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Jean Baptysta Poquelin 
(pseudonim Molier) urodził się 
w Paryżu 15 stycznia 1622 ro
ku, w bogatej rodzinie wlaści
cielo dywanów, noszącego 
godność „tapicera dworskie
go" z tytułem valet de cham
bre de Roi. 

W lotach 1636-1641 Poque-
1.in pobiera nauki w College 
de Clermont, największym ów
czesnym gimnazjum jezuickim, 

które kończy jako znakomity humanista. Z tego okresu też 
dotują się liczne przyjaźnie Poquelino z synami francuskich 
arystokratów, mających w przyszłości pełnić role możnych 
protektorów zespołu Moliera. 

W roku następnym Jean Baptysto z polecenia ojca stu
diuje prawo, o także kręci się wokół dworu Ludwiko XIII 
jako spadkobierco ojcowskieg·o tytułu „tapicera dworskiego" 
i valet de Chombre de Roi. P-0znaje słynnego komika wło
S>kiego Scaramouche'a, u którego uczy się gry mimicznej 
i sztuki aktorskiej . 

W mk później Molier porzuca dom i zabrawszy należną 
mu część schedy rodzinnej przystaje do trupy komediantów 
francuskich, której trzon stanowiło rodzina Bejartów. W 
czerwcu 1643 roku Molier mianuje się dyrektorem „świetne 
go teatru" (lllustre Theótre) powstałego z trupy Bejartów. 

W ciągu piętnastu lat lllustre Theótre prowadzi działal 
ność objazdową no terenie całej Francji. W Paryżu osiada 
Molier dopiero w jesieni 1653 roku. Jako dowód łaskawości 
króla otrzymuje tu solę w Luwrze, tzw. „Theótre de petit 
8-0urbon", - w trzy lato później historyczną scenę Polois 
Royal. 

W roku 1662 czterdziestoletni już wówczas Molier żeni się 
z szesnastoletnią Armedą Bejort. (Perypetie tego niezwykłe
go małżeństwo znalazły swe odbicie w Szkole żon). 

W dwa lato później pisze Mol'ier świętoszka, o wkrótce 
potem słynneg·o Don Juana. 

Mimo życzliwości i przyjaźni króla Ludwiko XIV kompanio 
Moliera nie ma łatwego życia w stolicy Francji. Stole intry
gi dworskie utrudniają działalność teatru, podkopują zdro
wie dyrektora. Rozgoryczony Molier zamyka no jakiś czas 
swój teatr, poświęca się zaś cołk-0w'icie pisaniu. Powstają 
wówczas komedie: Miłość lekarzem, Melicerta, Sielanka ko
miczna, Mizantrop, Grzegorz Dandin l Skąpiec. 

Ostatnim utworem wielkiego komediopisarza stoi się Cho
ry z urojenia pisany już przez pięćdziesięcroletniego i scho 
rowanego autora. Sam Molier zagrał w niej tytułową rolę, 
by w trakcie czwartego z kolei spektaklu, 17 lutego 1679 
roku za·kończyć życie. 

Dzielo Moliera przetrwalo swego twórcę. Zespól Palais 
Royal dal bowiem początek istnienia słynnej no cały świat 
Comedie Fronc;aise. 
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W kaidym programie teatralnym, widz znajduje 
lekturę bardziej lub mniej obszernq na temat 
oglqdanej sztuki. Tym razem pragniemy odstąpić 
od tej nieobowiązującej zasady i zmniejszyć ilość 
słowa pisanego na korzyść zdjęć fotograficznych 
w których chcemy pokazać to co jest w teatrze 
„pod spodem" i „w środku". To, co - jak trafnie 
określił Edward Csato - jest „owq kuchnią czar
noksięinika, gdzie w tajemnicy przed nami -zmie· 
szane zostały ludJkie i nieludzkie egzystencje, aby 
stworzyć ów przedziwny stop ducha i techniki, ja
kim jest spektakl". 

