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Jan Paweł Gawlik urodził się 3 maja 1924 
roku we Lwowie. Ukończył Akademię Handlo
wą , Szkołę Nauk Politycznych i Wydział Dzien
nikarski Uniwersytetu Jagiellońskiego. Debiuto
wał w 1948 roku na łamach prasy jako publi
cysta. Od 1969 roku dyrektor i kierownik ar
tystyczny Teatru Starego im. Heleny Modrze
jewskiej w Krakowie. 

Krytyk teatralny, eseista, autor sztuk sce
nicznych. 

Wydał: „Powrót do Jamy. Monografia ja
my Michahkowe]'', „Twarze teatru. Szkice kry
tyczne", „Pokusa" (komedia) oraz „Propozycje" 
(dramaty). 



Jan Paweł Gawlik 

J estem przekonany, że teatr, jeśli chce być te
atreni żywym, nie może być małostkowy. T eatr m usi 
mieć gest wobec autora, wobec tytułu, wobec z ja
wiska, bo tylko w t en sposób można coś osiągnąć. 
Jak w każdym partnerstwie trzeba czasem zaryzy
kować trzeba czasem wręcz przegrać, po to, by po 

' jakimś czasie odnaleźć te tytuły, k t óre się ostaną, 

czy t y ch. autorów, którzy będą m ogli związać się z 
t eatrem na stałe . 

Dramaturgi.i współczesnej dzi eje si ę pew na 
krzywda. Podl ega ona histerycznym bo niek ompe
tentnym ocenom. Z jednej strony bywa porówny w a
na do najw ybitniejszych o s iągnięć dram aturgii świa
towej - padają wtedy z reguły dwa lub trzy na
zwiska, a z drugiej strony zbyt łatwo jest deza tm~o

wana, zwyczajnie m ieszana z błotem („ .). 
Trudno mówić o współczesności pełną prawdę. 

Pełna prawda z natury jest dialektyczna. Pełna 
prawda zawiera w sobie naturalny ładunek drama.t u, 
a dram at - jak pamiętamy - to przeciwstawne 
racj ę dw óch stron. Otóż żyjemy w społeczeństwie, 
które nie zawsze kocha racje drugiej strony. T o 
właśnie w yda je m i się najpoważniejszym źródłem 

lukrowania rzeczywistości . 
Niebezpieczeństwo płynie nie t ylko z pewnej 

nadgorliwości admi.nistracy jnej, k tórej literatura u le
ga, płynie także z braku wewnętrznej szczerości śro
dowisk. Z braku pasji moralnej sk ierowanej pod swo
im u:łasnym adresem. Skutek jest tak i, że trudno 
napisać krytyczną sztukę o nauczycielach., ponieważ 
nauczyciele niekiedy się obrażają. Nie można napi
sać krytycznej sztuki o lekarzach, ponieważ lekarze 
niekiedy się obrażają, pod jrzewam, że n ie można 
napisać również krytycznej sztuki o k ominiarzach, 
bo pot em można mieć kłopoty z piecami; że już nie 
wspomnę o tym, że nie można i nie należy pisać 
krytycznych. sztuk o księżach., ponieważ wtedy obra
ża si ę prawie połowa społeczeństwa. 

Jeśli będziemy pamiętać o tych ograniczeniac h, 
łatwo zgodzimy się ze spostrzeżeniem, że ilość tych 
kryteriów degraduje jak gdyby mechanicznie całą 

sprawę. Trudności się mnożą, jedno ograniczenie (na
wet urojone) wyzwala inne ograniczenia, tworzy się 
naturalny cykl zależności. Dlatego właśnie sądzę, że 
nie ograniczenia, nie opór materii jest ważny -
ważny jest ogólny kierunek teatru. Ważna staje s ię 
świadomość teatru. Ważna jego postawa, k t órej to 
świadomości czy postawie teatr daje wyraz poprzez 
swą działalność. Otóż jestem przekonany, że im teatr 
jest bardziej świadomy, im teatr głębiej, trafniej 
rozum ie swoją rolę w społeczeństwie, im, teatr ma 
wyższą temperaturę i pasję ideową, tym k ierunek 
jego oddziaływania będze bardziej prawidłowy, bar
dziej zgodny z głoszonymi założeniami, niezależnie 

