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P A ŃSTWOWY TEATR ZIEMI LUBUSKIEJ 
W ZIELONEJ GÓRZE 

DYREKTO~ TEATRU JERZY ZEGALSKI 
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P ROGRAM T E A T R A l N Y 

Molier w kostiumie Arnolfa z „Szkoły żon". 

Fragment obrazu z roku 16 70 przedstawiający 

pasłcci francuskiej i wloskiej komedii (w głębi 

aktor trupy mo lierowskiej Jodele ł) . 



JAN BAPTYSTA POQUELIN, nos:qcy na scenic nazw isko MOLIERE 
urod ził s it; w P:n.1 · ż.u w 1G22 r. Po ukoóczcniu Kolegium .Jezuickiego i studiach 1: rawniczych po~wic;cil sic; 
twi11-czosc 1 :1k\orsk ivj. Nil•p n1vo dzcni<1 założonego przez siebie „lllustre The~1tre" ZlllUsiły go do opu s7.czenia 
J': ~rv z :l. J'r z<Z kilk: 1 hit i\•lt>lil·r „, · y~ lr;pmval w zespołach \,' cl rownych. \V r. 1658 \lfÓCił do Paryża i ocitąd 
; •: ;·iv ie l.'.r• hvło (' ingł , 1 .i llq z p r zc„ciwnib1rni i konkni •!n l<rn1i, umarł w 1673 r. Twórczość dram,1tyon<1 roz-
1,'11l'z; Jł. do liL:r około r. 16-l!l i \\'kr<)tcc za slyn:.11 jako wybitny komediopisarz. Do jego najb:ll'dziej znanych 
~t li\ n.r <>'.I' n:tkż;i: .. Szlrnla żrm" \ltjti:!. r.), „::-::wi qtoszck" (lolił r.), ·,Don JGan" (Hi6') r.), „Mizantrop" (l tltl6 r.), 
„C rzq;< 1r 7. Dynclal:1" (1668 r.) . „Sk;1piPc" (llifiS r.)„ ,i\tlil' SZczanin szlachcicem" (1670 r.). „Szelmostwa 

~l ·; q1 t·n;, " \lfi71 r. )- „Chory z urojcn ici " (lli73 r.). 
i\a ~c ,•ny pol sk i!" \.:onw lic M<1licr:1 weszły w połowic XVIII wieku i ocltqd s:.i niejako ,,ż .. elazny'.11i pozycj,an:'i" 

n ·:"' r1u: i rn. PT7L \' ei <\io:U ~ \\"ojej d"lychcz:isn1\'< ' j rU ał : ilnośei wystawił dwie lrnmed1e MohPra - „Sw1~
lo! ll• k" ll !l~4 r.J i ,.Si.l'!m11sl\\" .l Sk :ipt'n:1" llfl35 r .). „S i.l:r.r ;, .ton" wystawiona jest w nowym tl111n:1rzo.:n1u 

tir l'.tJhrl:m , K orzen ie \\Skieco. 
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WŁA D YSŁAW Z A WI S T OWS KI 

„5 .z k o I a żon" .z Ludwikiem Solskim (1927) 
ncccnzja z przed stawienia w Teatr1c Narodowym w Warsz ,,.;„ w sezonie H26. H27. „Tygodnik !lustrow.iny" 1!127 Nr lO. 

Dnia 25 l utego weszła na scenę Teatru Narodowego 
t:.i z komedii Moliera, która stanowi przełom w jego 
Lwórczości i jes t właściwie pierwszą komedią charak
terow w teatrze francuskim - ·,Szkoła żon". Dl a pod
krt>.'lenia historyczno-literackiego znaczenia tej kome
l'ii. wystawiono jednocześnie nie gr.:iną nigd y w Polsce 
„Krytykc: szkoły żon", która była pol emiczną odpowie
dzi<! komediopisarza tym wszystkim, którzy starali się 
.. Szkołę żon" ośmieszyć i unieszkodliwić: je j żądło saty
ryczne werdyktem potępienia przez ówczesną opinię 
literacką Pa ryża. 

