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SŁAWOMIR MROZE K - wysoki, szczupły, w 
okularach, raczej małomówny i poważny. Potrafi jed
nak zmusić do śmiechu, tak specjalnego jak specjalny 
jest jego gatunek komizmu. Należy niewątpliwie do 
najwybitniejszych współczesnych satyryków. Ma 51 lat , 
za sobą studia architektury, filologii i malarstwa. Więk

szość Czytelników z.na zapewne jego twórczość jeśli 

nie z wydanych ksi1tżek („Półpancerze praktyczne", 
„Maleńkie Iato", „Słoń", „Wesele w Atomicach", 
„Dwa listy") czy 2lE! sztuk („Policja", „Indyk", „Ka
rol", „Zabawa", „Tango", „Rzeźnia'), to na pewno z 
uroczych, rysowanych pamiętników, które ukazywały 
się pr7.ed laty w „PrT.ekroju". W swoich utworach 
znakomicie łączy absurdalny komizm i parodysty~ 

stylizację językową z wieloznaczni, metafocyklł oraz 
akcentami polemiki z tradycj- literacką, zwłaszcza 
romantyCzru\. 

Od 1983 r. Sławomir Mrożełl: przebywa st.ale za 
cranicą. 

Andrzej Kijowski 

s~.nECH ZAMIAST CZEGO? 

Od kilku lat tocz.y się przez Polskę wielki śmiech. 
SM;cch dnviący, zły, gniewny, powszechny, zaraźli
.,-. , Piejako c.bowiązkowy, po którym rozpoznaje się 

r:.: dz? :;obą pospolite ruszenie zdrowego rozsądku 

':. :-r11erzonc przec iwko giupstwu, bałaganowi, iekom
:. etcncj i, z~e j woli, lenistwu, śmieszności, absurdowi, 
..,:jail cl\':U. pnekupstwu, nieuczciwości , przeciw po
\vadze i py,zc tych, którzy nie słyszą i nie widzą jak 
;nni, t~· ch , którym ~mi ech nie otworzył acz.u i uszu. 
P rzez. kraj przebiega linia podziału na zdolnych i nie
zdolnych do śmiechu. P ierwsi stanowią potęgę jawną, 

rozpoznają się natychmiast po grymasie ust, po umo
wnych haslach, cdnajdują się w tłumie, w druku, w 
teatrze, w kinie, mają wspólne upodobani.a, wspólne 
boiyszcza, wspólnych wrogów. Drudzy stanowią siłę 

uk1yl<1, du '.{un::ile zako.-i3i.iro •:aną, ul>rywa „ :ę jed1:;:1 
przed d. :?gim, na co dzień po. ługują $ię mo·wą pier
,„ ,.._ych, ~tanowią s · tkę działającą w p<>dz.icmiu, gro
ma:iL.1 siG chyba w miej scach u~tronnych na tajemni
c<:e mi~ tcria powagi i pychy, n.a co dzień udając „nic
' •c::nJ·ch", publicznie spełniając ich rytual, rytuał 

~-'''.echu, drwiny, politowania. Należy poricjrzc\vać, że 

pierwsi są dru ri mi, drudzy pier .; ·zymi, a \, ;zystko 
polega no d<>:>konałej, podwój nej konspiracji. 

0 cz.yra rozmawiają Polacy, gdy się ich zbierze 
najmn:ej dwóch? O czym toczą ,;ę rozmowy w po
ciągach, w sklepach. przy wódce·: Sly,z) cie te rozmo
v:y codziennie i sami je prowadzicie . O idiotach, kre
tynach, łapówkar.' ach, z.łod zejach. 1 •ijakach, bałaga

niarzach, leniach, marnot rawcach. Na prowincji mówi 
się tak o łobuzach ze stolicy, dla prowincji stolica 
jest szkodliwym wrzodem na ciele państ va, dla sto
licy prowinc ja jest kulą u nogi, tu i tam dl.ieją się 

jakieś „0 traszne rzeczy", o których „pan nie ma wy
obrażenia". We wszystkich ogniwach handlu, przemy
słu, administracji sprzysiężeni zwierzają sobie na 
ucho fantastyczne rewelacje o tych „z góry" lub o 
tych „z dołu", włosy wyrywają sobie z głów, prOSZI\ 
się nawzajem, aby „to poz.ostało między nami", bo 



„nic się i tak nie poradzi", wszystko „ma jakieś głęb
sze pod1oże'', taki je;t nasz kraj, właśc· 'ie „z.awsze 
tak było", „już za Sasów", wła<ciwie to śmie57.ne, 

tylko humor nas może uratować, poczucie absurdu, 
śmiech. O czym pisze prasa na tych stronach o-tat
r..:.ch, najbliz.,zych czytelnikowi, czym z'.ljmują się S'l

tyryczno-publicystyczne audycje radia, z czego ~ yją 

zawodowi humoryści, telietoniści, do~tarczyciele tek
stów dla teatrów lekkiego repertuaru, czym można 

najlepiej Polaków ubawić, co wzbudza :eh ~miech? 

