
TEATR MIEJSKI W LUBLINIE 

Irena Ładosl6wna 
kier. art.-lit. 

Kierownik zespołu Józef Klejer 

Kierownik lit. Irena Ładosiówna 

Sekretariat Mik Samochocki. 

Październik 1944 r. 

PROGRAM 

J6zef Klejer 
kier. zespołu 



Irena Blelenln 

Maksymlljan Chmielarczyk 
retrser 

r 

Nowo-otwarta Pracownia Kapeluszy Damskich 

„WANDA" 
poleca najnowsze fasony, przerabia, fasonuje - odświeża 
pel usze_ damskie i męskie 

Zamojska 14. 

Michał Bałucki 

ka-

GRUBE RY·BY 
komedia w 3 aktach 

OSOBY: 

Onufry Ciaputkiewicz, emeryt 
Dorota, jego żona -
Wanda, ich wnuczka 
Burczyński, obywatel 
Helenka, jego córka 
W istowski, kapitalista 
Henryk, jego bratanek -
Pagatowicz, radca sądowy 
Filip, służący Ciaputkiewiczów 

Maks. Chmielarczyk 
Irena Ładosiówna 
Irena Bielenin 
Edward Kowalczyk 
Maria Zielińska 
Józef Klejer 
Stefan Śródka 
Henryk Modrzewski 
Wacław Wacławski 

Reżyseria - Maksymiljan Chmielarczyk 

Dekoracje - K. Kulecki 

Rzecz dzieje się w domu Ciaputkiewiczów. 

Restauracja „P o I o n i a" 
przy Hotelu Oficerskim ul. Szpitalna IO (Peowlak6w) 

zaprasza miłych bywalców na śniadania, obiady i kolacje. 
Bufet i kuchnia obficie zaopatrzony. 

Zarząd gastrenomiczny. 

Stefan $r6dka 

Marla Zlelltiska 



Edward Kowalczyk 

Ogłoszenia 
do programów 

przyjmuje 

Sekretariat 
Teatru 

RESTAURACJA 
„Gastronomia" 

została otwarta przy ulicy 
Kościuszki 1 

(dawniej „Bachus„) 
poleca 11ię S.i:anownym Bywalcom, 

z poważaniem 
J. Kucharczyk I T. Nieczaj. 

Wacław Wacławski 

Drulc: „Naudowa'' L. Milars~ i, go Lublin, Kr ak-Prz.edm. 73 



NA MARGINESIE „GRUBYCH RYB". 

Michał Bałucki, urodził się 29 września 1837 r. w Kra
kowie, z którym złączyła go nierozerwalnie górna młodość, w 
pracy spędzone a pomyślne lata dojrzale ; późniejszy wiek, 
pełen rozczarowań i zawodów. Aspiracje literackie odezwać 

się musiałg w nim dość późno, skoro w gimnazjum podał ja
ko swói prz11szly zawód ... teologię, a po zdaniu matury, zapi
sał się początkowo na wydział matematyczno-fizyczny, i do
piero po przebyciu dwóch semestrów przeniósł się na wydział 
historyczno-literacki. Działalność literacką rozpoczyna w la
tach ~859-60, ale życie nie układa mu się lekko: przynależ„ 

ność do postępowych kół młodzieży, wyrobiła Bałuckiemu złą 
markę w policii tak, że trudno mu zdobyć nawet posadę usu• 
plenta" w gimnazjum pracuje zatem jako guwerner, będąc 

równocześnie członkiem redakcii „Niewiasty". Potem, po prze• 
byciu ciężkie; chorobg mózgowe; jest iakiś czas nauczycielem 
w Częstochowie. Oskarżony o „nieprawomyślność" dostaje się 
na rok do więzienia - a po krótkim pobycie w Częstochowie 
powra,,;a do Krakowa, aby już z niego nie wyjechać. już jako 
znany pisarz i autor żeni si~ z popularną aktorką i śpiewacz
ką krakowską Kaliksfą Ćwiklińską. Najpomyślniejsz11m okre
sem rozwoju literackief!o i powodzenia Bałuckiego są lata 
1879-1884. W dalszych lafach psuje się jego szczęście; sztu• 
ka po sztuce zawodzą' - krytyka zaczyna być wrogą - pu-

. bliczność zawodzi-tak, że wreszcie rozgoryczony do ostatecz• 
ności 17 października 1901 r. odbiera sobie życie wgstrzałem 

z rewolweru. Ze śmiercią Bułuckiego - ginie komediopisarz, 
który bezwzględnie zasłużył się scenie polskiej i który po Fre· 
drze i Blizińskim, śmiał się na tej scenie naigłośniej. 

Bałucki jeden z pierwszych wprowadził do teatru miesz
czaństwo polskie, a jego bohaterzy, malowani słońcem, bawili, 
za;mowali bogactwem obserwacii i realistyczną charakter11sty
ką. Dziś z biegiem lat-wrażenia te zbladły i utraciły swoją 
aktualność - a jednak zawsze maią swojq dużą wartość tea• 
tralną i zawsze z uśmiechem patrzy się na sztuki Bałuckiego, 
który mimo wszystko jest jednym z ojców naszej rodzimej 
komedji. 

„GRUBE RYBY" (napisane w r. 1881) należą do naj• 
lepszych sztuk Bałuckiego i są niezawodnie małą perełką w sta
roświeckiej oprawie, do której zawsze publiczność radośnie wy
ciąga ręce. 