od sprzeciwieństw i kłopotów, jakie napotyka. 
Nie to jest najważniejsze - wracam do swe j 

podstaw owej tezy - c o s i ę gr a, ale to j a k s i ę 
g r a. Nie jest ważna ilość przeszkód, na jakie t eatr 
natrafia, ale zdolność realizowania własnego progra
mu i własnej postawy - wbrew trudnościom. Qi.by
wa się to czasem na granicy dopus:::cza!nego ryzyko , 
w w arunkach hazardu. Jest czasem połączone z ko
niecznością głoszenia prawd niepopularnych, czasem 
na granicy konfliktu z własną publ icznośc ią. Ale 
myśl ę, że w dylemacie schlebiania i ideow ego myślo
wcg:) nonkon formizmu .~ eatr nie m a żad 1 : rpc, w y horu„ 
Teatr m a obowiązek real izować swoją prawdę i swo
je widzenie świata w sposób skuteczn y. I nic to jest 
ważne, żeby publiczność wychodziła zadowolona, na
tomiast niesłychanie jest ważne , żeby wychodził~ 

zmuszona do myś lenia. 

Teatr n-r 1177 



.„Gawlik chciał nia'Pisać sztukę o w iecznych pl'oble
mach moralnych. Ale jednocześn ie ·osa dził ją w re
a liach nader konkretnych, stworzył , jak sam po
wfada, „określoną sytuację współczesną, wymagaj ą -
ą :zieczowej odpowi dzi i 51przy j a j ącą ipowstawan iu 

reilel s ji" . T o Mielka jej zaleta, a •zar az m - ogr a
n iczenie. Bo pani profesor Chleb owska nie jest współ
czesną Atntygoną, tak jak Dyrektor Mazur nie jest 
nowym Kir on em . W oczach publioznośc~ są po prn
s tu nauozyaielami ( ... ). 

Zawód nauczy iela, podobl1Jie jak zawód lekarza, 
mimo w idoczn go •obniżenia się ·eh pr shżu, chcieli
byśmy rozumieć racze j jako powoła.ruie niż jako w y
k onywanie 1wyu czonych czynności zawodowych. I stąd 
1wysokti •wymagan:ia mor alne, jak1i ciągle jeszcze 
skł nnti. j esteśmy staiwiać ich przeds tawriaielom. 

W „Eg zaminie" dyrektor 1iceum ogóln oks:otałcą
cego jest nie tylko p edagog.iem, · e oportun isty cznym 
kierowniiik iem zakładu , zaś grono profesm:;kJie to 
przecię tni zwyik1i pracownri.cy, których życie n auczy
ło, że lepie j nie sprzeciwiać siG zwrierzchruikom, j eżeli 
chcą żyć spokoj rnie · uniknąć kłopotów. A iw.ięc c: 
ami lud:nie m ogliby z powodzeniem tworzyć p erso

n 1 jak.ie jko1'Niiek ii.n ty tuc}i i w tedy, być m o<i: , nie 
mi 1ibyśmy na1wet do n ich aż tak •wielkich pretens ji. 
Rzecz jednak •w tym , że akurat wobec n1ich stosuje
my nli.eco inme k1rytera tyczn e, że tym, k tórzy w y
chowują n asze dZJiecj , s tawiamy autom aty czn ie w ż-
z wymagania m oralne . A n a wet będąc skłonni dość 

łatwo prze jść do porządku dziennego nad romans m 
zamężne j pr zec.i.eż prof. Chlebowskiej z kolegą z pra
ey - a 1dużo g01rsze zł o u:anamy fak t słu ;l)ailczego 
protegowania córki m iejscowego dZJiałacza przez kie
r ownika szkoły i „lojalne" wobec niego grono n a
u czycielsfoie. 

