nierozsądnych zaleceń władz - podążył w wędrówkę na wschód. Dotarł 
do miejscowości Jeziory na Polesiu. 18 września popełnił samobójstwo, 
które nieraz zapowiadał - zażywając truciznę i przecinając sobie żyły 

Jan Błońsk i 

• n1e_ ws_zys~y-
uwaza W1tli1ew1cz-są zdolni do prze-
żywania uczuć matafizycznych. 

Cywilizacja, i w związku z nią automatyzacja życia 

społecznego, doprowadziła do tego, że współczesny czło
wiek z całym zestawem zajęć, obowiązków i przepracowa
niem ma mało czasu na kontemplację. „Niczym nie różni 

się od bydlęcia człowiek czy cz/owieczyca, który tego 
nigdy nie miał. To znaczy bydlę szmatami okryte, nagie jak 
robak padło ludzkie może, a nie chce - i tacy są wszyscy, 
i stąd płynie całe zło, bo tylko w tym wznieść się można 
ponad siebie, a bronią się wszyscy przeciwko temu rękami 
i nogami, jako te mrówkojady. Jak się patrzy na to ohydz
two mord dookolnych, to ogarnia zupełna beznadziejność„." 

Witkacy radykalnie oddziela Sztukę od rzeczywistości. 
Jednak niemożliwa jest zupełna ucieczka w świat zjawisk 
artystycznych, na nudną szarzyznę życia nawet artysta jest 
w końcu skazany. Jedyną metodą, żeby się z niej wyrwać , 

jest artystyczne »komponowanie wypadków", czyli takie prze
tworzenie rzeczywistości, "aby stała się ona godną być 
częścią wielkiej symfonii życiowej«. 

Stefan Okołowicz 

Obdarzany 
WYBITNYM paczuciem humaru 

tym humorem maskował w dużej mierze swoją osobo
wość . Toteż kto nie znał go bliżej, dostrzega/ przeważnie 
zawsze maskę. Ta maska pokrywała dystans, który go 
dzielił od otoczenia; stwarzała przeważnie sztuczną bli
skość, której właściwie nigdy nie było i być nie mogło. 
Gdy maska ta czasami opadała, ukazywał się na chwilę 
człowiek straszliwie samotny, ponury, rozbity wewętrznie, 
wstrząsany potężnymi pasjami, miotany wichrem nie zna
nych przeciętnemu człowiekowi uczuć metafizycznych, 
człowiek wspaniały, twórczy i na wskroś tragiczny. Ale 
maska, maska autoironii, mimo że była maską w stosunku 
do głębszych warstw jego osobowości, była równocześnie 
dla niego czymś na wskroś naturalnym: była wyrazem 
ogólnego krytycyzmu, który nie mógł ominąć jego własnej 
osoby. Była nadto przejawem pewnej wrodzonej jego -
mimo wszystko - nieśmiałości i skromności. Ale przede 
wszystkim była przejawem humoru . 

Jan Leszczyński 



Zbigniew Jerzyna 

Witkacy 

Istnienie jest potworne. 
Tak napisał, 
Mówił: jestem embrionem. 

I drżał wewnątrz Istnienia. 

Był w środku Rewolucji. 
Jeździł po Tropikach. 
W Zakopanem wódkę pil z filozofami. 

Lecz w filozofii był nader bezczelny. 
I w tym jest jego wielkość. 

Długo korzystał z rad swego ojca. 

Od Matki to dopiero śmierć go uwolniła. 
Może dlatego kobiety kojarzył z Demonem. 

Pracował ciężko - bo jedynie praca 
Mogla uśmierzyć lęk i Wielki Ból. 

W kraju, w którym narastała agresywność 
Karłów - musiał udawać błazna. 

Dlatego teatr zwał - Mózgiem Wariata. 

W malarstwie zadręczały go senne koszmary. 
Malował też portrety - musiał z czegoś żyć. 

Widział cień Katastrofy. 

Potem, gdy zaczął się koniec jego świata, 
Zląkł się Nowego. 

Miał odwagę śmierć zadać temu, 
co odchodzi. 

Nasz świat z a swego uznał 
Wielkiego Szaleńca 
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FDRM'f" Cl:YSTEJ I abstrakcyinei 
bez bezpośredniego religijnego podkładu odbyło się za cenę deformacj i 
wizji świata zewnętrznego, tak samo możliwe jest powstanie Czystej Formy 
w teatrze za cenę deformacji psychologii i działania . 