A teraz ... 
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Próba czytana (analityczna) - zespołu sztuki „Don Juan". 
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komedia w 5 aktach 
BOHDAN KORZEN19\VSKI 

OBSADA: 

- Piot1 WYSOCKI 

- Piotr SUCHORA 

ELWIR/\ -
iona Don Juana - Tereso WICIŃSKA 

GIZMAN -
burgrabio Donny Eliwiry- Waldemar STARCZYŃSKI 

DON KARLOS -
brat Donny Elwiry - Roman KRUCZKOWSKI 

DON LUIS -
ojciec Don Juana - Ryszard KOLASZYŃSKI 

KAROLKA - chłopko - Barbaro KOZIARSKA 

MARCYSIA - chłopko - Elżb ieta SKRĘTKOWSKA 

PIETREK - chłop, 
przyrzeczony Karolce - Jerzy SMOLIŃSKI 

POSĄG KOMANDORA - Kazimierz SIEDLECKI 

STOKROTKA 
służący Don Juana - Henryk GOŃDA 

PYSKĄCZ 
słuiqcy Dąn Juana - Stanisław STOJKO 

Pon Ni~zieta, kupiec - Włodzimierz WISZNIEWSKI 

Reżyser i a: JERZY RAKOWIECKI 

Scen o g raf i a: EWA NAHLIK 

M u z y ka : STANISŁAW CHROMCEWICZ 

As. re i y ser a: ROMAN KRUCZKOWSKI 

Premiera listopad 1975 





PIOTR 
WYSOCKI 

Państwową Wyższą Szkolę Teatralną ukończył w Krakowie 
w 1964 r. Debiutował w Teatrze im. W. Horzycy w Toruniu 

w niewielkiej rólce w Rewizorze Gogolo. Potem przyszyły 

następne: Poeta w Weselu Wyspiańskiego, Fantazy w Fan
tazym, Feluś w Jadzi Wdowie. Szczególnie wspomina Suna 

w Dobrym człowieku z Seczuanu Brechta. Było ich wiele, 
razem w Toruniu przeszło 30. 

W 1969 r. zaangażowany do Teatru lubelskiego, a więc 
jest już siódmy sezon. Pierwsza rola Swiętoszek w świętosz

ku Moliera, dwudziesta - a więc mały jubileusz w Lublinie 
- to Don Juan w Don Juanie Moliera. Za jedną z tych dwu
dziestu - Trott w Okapi Grochowiaka - wyróżniony nagrodą 

wojewódzką. Gro również w filmie. Ks. Gietulta w Popio· 
lach, Pieśni tryumfującej miłości, Przekładańcu, Czterech 
Pancernych i pies, Taman, Na przełaj. Razem 12 filmów. 
Ostatnio w jednej z ·prowadzących ról w serialu filmowym 

pod tytułem Tylko Beatrycze wg powieści A. Parnickiego. 

Interesujący dorobek artystyczny. 
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KAZIMIERZ 
SIEDLECKI 

Państwową Wyższą Szkolę Teatralną ukończył w 1959 ro
ku w lodzi. W dyplomowym przedstawieniu w Szkole gro 
rolę Coramonchel'o w Zielonym Gilu. 

Pierwsze kroki stawia no scenie Teatru lubelskiego, bez
pośrednio 1po ukończeniu szkoły w sztuce Shelogh Delaney 
Smak miodu, debiutując w roli Murzyna. W tej ciekawej roli 
dobrze zapisał się w pomięci lublinian. Potem przyszły 
następne role większe i mniejsze, ole coraz lepiej grane w 
miarę wz.rostojącego doświadczenia: Generał w Sulkowskim, 
Jas.iek w Weselu, W. Ks. Konstanty w Kordianie, Rokitin w 
Miesiącu na wsi. W I Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym 
Teatrów Dramatycznych otrzymał nagrodę za rolę Boruty w 
Zaczarowanym kole Rydla (spektakl Teatru m. J. Osterwy 
w Lublinie realizowany w studio TV). 

W roku 1966 przenosi się do Teatru im. A. Mickiewicza 
w Częstochowie, gdtie wyróżnił się w roli Artura w Tangu 
Mrożka oraz w prowadzącej roli w scenicznej adoptacji 
tekstów R. Smożewskiego Dallas w samo południe realizo
wanej w Teatrze Faktów. 

Po. 2 latach wraca do Lublino. Na szczególne uznanie 
zasługuje rolo Rokitina w Miesiącu na wsi. 

A oto ważniejsze role: 

Bob Decker - Autobus do Montany, Sejton - Makbet, 
Centurion - Kleopatra i Cezar, Rejent - Zemsta, Matyjas -
Opera za trzy grosze, Anatol - lnkarno, Marynarz-narrator -

Tragedia optymistyczna, Porucznik - Damy i Huzary, Zyg
munt - Ballada o tamtych dniach, Fabrycjusz - Mirando
lina, Riccardo - Monserrat, Clesinger - Lato w Nohant, 
Hr. Jerzy - Aktor C. K. Norwid, Lapkin Tiopkin - Rewizor. 