P rof . Chlebowska nie ustąpi, nie da się zastra
szy ć , uprosić am i za szainbażować - odejdzie 7,e szk o
ły, w k tórej n.i będ2'lie już dla niej mie jsca, chociaż 
m a za sobą r ac j m oralne i choć za je j decyzją prze
mawiają zasady etyki zawodowe j, któr uznał na
wet nieświadomy spr awca całego zamieszania, ojoiec 
lekceważące j swe obow.i ązki u czennicy . 

T ak ie są r a lia „Egzaminu" i publiczność przyj
mu j je wpros t . Sztuka int resuje, pobudza do dy
skus ji n ad problemem współczesnym, p ostawionym 
śmiało i uczciwie. 

Irm1a Kcllner 
Tea tr nr 25176 



Rozegranie iakcj i „Egzaminu" w insty;tucj i po
wołanej do vvych owywania kole jnego pokol,etnia -
iten pomysł Gawlika, odwiażny i oe1ny - podpadł 

ikilka,naście lat temu pewnemu kw--atorium, co odbiło 
się głośnym -echem w priasie. R ealiza.cj1a omawianej 
s.ztuiki wym aga 1od wykonaw ców spo,rego ita!kt u ( ... ). 

Osob.nego omó W!.Lenia w ymaga te ż postać I Se
kret1arza, w y pasai.io.D'a przez G wwhkia w 1auteintyczne 
l:ud21kriie cechy . Wie~ka to zalet a uhv,oru napi anego 
'"'"' rpoło:wie il.at SZJeśćdZii.ersi. ątyoh, 'Wzmag1ająoa d:zllś jeg;i 
1aktuwl1ność. Otóż Ylla pi1er wszy, powie1r zchrnwiny rzut 
ok!a mogłoby się komuś W:fda:W1ać, ż-e postać isekireta
:r21a BaJrtiii - pojaw.iJająoa się wie współoze,srnej dra
maturgii 'Przew1ażn:iie przy 111ozstnzyga11iu j 1a!kiejś dy
skusyjnie j kwiestii - 'Pełni w „Egzamiiniie" funkcję 
pon~ekąd służebną. Ma orua j•a'kby iprzie1de WS'Zyistkirn 
pobw1~e1rd 21ić słuszność 'postawy Chlebowisk~iie j . 

Spofn:ód ,p11ob1emaityki iproponowanej do iro~i
kŁamiia wi!dziowi „Egzaminu" i0sobiście wydobywam 
1spnawę b air dziie j mn ije i'nte'resującą ,ruiż t ak -eksklu
zyiwrue pozytyiwnra postawa OMebawskie j. Dlra mnie 
m~mo 'Woli ma pienwszy plam 1wy1Suw1a się ludzka, ro
IZJl.liffirua postać ,osac?Jcmego trud:nośc i!ami .Sekme.tarza 
MaliaW1skile1gio , s1Jając ię pun:kltem rwyjści,a do za
imyś'lie ń 1I1tad 1J1Jamastającą od lat w pe'wtn)'ICh 1odła

march społ-ec;reństwia psychozą bezmyślnego 1aprio
r yiczn eg,o :neg1aw:ainilla .tych 1czy 'iiI1ll1yieh pooUJnięć lub 
rakic j.i. Be'Zmyślne uprzedz,eniia, !które Fma:nicuzi okre
ś1ają m~aJnem pant.i pris, pr-0wiadzą 1ws:?Jalk iI1ie tylko 
·do m.<ie!kuna1natw1a, iale 'i do jałowego 1Il'Oinkionrfioiniiz
mu. I j<edno, ii drug,iie h amuje zduiowy .roZJwój spo
łeczeńst\\~a. 