Sztukę taką można sobie wyobrazić w zupełnej dowolności absolutnie 
wszystkiego z punktu widzenia życia, przy niezmiernej ścisłości i wykoń
czeniu w powiązaniach akcji. Zadanie sprowadzałoby się do wypełnienia 
kilku godzin stawaniem się na scenie, posiadającym swoją wewnętrzną 

formalną logikę od niczego „życiowego" niezależną. Przykład wymyślony, 

a nie stworzony, rzeczy takiej może tylko ośmieszyć naszą teorię, i tak 
z pewnego punktu widzenia śmieszną (dla niektórych może nawet obu
rzającą lub, powiedzmy wprost, idiotyczną}, ale możemy spróbować. 

szczerze zostanie stworzona, będzie ona musiała narzucić się widzom 
w sposób konieczny. Naturalnie z teatrem jest daleko trudniej niż z innymi 
sztukami , ponieważ, jak to twierdz i ł pewien znawca teatruu , !lum słuchają

cy i patrzący jest istotną częścią samego przedstawienia, a przy tym 
sztuka powinna zrobić kasę . Ale sądzimy, że prędzej czy później teatr 
musi wejść na drogę „nienasycenia formą", czego dotąd unikał , i można 
mieć nadzieję , że zostaną jeszcze stworzone jakieś niezwykłe dzieła 

w wymiarach Czystej Formy, nie zaś tylko „odrodzenia" i „uproszczenia" 
lub powtarzanie aż do mdłośc i dawnego w gruncie reczy nic nikogo nie 
obchodzącego repertuaru. 

Trzeba rozpętać drzemiącą Bestię i zobaczyć, co ona zrobi. A jeś li 

się wścieknie , będzie zawsze dość czasu, aby ją w porę zastrzelić. 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 
(Ze .Wstępu do Teorii Czystej Formy w teatrze") 

A więc : wchodzą trzy osoby czerwono ubrane i kłaniają się 
nie wiadomo komu. Jedna z nich deklamuje jakiś poemat (powi
nien on robić wrażenie czegoś koniecznego w tej właśnie chwili). 
Wchodzi łagodny staruszek z kotem na sznurku. Dotąd wszystko 

Każda wielka sztuka defarmuje życie 
było na tle czarnej zasłony. Zasłona się rozsuwa i widać włoski pejzaż . 

Słychać muzykę organów. Staruszek mówi coś z postaciami, coś , co musi 
dawać odpowiedni do wszystkiego poprzedniego nastrój. Ze stolika spada 
szklanka. Wszyscy rzucają się na kolana i płaczą. Staruszek zmienia się 
z łagodnego człowieka w rozjuszonego „pochronia" i morduje małą dziew
czynkę , która tylko co wpełzła z lewej strony. Na to wbiega piękny młodzie
niec i dziękuje staruszkowi za to morderstwo, przy czym postacie czerwo
ne śpiewają i tańczą. Po czym mlodzieniec płacze nad trupem dziewczyn
ki i mówi rzeczy niezmiernie wesołe, na co staruszek znów zmienia się 

w łagodnego i dobrego i śmieje się w kącie, wypowiadając zdania wznio
słe i przejrzyste. Ubrania mogą być zupełnie dowolne: stylowe lub fanta
styczne - podczas niektórych częśc i może być muzyka. A więc po prostu 
szpital wariatów? Raczej mózg wariata na scenie? Możliwe, że nawet tak, 
ale twierdzimy, że tą metodą można , pisząc sztukę na serio i wystawiając 
ją odpowiednio, stworzyć rzeczy niebywałej dotąd piękności ; może to być 
dramat, tragedia, farsa lub groteska, wszystko w tym samym stylu, nie 
przypominającym niczego, co dotąd bylo. 

Wychodząc z teatru, człowiek powinien mieć wrażenie, że obudził się 
z jakiegoś dziwnego snu, w którym najpospolitsze nawet rzeczy miały 

dziwny, niezgłębiony urok, charakterystyczny dla marzeń sennych, nie 
dających się z niczym porównać. - Dziś wychodzi z niesmakiem albo 
wstrząśnięty czysto biologiczną okropnością lub wzniosłością życia, albo 
wściekły, że go nabrano przy pomocy całego szeregu sztuczek. Tego 
innego, nie w fantastycznym znaczeniu, tylko istotnie innego świata, który 
daje pojmowanie czysto formalnego piękna, teatr współczesny we wszyst
kich swoich odmianach nie daje prawie nigdy. Czasem coś podobnego 
błąka się w sztukach dawniejszych autorów, sztukach mających zresztą 
swoje znaczenie i swoją wielkość , której nie chcemy bynajmniej z fana
tyczną jakąś wściekłością odmawiać . Element ten, o którym mówimy, jest 
i w niektórych sztukach Szekspira i Słowackiego np„ tylko nigdzie 
w najczystszej swojej formie, i dlatego rzeczy te, mimo swoją wielkość, nie 
robią tego wrażenia, którego by się pragnęło . 