.. ~zkoła żon··. jest dosłownie prze jściową komedió} 
w twórczośc i Moliera: Jeśli bowiem w każdej, nawet 
najmniej znaczqce.i, figurze widać już wielki odskok, 
joki Molier uczynił odr swych renesansowych poprzed
ników i od tej formy teatralnej, która, ja ko ba letowe 
en:rees, panowała wówczas we F'rancjŁ, to pruwdziwym 
charakterem komediowym, charakterem realistycznym 
juz, jest ty lko główna postać komedii - Arnolf. Ale 
też postać t<l n a leży w teatrze Molierowskim do a rcy
dzieł komediowej psychologii. 

Ostatn i raz grano ją nci scenie Teatru Rozmaitości 
w roku 1884. 

Na scenie Teatru Ncirodowego „Szkoła żon" oc' 2grana 
zo~ta ł a w reżyserii Ludwika Solskiego i w dekoracjach 
\\'i11centego Drabika w ramach tego klasycznego raczej 
rc•o.dizmu , który wypracowany został da Molierd 
w Polsce pod niewątpliwym wpływem tradycji, jakie 
<Io uziś dn ia przechowuje paryska Comćdie Francaise. 
Z lekka tylk o ,_aznaczył się, i to przede wszystkim 
w dekoracjcich , ów nowożytniejszy kierunek stylizu
jqt " który w Polsce znalazł przedstawicieli w szeregu 
dvskonałych in scenizacji na scenie Teatru Polskiego. 

:Jlówną role; Arnolfa odtworzył p. Solski z tą nic
slych~mą pla ·t • ką zewn~trzną, jaka cechuje tego 7.11 8 -

komitcg artys t ę. W interpretdcji c uchowe j Arnolfa 
przechylił si~ s ł usznie p. Solski k u podk reślen iu raczej 
nul trag1czno-ł i rycznych, niż ku poswci karykatural
ncJ. Arnolf w inter pretacji p. Solskiego był wcieleniem 

b<'lesnej zasadniczo, chwilami tylko przetwarza.i<JCl!j 
oię pasji życiowej starego człowieka, dla które i;o 
rn;!ość, a wło1śc[wi e zazdrość, jest tylko form :~ nieś \ ia
t:r•'Tiego przejawiania się te j pasji. W s zczególnośc i 
podk reślić należy świetną d:vkcję i umi ii: tnośc pla 
~iy mego rozplanowania wiersza Molier owskiego -
cel'11y tak rzadkie już dziś na naszych scenach. 

Teatr Narodowy w ·warszawie. „Szkoła i.on" Moliera, 
komedia w 3 aktach. Przekład T a deusza Boy-Zeleń
,·ki t'go. Reżyseri a Ludwika Solskiego. Scenograf ia 
\<\. incentego Drabika. Premiera 25. Il. 1927 r. 

J.udwik So!ski w roli .\rnolfa w „S'lkolc ion'' Moliera 
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A NT O N SŁONIMSKI 

„ S z k o I a ż o n " z e S t e f a n e m J a r a c z e m (1 9 3 6) 
Hccenzja z przedstawienia '\f teatrze ,,Atcncun1'' w \VarszawiC' w 5ezonie l~t36 , 1!137. „Gwałt na :llclponu"!n1 c'' To111 li . 

\\7 ar~zawa 1~15~J. 