List do zwolennika strategii 
być ze wszystkimi dobrze 

Piszesz nam, że Twoja decyzja w sprawie wy
boru strategii osiągania celów przyszła nagle pod 
wpływem olśnienia myślą, iż nie trzeba mieć w ro
gów, aby mieć przyjaciół. T wierdzisz ponadto, ż e na-
rażanie się innym jest głupie oraz irracJonalne, po
nieważ jedynie pewną i łatwą drogą zrobienia k a
riery jest konsekw entne przestrzeganie zasady - być 
ze w szystkinii dobrze. 

Wystarczy więc nie mieć własnego zdania, ab y 
nióc przytakiwać wsz ystkim, nie wyskakiwać z n i
czym, co mogłoby się komuś nie podobać, wystrze
gać się jednoznaczności. za wszelką cenę, a w sy
tuacjach k onfliktowych opuszczać pokój. 

Niestety m usi.m.y Cię rozczarować. W zespole 
ekspertów powołanym do anal iz y T w ego przy padku 
opinie b yły podzielone. Część ekspertów była zdania, 
że konsekwent na realizacja Twoich za łożeń jest w 
praktyce od samego początku niemożliwa. Inni do
w odzil i, że przy t ej strategi i dz iałania z początku od
nosić b ędzi. esz pewne korzyści, ale n a dalszą metq 
stacją docelową może być jedynie klęska, a n ie suk
ces. I tylko nie!i ·zn i JJr zych y laU się do myśli, że 
pod pewnym.i warunk ami i przy sprzyjających oko
licznofriach masz niewelkie szanse powodzenia. 

Jeden ze star ych armeńskich toastów powiada: 
przyjaciół. ma s ię ró · n ycli - w rogów tylk o takich, 
na jakie/i się zasługuje . Pijniy więc zdrow i naszych 
wrogów! T oast t en , ja.k większość zresztą star ych 
a dotąd niezwietrzałych mądrości , jest bardzo wie
loznaczny. Sqcl.zimy jednak, że od tego czasu sen s 
owego toastu uległ pewnemu uproszczeniu . Z nie
w ielkim ryzykiem bł ędu można dziś powiedzieć , że 
nie każdy głupiec posiada swego wroga, ale niemal 
każdy z ludzi mądrych posiada swoją sforę głupców, 
któr zy (co w literaturze uw iecznione zostało ża
łosnym - mądremu biada) starają się go podgryźć. 

N ie powinieneś jednak wyciągać stąd wniosku, 
że w y starczy b yć, zostać , lu b przynajmniej udać głu-

ł 

piego i wówczas już sa.me1n u n ie m.ając w rogów 
należy tylko uniknąć chęci podgryzania inny ch. Net 
koncepc ji „być do brze z wszystkimi" chcesz przecież 
zrobić karierę, natomiast społeczna. reguła gatunko
we j ochrony głupców (nie w arto być ich wrogiem) 
n.ie dotycz y głupców na stanowiskach. W ten sposób 
koło się zaniknęło. Wcześnie j czy później znajdziesz 
swoich wrogów, o czym przekonasz się już wów
czas, gdy osiągni esz pierwszy szczebel kariery, wzbu
dzając zawiść tych, którzy chciel iby go zdobyć dla 
siebie. 

Naw et jeśli. znajdziesz miejsce, do którego nikt 
nie aspiruje i takie, z k tórego ty sam nie będziesz 
mógł zagrażać iinteresom innych,, osiągając sukces 
pobudzić nwżesz mechanizm zawiści bezinteresownej. 

Przyjęte przez Ciebie założenie ~ być ze wszy
stkimi dobrze - okazać m.oże swą ograniczoną przy
datność jedynie prz y opracowaniu strategii. „pierw
szego kro k u" , a więc w okresie, w którym osoba 
twoja nie zw raca jeszcze niczy jej uwagi. Paniiętaj 
jednak, iż w okresie tym obowiązuje ci ę szczególna 
czujność. 