Idiota-dyrektor, lizus-referent, funkcjonariusz-łapow

nik, dygnitarz-analfabeta, organizator-niezdara 
- otv·órzcie raz jeden radio, kiedy oclbywa : ·ę tak 
zwany „podwieczorek przy mikrofonie" zaleje was 
&ęsta, cuchnąca ciecz humorku urzędniczego, mało

miasteczkowego, powiatowego, „u nas odin prokuror, 
no toże swinia". Humorek powszechny, „mówiony·• 
znajduje ofiary ' ·szędz·e, humorek nisany, wyglasz..-i 
ny, śpiei;.-any, rysowany ma s\1·oje cele u1ubione i swo
je ciosy rytualne: prezes, kierownik, re!erent, kelner, 

ostatnio milicjant ze f:łużby ruchu. Kata og jest krótki, 
lecz nie chodzi o to, nie chodzi. o cele konkretne, ra
cz.ej o sam akt drwiny, o sam grymas, o samą tonację, 
o spełnienie obrz(!du, o to, aby słuchacz, widz., czytel-

nik zaspokojony został prz•:z ową „satyrę", która stała 
Eię ,..., naszym ż ·ciu społcanym swoistą inAytucją, jej 
W':t iwnawca po tacią mitologiczną, trochę jak błazen 
na dv:or1.c l ub sz:-man dzik'ego plemienia, ten, co 
vidzi lepiej od inn:; ch, „ma dar", po.;iada szcz~gólne 

okulary - patrz stała rubryka „Przekroju" pod tytu
łem „Prze:i: okulary Sławomira Mrożka". Ten Oótatni 
na pozycję szcz~góln , widzi lepiej od innych, glPbicj 
i d.11 j: por rzez swoich kelnerów, prezesów, kiero
wni'-6 .v do t·?.r:ga 'l! gl~b-ej uk-ytc cec·1 · l 'l.zego '1'1 

rodu, śledzi je \V kolejach na zej hi tor ii, od „bolą

czek" przechodzi do „wad", CZJ'li osiąga . 'opień śm· e

chu wyższy, absolutny. •· ~ pytajcie o jego spo:mby. 
n· e one są '"ażne: sztubacki rysunek, ~kecz. parodia 
l iteracka, obsurdalny dowcip, raz bardzo śmieszqy, 

innym razem nie - n;e o to chodzi, lecz o kontynua
cj", o dz.U>ł::.> lność \\ytrwałą, o to, abv z samego ~i<:>bie 

stworzyć instytucję trwa1ą. godn:o. z3t•fania. Sztub c
k ie rysunki ukazują się w osobn:rch · lbum,., .-:h, skec1.-.? 
rozc· •. ~nic.te do maksynrnlnych rozmarów wychod7.ą 

na sceny dużych teatrów, parodie i dowcipne koncepty 
ukazują się w tomach. Widz, czvtelnik, słuchacz z aj. 
duje w nich poparcie dla swego śmiechu coclz1e r;nego, 
w grymasie zawodowego humorysty odnajduje odbi-

cie s\\ ego własnego grymasu, obywatel rozśmieszon.v 
czuje sic: ··bawiony od glup..twa i odpowiedzialności 

z.a nic, przyjęty do bractwa wesołków, które na 
v. szystkich dworach cieszyło . ię przywilejami bez.
cz_. nno:c· i bezkarności. 

i Oczy się przez Pol. kę wielki, błazcf1ski śmiech, 

w któ~) m ludzie niezadowoleni z siebie odnajdują do
bre :;amopac ucie bez . zc:z.ególnego wysiłku. 

Pozo-taje do roz.ważcnia: czyje miejsce i.ajął w 
naszym spol~czeństwie błazen, zamiast czego znakiem 
solidarnc~ci jest :;m'ech? 

Z książki: Szósta dekada. 
PIW. Warszawa 1972 

Cóż ZA DOBROBYT MUSI PANOWAC W TAK1M 
PAl\;STWIE, KTÓRE MOŻE SOBIE POZWOLIC NA 
TO, BY Z POŁOWY LUDNOSCI ZORGANIZOWAC 
POLICJĘ, A POŁOWĘ TRZYMAC NA PAŃSTWO
WYl\l CHLEBIE W WIĘZIENIU. 