Jak sam twierdzi najlepiej lubi role psychologiczne. 
Jego hobby samochód i wycieczki. 
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BARBARA 
KOZIARSKA 

Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 

w Krakowie, którą ukończyła w 1965 roku. 

Jej pierwszym teatrem był Państwowy Teatr im. St. Żerom

skiego w Kielcach, pierwsza rola Panna Młoda w Weselu 

Wyspiańskiego, następnie grała na scenie teatru im. W. Sie

maszkowej w Rzeszowie, a od roku 1970 w teatrze lubel

skim. Najlepiej lubi role charakterystyczne. Jej praca to nie 

tylko scena zawodowa, bierze bardzo czynny udział w ruchu 

amatorskim . 

Gra wiele w działającym przy teatrze lubelskim Studium 

Dramaturgii Współczesnej, oraz w mającym wielu sympaty

ków wśród mieszkańców Lublina, Kabarecie Czart. 

Jej wielkie hobby to turystyka. 
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TERESA 
WICIŃSKA 

Foto K. Komorowski 

Średnią szkołę ukończyła w Lublinie. Tu zetknęła się z 

teatrem i związała się z nim na zawsze. Pierwsze krol<i w 

tym trudnym zawodzie stawiała jako statystka w teatrze lu

belskim z dobrymi rezultatami. Wobec tego postanowiła 

zdobyć ten zawód. Państwową Wyższą Szkołę Teatralną 

ukończyła w Krakowie w 1963 r. Bezpośrednio po dyplomie 

otrzymała propozycję zagrania głównej roli kobiecej w fil

mie Koniec naszego świata w reżyserii Wandy Jakubowskiej . 

Pierwszy sezon teatralny w Teatrze im. W. Bogusławskiego 

w Kaliszu. Następne lata to Teatry Wrocławskie . Początkowo

w Teatrze Współczesnym, a następnie od 1973 r. Teatr 

Polski. 

Od sezonu teatralnego 1975/76 zaangażowana do Teatru 

im. J. Osterwy w Lublinie. 

Na lubelskiej scenie debiutuje w roli Elwiry - w Don 

Juanie. 

A oto jej dYobek artystyczny - ważniejsze role: 

Lucynda - w Lekarzu mimo woli Moliera, Hanka - Ktoś 

nowy Domańskiego, Hermiona - Andromacha Racine, Al i 

cja i Czarna Dama - w Derbach w Pałacu Abramowa, 

Hanka - w Głupim Jakubie Rittnera, Disperanda - w 

Igraszkach z diablem Drdy, Ona w dwuosobowej komedii 

Cwojdzińskiego Froyda teoria snów, Kasia - w Gwaltu co 

się dzieje Fredry, Narzeczona - w Krwawych godach Lorci, 

pracowała również z Henrykiem Tomaszewskim w sztuce 

Ionesco Gra w zabijanego. 
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REPERTUAR BIEŻĄCY 

ALEKSANDER ŚCIBOR-RYLSKI 

RODEO 

L. M. MONTGOMERY 

ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 

IWAN TURGIENIEW 

MIESIĄC N A WSI 

~ 

MICHAŁ BAŁUCKI 

DOM OTWARTY 

MARCJANNA FORNALSKA 

PAMIĘTNIK MATK~ 

Inspicjent: 

Kontrolo tekstu 

Kierownik techniczny 

Kierownik pracowni stolarskiej 

Kiierownik prac. kraw. dam. 

Kierownik prac. kraw. męs. 

Pracownia model.-butaforska 

Kler. proc. malarskiej 

Pracownia szewska 

Peruki 

Rekwizyty 

- Stan i sław Maleszewski 

- Ireno Chmielarczyk 

- Morion Gębalo 

- Jerzy Ostrowski 

- Zofio Ładniak 

- Zenon Morszczyzna 

- Jadwigo Morkowska 

- Roman Lemański 

- Stanisław Kuna 

- Morion Morzycki 

- Zby$zek Pietrzak 

Zdjęcia w tekście : K.A.W. J. WIELOPOLSKI 

Opracowanie programu: ALEKSANDER KOBYLI fi.ISKI 

Ceno programu 3,50 zł 

Lub. Zakł. Graf. Zam. 2396. 20.10.75 r. 4000 K-7/2791 