Po pierwsze bow iem - dla wielu ludzi cudz y 
sukces bywa trudnie jszy do st raw ienia od własnej 
porażki . Musisz więc liczyć się z t y m, że chwaląc 
X-a możesz się bardziej narazić Y-ow i niż gd yb y: 
jego samego krytykował. Nie powinieneś się t emu 
dz i wić . Krytyka nie pozbawia bowiem Y - k a możl i
wości m an w ru . Może odeprzeć two je zarzuty i j eśli. 
w d yskusji położy ię na obie łopatki, a nie je i 
człowiekiem, z n atury zawistn y m i pamięt liwym, 
puśc i Ci to w niepamięć (pokonane go przeciwnika 
można n awet darzyć sympatią). Może Ci przyznać 
rację zyskując na opi nii człowieka samokr y tycznego 
i wówczas będzie się starał publicznie mówić o To
bie dobrze, aby nie zostać posądzonym o małodusz
ność. L ecz gdy pochwalisz w jego o becności X-a, b ę 
dziesz s ię czul bezradn y i możesz być pew i.en, że 
.: robiłeś sobie z eii zacię tego w roga. T ego Ci już nif' 
zapomni. 

Po drugi - zaskarbienie sobi.e sym patii prze
łożonych wymaga od Cie bie u przedniego dobrego 
rozpoznania terenu. B~;wają bowiem lud zi.e, k t órym. 
możesz kadz i ć bez um iaru - i tak się nie połapią. 
W takim prz ypadku możesz obi e nawet zaryzyko
wać „grę w dwa piętra" Jeś l i masz do cz ynienia z 
szefem nie lub ianym przez zespól, T w oje pochlebstw a 
mogą graniczyć z kpiną. On sam i tak wyłapie jale 
skwarki. z zupy t ylko pochlebstwa, biorąc je za dobrq 
monetę . J ego podwładni natom.iast zorientują się 
natychmiast, że z niego kpis z i zyskasz u n ich opinię 
odważnego . 

B ywa jedna.k inn y typ lu dzi - nieufnych i po
de jrzliwych, którym kad.zić trzeba ostrożnie i z u-



miarem. Mogq oni bowiem dojść do wniosku, że 
jesteś człowiekiem, który cynicznie realizuje zasadę 
- rzucajniy się na szyję t ym, k tórym nie możemy 
skoczyć do gardła. 

Jak widzisz więc, praktyczna realizacja kon
cepcji - być ze wszystkimi dobrze - może być sto
sow ana jedynie w ok resie początkowym, jako stra
tegia pierwszego krok u. L ecz w tedy jes t ona najeżo
na rafam -i liczn ych niebezpieczeństw, które trzeba u
mieć zręcznie omijać. Badania statystyczne wskazu
ją, iż większość tyc h, którzy zbyt wielkie nadzieje 
pokładali w koncepc ji „b yć ze wszystkimi dobrze i w 
żadnej sprawie nie mieć własnego zdania", przegra
ła. Nie zdążyli się nawet zorientować kiedy, w jak.i 
sposób i dlaczego w szyscy obrócili się przeciwko 
nim. 

J erzy Chłopecki. K ultura 11tr 52/78 



... Normalne stosunki międzyludzkie wymagają za
chowania pozorów, tzn. maskowania własnych uczuć, 
pragnień, myśli, oraz utrzymania sposobów zachowa
nia się w granicach własnej roli społecznej i prze
strzegania obowiązujących norm. Warunki te są ko
nieczne dla utrzymania stabilizacji życia społeczne
go. Do najhardziej ujemnych skutków należy zali
czyć zakłamanie, które bywa nieraz tak duże, że 

człowiek przestaje zdawać sobie sprawę z niego. Za
traca wówczas swoją indywidualność, a zamiast niej 
zyskuje indywidualność kołektywmh tzn. normy spo
łeczne grupy, do której należy; rola w niej spełnia
na wypełnia prawie bez reszty świat jego prze
żyć ( ... ). 