~11Jolicra w Polsce zarżnął Zelwerowic.z. Ten ~wietny 
reżyser i znakomity ak tor miał stosunek do Moliera 
bardzo ni eszczęśliwy. Wigor, pasję, t emperament molie 
rowski roztopił Zelwerll\.vicz ,,. styliz ac jach, korowo
dcich , pantomimach, smaczkach tea tralnych i 0 ie rkach. 
h1n1cz przywróci! Moliern do życia. Znakomicie obaj 
d•J siebie pasuj ą. Jaracz da je postaciom moli erowskim 
r. amiętność i rozmach. Srodki ;.irtys tyczne Jaracz<.1 od
powiadają zadaniu. Molier jest to temat do szerokiego, 
scczystego i kol orowego mc;lowic'la i nic d ziwn ego. że 
w gra ficznych s tylizacjach wydawał sic; nudny i jało
wy .. ,Szkoła żon·• jest now ym sukcesem, n ow~·m przy
bliżeniem Moliera do współczesnego teatru, nowym do
v.-.dem niezniszczalności geni u sza komedii fra ncuskiej. 

Jaracz nic ubrał siq w mask t.; pana Arnolfa na zle
ce .1ie urzęd niczej wła dz~· tea tra] iej. nic z innych 
µc-.vodów. ale z miłości clo sztu ld \\ Zi ;cil na siebie ci c;ża r 
lej g igantycznej ilościowo i jako~ciowo roli. Arnolf 
inia! w jego interpre tac.ii moi:'- zbyt w iele tr p.izmu, 
alf' tn prawic .inkb~· kto zarzuca ł post&riom Dicktns:.1, 
7c mają w du żo humoru .. Jar:1c:z ka'.de ni emal slo\\'::i 
JlfZl syca uczuciem, nic- um i być zimny. Dokonał tej 

:1iczwykłe.i sztuki, że wzruszył nas i bawił j ednocześnie. 
13ył trcigiczny, a le t en tragizm miał lekkość w ielkiej 
:n.1drości, która nigdy nie idzie w parze z ponuro· cią. 
Surowy krytyk mógłby zarzucić Jaraczowi, że nigdy 
ni e umie wyeliminować ze ~wej gry pewnej dozy przy
pacókowości. Istotn ie Jaracz wnosi ze sobą na scenę 
nie kallrnlację i obliczenie kai:dego efektu, al e poten
c_j;1!ną ~iii::: i pewność , że sprosta każdemu zad a niu. 
Vv grze .ie~o jest coś z biegu konia n a wysoką prze
!;;~!;ocl . I tq ż:v•wiołow oi; ci<j upaj a widza i zwy iężH. 

W przedsta\\·icniu, znakomicie wyreżyserowanym 
1Jf7Cz Pcrzanowską, na szczeg0lne w:vróżnienie zas łu 
g uje mlodziutka clebiutanka p. Pohikówna, z k tór~j 
osob<\ l <1c;:yć można jak n ajpic;kniejsze nadzieje. 
Pośpiełowski inteligentnie potraktował postać Hora
cr i:;o. N a v.: y różnieni e zasrnguje ró\vnież zabawny Danił
iow:cz. Dekora cje Daszewsk iego smaczne i dowcipne. 

'.i'eatr „Atl:ncum" w \.Vars;:awic. „Szkołci żon" Moli C'
ra. irnmcd ia w pic~ciu aktach. Przekład T ade usza Bo)«1 -
ZcJe11skiego. i.\ilL1zyka i;tomana Palestra. Dekoracje Wła
cly~ ława Da szewskiego. Reżyseria Stanisławy P er za
nowskiej. Premiera 21. X. 1936 r . 

Stt• f.t11 J,11 ~H' T. w rul1 .\rnolfa u 11 S:zkul c 1.un•J l\lohera 

• 

JAN KOTT 

„Szkoła żon" z Jackiem Woszczerowiczem (1948) 
Rl'~l'nzja z pr~«>dstaWit• nia w Te1trzr KamHalnym w Lodll w · 

st•zon1c 1!117 1~J J8. „.Jak want się podob;i". n·arszawa 1~1a5. 