Zarzut absolutnej dowolności , stawiany przez ludzi nie pojmujących 
sztuki dziełom sztuki i twórcom ich naszych czasów, może i tu być zrobio
ny. Dlaczego np. trzy postacie, a nie pięć? Dlaczego czerwono, a nie 
zielono ubrane? Oczywiście konieczności liczby tej i koloru udowodnić nie 
możemy, ale powinno to być o tyle konieczne, jak każdy element już 

stworzonego dzieła sztuki; powinniśmy patrząc na przebieg sztuki nie móc 
pomyśleć sobie innych związków. I twierdzimy, że o ile rzecz taka zupełnie 

nie znaczy to jednak, aby każda deformacja była sztuką. Deformacje 
Witkiewicza nie mają ogólnego stosunku do świata - jest to raczej nie
współmierne pomieszanie pierwiastków. To samo zaobserwować możemy 
w jego malarstwie. Z realistycznie potraktowanej glowy modela wyrasta 
również realistycznie narysowana noga. Głowa jednak nie przestaje być 
głową. Malarstwo Witkiewicza poddane jest prawom „czystej formy'', jak 
sam to określa, i dąży do wyzbycia się wartości pojęciowych . Jest to, 
powiedzmy, po prostu ornament, jak ornamentem mają być jego utwory 
teatralne. Zabawnym nieporozumieniem jest owa obawa zwyczajności , któ
ra doprowadza go okólną drogą do zwykłego, acz nieco uszkodzonego 
realizmu. Podobnie nieporozumieniem wydaje mi się walka z treścią , 

z fabułą , z naturalizmem, którą wytacza Witkiewicz, nie mogąc się jednak 
pozbyć najordynarniejszej treśc i i najnormalniejszej akcji. Dowolność, którą 
wprowadza jako środek artystyczny, nie opłaca się najzupełn i ej . Najsilniej
sze momenty przechodzą bez wrażenia , gdyż tam, gdzie nie ma żadnych 
praw, nie ma i wykroczeń przeciw prawu. 

Obie sztuki Witkiewicza grzeszą tak dalece przeciw mojemu subiek
tywnemu pojęciu o literaturze, i ż tylko niezaprzeczenie wysoki poziom 
inteligencji autora i, męczące bądź co bądź, usiłowania mózgowe, poparte 
sporą dawką demonicznego humoru, skłaniają mnie do poważnego trakto
wania tych skeczów. Być może z tej gmatwaniny nieporozumień wyniknie 
jeszcze coś frapującego - na razie jednak przyznać musimy, iż Wariat 
i zakonnica jest nudną satyrą na Freuda, a Nowe Wyzwolenie - dość 

zabawną parodią literatury. 

Antoni Słonimski 
(Z recenzji z przedstawienia Waria ta I zakonnicy i Nowego Wyzwolenia 

w Teatrze Malym. 6 czerwca 1926 r.) 



ZIJadzaiQc sie zupełnie ze zdaniem 
SłanimskielJD . że „każda wielka sztuka deformuje 
życie, ale nie każda deformacja jest sztuką" , muszę skonstato
wać, że w analogii swej, którą robi między moim malarstwem 
(które się ostatecznie nie udało - z tym się zgadzam), nie 
odróżnia ornamentu od Czystej Formy - co innego jest ozdo
bienie płaszczyzny, a co innego jej skonstruowanie - w pierw
szym wypadku zapełnia się pustkę, w drugim tworzy się ca
łość żyjącą oddzielnym, samoistnym życiem żywego stwo
ru.( „ .) Nie walczę z treścią i fabułą, bo jakaś treść i fabuła 
nawet w najdzikszej sztuce być muszą , podobnie jak nie 
walczę z przedmiotem w malarstwie jako takim, tylko z jego 
naturalistycznym przedstawieniem. Czemu jednak treść sztuk 
moich , tę , przeciw której niby bezsilnie walczę, nazywa Sło

nimski najordynarniejszą , nie wiem. Czy może z powodu tego, 
że czasem ludzie sobie wymyślają? Co do „dowolności", to 
nikt nie może udowodnić , że w danym dziele sztuki musiało 
nastąpić takie , a nie inne następstwo elementów. Realistyczna 
konieczność w dramatach, którą lubią zwolennicy realizmu 
wytaczać przeciw „przypadkowości " pozornej sztuk moich np„ 
jest fikcją. ( ... ) Nie uważam , żeby Wariat był „nudną satyrą na 
freudyzm". To jest już przesada. Przypuszczam, że poza złym 
nastawieniem się z góry, Słonimski czytał tę rzecz w „Skaman
drze" i może jako coś znanego wydało mu się nudnym. Ale 
zwracam uwagę na problem programowego nastawienia się 

na jechanie i niedokładną introspekcję : przy pomocy chwilo
wej niechęci do kogoś właśnie złość, że rzecz tego kogoś jest 
dobra i au fond się nam podoba, można przy pomocy odpo
wiednich równań transformacyjnych przekształcić na ujemny 
sąd o danej rzeczy. Nie posądzam całkowicie o to Słonimskie
go, ale jego gnębienie mnie ma coś podejrzanego. 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 
(Polemika z krytykami. 1927. Wydanie „ Pamiętn i k Teatralny" 1969) 

Wariat i zakonnica, czyli Nie ma złego, co by na jeszcze gor
sze nie wyszło. 