Dodatnią stroną kłamstwa jest to, że łączy ona 
postawę własną z postaw<ł otoczenia. Dobrze kłamać, 

znaczy umieć poznać intencję otoczenia i odpowie
dnio do niego dostosować swoją ekspansję, zachowu
jąc jednocześnie w ukryciu własną postawę i własne 

cele. Wymaga to nie tylko:> pewnej psychologicznej 
znajomości środowiska, lecz też akceptacji wymagali 
otoczen ia na tyle, by móc własne zachowanie , e
dług nich kształtować. 

Społeczne znaczenie kłamstwa jest duże . Stano
wi ono uznanie r acji silniejszego, a więc zwykle gru
py, gdyż ona jest siln iejsza od jednostk i. Podda nie 
s ię jest wprawdzie pozorne, tylko zewnętrzne, ale 
mimo to zapewnia gładsze spełnianie norm społec z 
nych niż w tym wypadku, gdyby każdy ujawniał 

swą wewnętrzną postawę. Poza tym zawsze jest I/ 

szansa, iż z czasem duch walki osłabnie. Zewnętrzna 

warstwa przeniknie w wewnętrzną, człowiek uwie-
rzy we własne kłamstwo. \\'ów czas można mówić o 
całkowitym przyjęciu postawy grupy, k tórej było się 
dawniej skrytym antagonistą ... 

Z. Kępiń.s-lci : Schirofreni:i 

Jedną z cech kryzysu psychologicznego wczesne.} 
młodości jest „święte oburzenie" na społeczne kłam
.~two. Wykrycie kłamstwa u starszego pokolenia, 
zwłaszcza u rodziców, jest często momentem zwrot
nym w uczuciowym do nich stosunku. W miarę psy
chicznego dojrzewania wzrasta tolerancja na obłudę 
iycia społecznego. 

Czy jednak życie bez kłamstwa jest możliwe? 
Człowiek nie mógłby wówczas przyjąć żadnej z na
rzuconych mu przez otoczenie ról społecznych, gd,yż 
czując się w niej źle, zwłaszcza z początku, odrzu
całby ją otwarcie. Byłby wprawdzie sobą, ale właś
nie dlatego, że nie miałby wewnętrznej i zewnętrznej 
presji zmuszającej do utrzymania takiego zachowa
nia się, jakiego wymaga dana sytuacja, byłby dn 
niej zupełnie niedostosowany. Pierwszym bowiem 
warunkiem interakcji z otoczeniem jest przyjęcie, 

choćby pozorne, wbrew własnej postawie uczuciowej, 
porządku panującego w danej sytuacji zewnętrznej. 

Oczywiście łatwiej jest przyswoić ten porządek 
przy pozytywnej niż przy negatywnej postawie emo
cjonalnej wobec otoczenia. 

Z wiekiem człowiek uczy się rezygnować L. 

własnych marzeń zarówno pod wpływem kontaktów 
z otoczeniem, jak i wskutek oceny własnych możli
wości. Może najtragiczniej. zderzenie między marze
niem a rzeczywistością występuje w wieku młodzień

czym. Człowiek jest wtedy na tyle samodzielny, że 
może podjąć próbę urzeczywistnienia swych marzeii, 
a z drugiej strony jest przytłoczony dysproporcją 

między marzeniem a możliwościami jego realizacji. 
Niezadowolenie z własnej aktywności w świecie 

zewnętrznym powoduje, że aktywność przenosi się 

w świat wewnętrzny; dysproporcja między marze
niem a rzeczywistością staje się coraz większa. Roz
szczepienie między światem wewnętrznym a zew
nętrznym tylko do pewnej granicy działa pobudza
jąco; W pewnym momencie dysonans między świa
tem rzeczywistym a nierzeczywistym staje się tak 
wielki, iż zaczyna się proces odwrotny; kurczenie się 
świata marzeń. Człowiek ulega presji rzeczywistoś
ci, nagina do niej swój świat wewnętrzny. A ponie
waż jego kontakty z rzeczywistością są nikłe i fr u
strujące, świat wewnętrzny staje się szary i pu ty . 