Szkoła ż o n w d z a 

7.e pr~ede w szys tkim :Vlolicr, że wychowuje się no-
·rgo widza poprzez klasyków - pisalismy o tym 

\\::~yscy do znudzenia. Cala n.ecz w tym, że na tyci1 
r1~1mych ~twierdzeniach dyskusja się urywa. Można 
t .\' l L tak pisać 1 trzeba było tak pisać dwa lata temu, 
rok temu. Teniz trzeba już wreszcie powiedzieć, jacy 
kla~ycy ? Jaki Molier? J ak wystawiony? Nie c•ot\'CZv 
to zresztą tylko teatru; ksiqżk:t lepiej ~obie daie ;acl~ 
ale rÓ\Hli.eji wymaga komvnt:irza, dyskusji, · całeg~ 
kontekstu intelektu a łno-tow a rz! ski ego, który dopiero 
u m1E'szcza klasyka w bi eżącym życiu literackim, 
-m ;1kujc go na nowo i rzeczywi śc ie <Jk tua l iz uje. Ina cz •j 
11;, wet najlepiej dobnmc1 biblioteka klasyków z:ileg<ić 
b i;dzi e półki księgarskie i n ic prLeorze gustów. ·-
Coż dopiero mó\vić o te;itrze' Nie można wysLnvLić 

1 la syka dlatego tylko, że klasyk, trzeba coś chcieć: 
pok c. zać i miei: coś do powiedzenia. Parokrotni e wi
c'z'a lem przec'•stawienia m olieruws '.:.ie po wojnie, były 
lc r'sze , gorsze, ale za każdym nizcm, powiem szc zcr;: r·, 
\'.'ychodzilem z lekka znu dzony i bez większC'go prze
konania, że to jest wlaśnie t('n te ulr wzorowy, po~t (: 
po,\·y, optymistyczny, historyczny i przede' wsz:.·sll;iin 
Zilt\UWny. 

Zachwyciła mnie dopiero „Szkol::i żon" w lód zkir.1 
'l'ce1 trze Kamera lnym. Bylem na niej parc; razy, wi 
dzi 1lem publiczność int2lcl;tu<iln;1, mieszc;~aóską i ro
b<.tni czn. Tym r;i zcm MoliN podb ił wszystkich, 
1w :hardziej robotników. I dlatego c'10 przedsLtwicni.1 
t1 gn \\ a rto i trzeba wnicić. Po prostu s'.e ud a ło? Nic 
ty;ko! · 

\ lydaje mi sic; n aprzód bardzo trafny sam wyb „r. 
~\'łusnic .,Szkoła żon", a nic „Swiętoszok", .,S!qpiec" 
cz.~ ·, izan trop". Konflikt obyczajowy zac howuje 
n ajd łu żej ładunek r ewolucyjny'. Hi stor ia jest niby 
I a rdzo prosta: z jL·dm·j ~trnny s(ar:v· Zc•z cirośni!.:, 
z c r u gi l'j mi od :1 rlzil·wc?yna, kt :in•j pnrłnb:1 sie l.1d1w 
rh lopi c. Ale co z nitcj Molier zroi)il'! z Lim ·Sif· ni.c 
pordthow&J? 

Z<. Arnolfem s toją wszystkie autorytety i hierarchie· 
porządek społeczny, \Vładza opiek UJ.1cza , prawo diabel 
monilnoś ć oficjalna i Kości(,!. A przeciwko tyn~ wszyst 
,,im potęgom młoda gc;ś, „\. której, na dobrą sprawę, 
obudziły się tylko zmysł>·. I tej gr~si Molier przyznaje 
~~' CJP . . Przyzna je rację życiu przeciwko autorytetom. 
·".:>fllChaJąc l~·ch wszystkich blu2nierstw, co czas pewien 
ny:„J a iem sobie, Ż(' gdyby to ni e Molier, kto wie, czy 
t: rqcl. Kontroli Moralności ni e wyst;1 piłby w obronie 
Arn olfa. T~·Je t~· lk o, że w tej jednej z n a jzuchwalszych 

(dokończenie no sir. 1 40) 

~la~'rl\ \\'oszczerowiez w roli .r\rnolia w „SzkolC" żon" ~lolicra 
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KAZIMI E RZ WI S NIAK - PROJ EK T DC K O RACJI 
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(dokończenie ze sir. 137) 

kor.1edii, jakie kiedykolwiek napisano, „życie" i „in

stynkty"' oznaczają jednocześnie oświatę i swobodt:. 