Prapremiera odbyła się 26 kwietnia 1924 r. w Teatrze 
Miejskim w Torun iu. W obawie przed nieprzychylną reakcją kół 
kościelnych tytuł zmieniona na Wariat i pielęgniarka , co musia
ło spowodować zmianę kostiumów obu bohaterek i skreślenia 
w tekście (z pewnością usunięto cały motyw krzyża). Dyrekcja 
teatru podjęła dodatkowe środki ostrożności: ograniczono licz
bę widzów, nie sprzedając biletów na li balkonie oraz zakazu
jąc wstępu na przedstawienie żołnierzom i młodzieży akade
mickiej. „To się nazywa połączyć odwagę z ostrożnością" -
skomentował te decyzje Boy. Sztukę reżyserował Mieczysław 

Szpakiewicz (na afiszu nie ma jednak jego nazwiska). 

Pierwodruk: „Skamander" 1925, z. 39. 
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W programie wykorzystano rysunki 
Stanisława Ignacego Witkiewicza 
i fotografie Józefa Głogowskiego 
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KALISKA AGENCJA MEDYCZNA 

ELEKTRIN 
Kalisz, ul. Kanonicka 1, tel. 10-621 573 460 

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE: 
lampy, przewody, żarówki , 

baterie, oświetlenie halogę,nowe, 

przepływowe podgrzewacze wody, 
energooszczędne źródła światła . 

~eSłRUrnejA ~lub ener9et!fkA 
Piotr Matuszczak 

Kalisz, Aleja Wolności 8 
(biurowiec Energetyki Kaliskiej S.A.) 

Rezerwacja: 658-330, 658-44 7. 
62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 79, tel. 766-31-86 



ENERGETYKA 
KALISKA 

SPÓŁKA AKCYJNA 

WINIARY 

SPÓŁKA 
KALISZ, UL CHOPINA 25, TEL. 59-107, FAX 732-49 

Zastępca dyrektora 
ZDZISŁAW PATELKA 

Główny Specjalista ds. Impresariatu, marketingu i promocji 
MIROSŁAWA KUDAŚ 

Organizacja pracy artystycznej 
KARINA GUZIELAK 

ANETA JOACHIMKOWSKA 

Dział literacki 
NATALIA GABRYŚ 

Kierownik techniczny 
JACEK WANAT 

Kierownik sceny 
JÓZEF KRÓTKIEWICZ 

Brygada obsługi sceny 
ROMAN KALINOWSKI 

DARIUSZ KOPEĆ 
TADEUSZ LICHOCKI 

GRZEGORZ SZARY 

Kierownicy pracowni : 
krawieckiej damskiej -

JADWIGA KURZAWA 
krawieckiej męskiej -

HENRYK PIĄTKOWSKI 
stolarskiej -

MAREK ARANOWSKI 
fryzjerskiej -

WIESŁAWA ANTCZAK 

Rekwizytorzy 
MACIEJ GÓRNICKI 

EDWARD WARDĘGA 

Elektrycy 
MARIUSZ GUGLAS 

MAREK KĄKOL 
DARIUSZ SAŁDZIŃSKI 

Akustycy 
ANDRZEJ DRUŻB/AK 
SEBASTIAN JOCHAN 

Malarz-dekorator 
JOLANTA PAWŁOWSKA 

Modelator 
PAWEŁ DZIECHCIAROW 

Modystka 
GENOWEFA PLEWA 

Tapicer 
JAN NOWAK 

Kwiaty na premierę dostarcza Gospodarstwo Ogrodnicze Czesława Klimczaka 
z kwiaciarni "LOTOS", ul. Śródmiejska 10, tel. 577 235 I Śródmiejska 32, teł. 570 528 

Przedsprzedaż biletów w kasie Teatru. Kasa czynna codziennie oprócz ponie
działków i niedziel od godz. 9.00 do13.00 oraz od 18.00 do 19.00 i na jedną 
godzinę przed rozpoczęciem każdego przedstawienia. Zamówienia na bilety 
zbiorowe prosimy k ierować do Impresariatu - tel. 572 514, 673 047, 8, 9 w. 29 

Redakcja programu: Ryszard Bieniecki 
Projekt graficzny: Woilek Stefarnak 

Skład i łamanie: Lidia Łyszczak 
Fotosy z premiery. Arek Szymański 

Wydawca: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu 
Druk: REMA - KALISZ 
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