Z. Kępiński: Schirofrenia 



... Sprawy codzienne, drobne kłopoty, radości, zmart
wienia, troska o zapewnienie środkó\v utrzymania -
stępiają ostrze wielkich uczuć, marzeń, pomysłów. 
Wzniosłe sprawy zamieniają się na drobną monetę 

spraw małych. Dobrą stroną tej wymiany „na dr o
bne" jest zmniejszanie oscylacji napięć uczuciowych. 
Wiadomo, jaką ulgą w wielkich przeżyciach jest krzą
tanina koło zwykłych małych spraw. Największe na
pięcie emocjonalne rozładowuje się stopniowo w 
drobnych sprawach życia codziennego. 

Ujemną zaś stroną tej wymiany „na drobne" jest 
stępienie wrażliwości uczuciowej, moralnej, este 
tycznej i intelektualnej. Działa tu zasada perspekty
wy. Sprawy drobne, przez to, że są bliskie, zostają 
wyolbrzymione i przesłaniają wielkość spraw na
prawdę istotnych w życiu człowieka ( ... ). 

W alka o środki utrzymania, pozycję społeczną, 
sukcesy życiowe byłaby prawdopodobnie mniej bru
talna, gdyby nie wspomniane perspektywiczne wy
olbrzymienie drobnych spraw, które \V sumar yczn e j 
ocenie nie są tak istotne ani dla życia indywidualne
go an i społecznego. Wskutek nich twardnieje „na
skórek psychiczny". Dla osiągnięcia celu krzywdzi się 
innych, łamie się ich uczucia, poczucie własnej war
toś ci, zabiera się im lub marnuje ich czas, lekceważy 
się owoce cudzej pracy, cudzy wysiłek, okłamuje si~ 

siebie i innych maską pozornej życzliwości, społecz
nego obowiązku, społecznej moralności, pod którą 
ukrywają się nieraz egoistyczne, drobne cele codzien
nego życia. Obojętnieje się na los i krzywdę ludzi, 
z którymi nie jest się w bezpośrednim kontakcie 
uczuciowym ... 

Z. Kępiński: Schizofrenia 

W REPERTUARZE 

Sofokles 
ANTYGONA 

(sala Bogusława - Zamek) 

dam Mickiewicz 
PAN TADEUSZ 

Jarosław Marek Rymkiewicz 
DWÓR NAD NARWIĄ 

Ireneusz Iredyński 

DACZA 

Cyprian Kamil Norwid 
ŻRÓDŁO 

(sala Bogusława - Zam ek) 

Jan Paweł Gawlik 
EGZAMIN 

K rzysztof Kąkolewski 
CO U P ANA SŁYCHAĆ? 

(Sala Prób - ul. Swarożyca 5) 

W przygoto.vaniu 

Eugeniusz S:zJWarrc 
CZERWONY K APTUREK 

Kierown:ik Biura Obsługi Wiidz.ów - DANUTA MANDELT, 
Kierownik T echniczny - WOJ CIECH WESOŁOWSKI, _Kie
row:ndcilwo pracowni: imala rs k.i.ej - MICHAŁ TUSZYN~KI 
krawieckiej damskiej - ANIT A KACZMARCZYK, krawiec
kiej męskiej - STANISŁAW K ACZMARCZYK:, . perukar
skiej _ J ADWIGA ROŻNIATOWSKA, ślusarsk1ei - A -
DRZEJ ZOŁOTUCHO, stolarskie j - ZYGMUNT ZDUNEK, 
szewskiej - J AN SZYMAŃSKI, tapicerskiej - WŁADYS
ŁAW JALOWSKI, brygadier sceny - WŁODZIMIERZ STA
SIW, główny elektryk - WALDEMAR SWIERCZEWSKI, 
operator świart.ła -- .ROBERT SKRZYNIARZ. 
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