Anusia zaczyna jednocześnie myśleć i kochać, wstydzi 

5ię, że jest głupia (bardzo to wdzięcznie pokazał.:i 

~~ofia Mrozowska), a Arnol! straszy ją smołą w piekle 

i nie bez słuszności dowodzi, . że ciemnota pozwala 

znosić głupotę i przymus. Jest w tej komedii wcale 

r::obra zapowiedź osiemnastego wieku i naturalnego 

c:dowieka. Tyle tylko, że natura znaczyła wtedy nie

mai to samo co rozum, a prostaczek, czyli człowiek 

natl.ralny, człowieka wolnego od feuclalnej niewoli. 

St<1d zaufanie Moliera do uczuć i instynktu, wielka 
rac1ość, że dziewczyna wyrwi<! się staremu pokrace, 
przestanie wierzyć w piekło i pujc.lzie z tym, kto się 

jej spodoba!. Szczęśliwe zakończenie jest oczywiście>, 

pełnym zresztą wielkiego wdzięku. ustępstwem na 
rzecz konwenansu (zachwyca mnie zawsze tu igranie 
,; prawdopodobieństwem u \\ ielkich klasyków), mał
=-.c-i1stwo mlodych kończy przygoc!ę. Ale przecież nie 
\\ tym kryje się optymizm 5ztuki. Arnolf już przedtem 
wstał wykpiony. Wierny, że naprawdę zmusi biedną 
di'icwczync; do małżeństwa, ale wiemy także, Ż<! 

zostm1ie rogaczem. cieszy to zarówno nas jak 
i Moliera. 

,fL·st wiellq :wsługq inscenizacji Bohdana Korzc

nil".vski(•go, że nam to wszystko jasno wyraźni e 

pokazał. Pokazał prawdziwego Moliera i Molier stał 

sil; współczPsny, postępowy i zabawny. A mogło być 

przecież zupelnic inaczej. Przywykliśmy raczej do_ in

nr:j „Szkoły żon"; pamiętamy wszyscy ,Jaracza w roli 

Arnolfa. Był patetyczny, tragiczny, wielki. Tylko, że 

zamiast wykpienia zazdrośnika mieliśmy wstrząsający 

p~) chologiczny dramat starego zakochanego człowieka, 

ktiiry na próżno walczy z miłościq. Arnolf budził litość 
i współczucie>. Było to także świc> tne przedstawienie, 
~1h.• moim zdaniem, nie molierowsk ie. 

140 (396) 

Jouvet znowu, sięgnijmy do największych w zorów, 

od lat dwudziestu, przy pomocy coraz młodszych Anuś, 

r·rzybliża raczej .,Szkolę żon" ku farsie, głusząc n ieco 

racjonalistyczną wiarę Moliera w dobroć i mądrość 

m.tury. Korzeniewski utrafił w środek i dla tego j go 

.,Szkoła żon" jest jednocześnie i nowatorska, i k la

syczna. Przyczyniły się do tego i korektury tekstu, 

J· tóry w wielu wypadkach odchodził od przekładu 

Bu.va na rzecz wierności z oryginałem. 

Wszystkie pochwały dzielić musi z Korzeniewsk im 
.Jacek Woszczerowicz. Jest to sztuka, w której b lisko 
tny czwarte tekstu wypowiada Arnolf. Nie umi em 
niestety , opisywać gry aktorskiej, a kreacja Woszczera 
zasługuje ze wszech miar na przekazanie. Zaczyna si<: 
od tego, że Woszczerowicz był naprawdę śmieszny, 

ju ż w kostiumie, w charakterystyce, w asymetrii po
stad, w kanciastości rysunku. A dalej, co za zdumie
wa jące bogactwo środków arty:;tycznych, coraz nowych 
ii rzez całe pięć: aktów, nigdy nie powtarzanych w geś

cie. w intonacjach, w ekspresji. Zdumiewające było roz
laduwywanie momentów tragicznych, bo grał Woszcze
rowicz takż~ i dramat zazdrości, ale jak potrafił go 
kor·i .:zyć, jak na tym samym tragicznym tonie, ktory 
zanynał już budzić współczucie, wywoływał na nowi) 
<1d ra zc; i niecht:ć, stawał si ę na nowo głupim, złym 

Zf'Ldrośnikicm. 

I jeszcze jedno: trzeba by na dobrą sprawę m1"iw ić 

Cl dwóch Woszczerowiczach, role; Anusi grały bowi m 
na przemian Mrozowska i Gluszkówna. I za każd~·m 

razem Woszczerowicz był inny, nawet i całe sytuacje 
st<~ wiał inaczej. Mrozowska by ła Anusiq od począ tku 

pl'rfidną. Tak od pierw szych kwestii postawiła rolę , 

w której maleńki uśmieszek zaprzeczał niewinnemu 
spojrzeniu. I Woszczerowicz był wtedy zimnie1szy . 
Dowcip stawał się bardziej słowny, mniej sytuacyjny. 
na ::(1ziej grała ambicja niż zmysły, a może J•1sl11C'J 

wyaohywał się racjonalistyczn y i powiedzmy otwarcil' , 
!Jluwi<>rczy nieco la<lunck sztuki. l'i<;lmc malarsko 
~ceny w nocy i Mrozowska w czarnym pła szczu. 

Z Gluszkówną było już nieco inaczej. Z Mrozowskq 
p:zechylała się sztuka w stronę osiemnastego wieku 
(n J dwoje babka wróży), z Głuszkówną wracaliśmy 
po trochu do farsy przedmolier,Jwskiej, jurnej, zdrowej 
i zachęcają ce.i . Głuszkówna grała konsekwentnie 
idiotkę , w której obudziła się kobieta i która poleci 
za gachem na koniec świata. Ale i na nią każdy leci; 
uawało to zwłaszcza przy podkreślonej świadomie 

::óin icy wzrostu (Głuszkówna wyższa o głowę) efekty 
·zt:ze rze komiczne. Molier posiada sporo zdrowegćl 

erotyzmu, jak Rabelais, trzeba tylko umieć czytać:; 

przyjemnie jest to zobaczyć na scenie. Głuszkówna ma 
przed sobą duże możliwości, a rola Anusi dala jej 
,„ idką premierę; brak doświadczenia i surowość środ
kó,\.· aktorskich tym razem bog<iciły rolę, obdarzając 

Anusię niczym niezafałszowaną naiwnością i prostotą. 

I:eszta zespołu grała doskonale, poza jednym 
Duszyńskim , który wyszedł dziwnie bez wdzięku; mo7.c 
nie potrafił jakoś przezwyciężyć dość ryzykownego 
kostiumu. Był drewniany; ani kochanek, ani galant, 
am prowincjusz. Melina za to był bardzo przyjemny. 
Doskonała para służących: Czesław Guzek i Bielicka, 

~wietna w geście, w ruchu, w kostiumie jak reklama 
restauracji Perigourdine na Boulevard Saint-Michel 

w Paryżu. 
Bohdan Korzeniewski piqknie zacni! karierę reży

sera, za mieniając teorię na praktykę. Wszyscy bardzo 

sic; z tego cieszymy. 
Teatr Kameralny w Łodzi . „Szkoła żon" Molien, 

komedia w 5 aktach. Przekład Tadeusza Boya-żelc11-
skiego. Reżyseria Bohdana Korzeniewskiego. Sceno
graiia Teresy Roszkowskiej. P!"emiera 7. Il. 1948 r. 
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z ostatnich premier w PT Z L 

Will iam Shakespc ~ir e : WIECZÓH THZECH KH.OLI. Kom(dia w trzc eh odslon<1rh I r sccnizacja reżyserio : 
Maria S traszewskil, scenogrnfia: Zbigniew Bednarowicz, muzyka: Tadeusz S;:cligowski . 

remiera, dn ia 18. V I. I 960 r . 

142 (398) 143 (399) 



T r e ś 
, 
c z e s z y ł 

:\J o I i c r {notk;i biogra fie.m a) 

\\'l:idysław Z<1wistowski - ,,S1.kola żon'' 

z Ludwikiem Sobkim (1927 r .) .. 

Antoni Słonimski - ·,Szkoła żon" 
ze Stefanem Jaraczem (l!l36 r .) .. 

J;111 K ott - „Szkoła żon" 

z .Jackiem Wos;.czerowicwm ( l!J-Hi r. ). 

Projekt dekoracj i 

Z ostatnich pr.:mitr w l'TZL 
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WYDAWC · PA ŃSTWOWY T~: ,\TH Z IE~ll LUU L S (.;:IF.1 

\ ' Z IELO "l/ l•;.J GOHZE. Jll'dal< <' j,1 11·. 1 ~ 111 : .1" rz y Zl' ~ .i ls h i. 

St• rc l :irz lit eral"k i tc;itru : Zc l 7i~ ł;l'\ C.r i''t JeVt.•. k t. Opr.:1eO'Val1 \.! 

ł; ł 1 1hczn - zeszy t u : .Jer?:y w. Br101n . Z.cł j l;<'i. 1: A1 chi \\' ton 

i ,]Er2Y W . l:l r ZOZil. 

J:ruk: Ziclonogórs l<ie :.!: a kl nd y Cra!lcrnc - ~?OO l:X-60 s „1; 

144 (400) 

Zoatępco dyrektora do 1praw administracyjno · technicznych 
Edward Doraaz 

Zastępco dyrektora do 1prow linon1owych 
Kazimierz Koazkur 

Kierownik Techniczny : Ryazord Krajewski 

• Główny elektryk : Władysław Lisowski 

8rygodz:i1!0 aceny: Morion Pakuło 

Śwlallo : Władysław ' Li1ow1ki 

Rekwizytor: Edward Tuliuko 

Kierownicy pracowni : 1tolorakle j - Stonl1low Świątek, mo
lor1k iej - Waldemar Jodkowski, krawieckiej - Stanisław 
Łuczak, modelatorskiej - Tadeusz: Rogowski, tapicerskiej -
Bronisław Walczak. Kostiumy domekie: Walentyno Rogowska. 
Peruki: Emil iq Bojarska, Garderobiano: Ireno Zwierzyńaka 

CENA 2,50 ZI:. 
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(L'ECOLE DES FEMMES) 

Komedio 

Przekład Bohdan Korzeniew ski 

OS O BY: 

Arnolf - Ilcnr~k Machalica 

A!Plicszka - Irena Grzonka 

Chr~·zald - Roman Krurzko\\ ikl 

Oront - Rajmund Jaku bo\\ lcz 

Iloracy - Ztlzislaw Gruthie1i 

1-:nryk - Zygmunt Fok 

.la~kn - Z~·gmunl :'11.a\\rcl('ki 

l~:~~ka - Z) ta Polomsl,a 

ll<'}t•nt - Jcizrf l\lirhnh'r\\ ic·z 

l ">;SC.E. 1:1.Al'.JA I RE:i. YSmHA 

.nmzY ZEGALSKI 

~C'E,OGllAflA KAZIMIERZ WJ.':SIAK 