• 

NIE NALEŻY NUDY ROZPRASZAC SIŁAMI POLI· 
CVJNY.MI! 



Le~ław Eustachiewicz 

W POSZUKIWANIU NOWYCH W ARTOSCI 

Magnc >em przyciągającym u w age; dramaturgó .v 
po 1956 r. stai się problem władzy. 

Od alegorii h istorycznej lub pseudohistoryczm:J 
droga pęcznienia problematyk i władzy prowadziła w 
stronę moralitetu i groteski. Osmoza tych d wu form 
stanowi fundament rewelacji dramaturg icznej owych 
lat, jaką jest pojawien ie s ię w teatrze Sławomira 

Mrożka jako autora sztuk : „Policja " oraz „Męczeń

stwo Piotra Ohey'a". Akcja „Policji" rozgTywa się w 
wic;zieniu; ostatni więzień polityczny nawrócił się , 

uznał swe błędy , podoba mu się ustrój, podobaj ą gło-

\; · p 3!1 t·.Ya. Ale co w takim r aZ:e będzie z więzien
nict·vcm ,gdy wic;źnó \•, nic ma? Wy~ilki prowokator't, 
by kogoś skłonić do wypowiedzi „ntyp:iń t\.-owFh 
okazują się b;:!zowocne. Nie m a wi~ inn<:j rady jak ta, 
by prowokator sam dat się are:;ztować. Skoro znów 
jest jakiś więzień, uratowany zo:;l:lje sens ·stnicma 
anarntu rerr ··syjnego. W akcie trzecim następuje in-

·, r i 1 po .- t iw; by ły więzi ·11 jest adiutant em g nera la 
pol icji ,były t ajniak zaczyna źle myśleć o r e.limie, 
adiutant organizuje fikc~ jny zamach na generała . taj
n iak rzuca bombę, generał chow'\ < ię do toalety, w zy .. 
scy w~zystkich aresztują, a gdy karu;.ela grote:;ki ob
raca :się na najwyżs~ych ob rotach, pada okn.yk „Niech 
żyje wolno~ć" z ust cks-t:ijniaka, ak tualnego więźni a . 

Ale to nie je_t zamknięcie obrotu kół satyrycznych ; 
w lust rze moglibyśmy dostrzec, jak sytuacje będą si-: 
wymieniać bez ko11ca. I brak t ylko interwencji Reży 

sera, który by wszedł na scenę jak w „Miłosierdziu" 

Ro.:;tworowskiego i zawołał: 

„Dosyć! - Spuszczamy kurtynę -
bo tak da capo al fine". 

\ „ 

W tekst ach Mrożka są z.uwsze ukryte jak i e ś zamie
rzone lub być może, przypadkowe asocjacje z wielką 
linią tradycji dramatu polskiego, wyznaczoną ogni
wami ewolucyjnymi: romantycy - Wyspiański - St. 
Ign. Witkiewicz. 

Dramaturgia polska w latach 
1945--77. Wydawnictwa Szkol
ne i Pedagogiczne. Warszawa 
1979. 

W KRAJACH, KTÓRYCH OBYWATELE NIE CZUJĄ 
SIĘ PEWNI W WIĘZIENIACH, NIE CZUJĄ SIĘ 

RÓ\VNIEŻ P EWNI NA WOLNOSCI. 
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WiGZień, były spbkowiec 

SIERZ \NT POLICJI 
Prowokator 
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Policjant I - ZI3IG'l"IF.:W BOJARCZUK 

Policjant II - - ANDRZEJ CZERNIK 

Policjant III - MAREK CZYŻEWSKI 



Zygmunt Grea 

PRZESTĘPCA PILNIE POSZUKIWANY 

Przed paru laty wyświetlano świetny film pod 
tytułem „Złodzieje i policjanci". Złodziejem był Toto, 
wielki aktor współczesnego filmu wloskiego, jedyny 
chyba, który żadnej swojej roli nie podporządkował 
nigdy wymaganiom neorealizmu. Nie autentyc7.11<lść, 

ale tragizm i groteska, nie realistyczna krąglość, ale 
dramatyczna kompozycja, dwuznaczność i aluzyjność 

- składały się na każdą z kreowanych przez niego 
postaci. W tym filmie Toto był ojcem licznej rod.Ziny, 
którego sytuacja zmusiła do drobnych kradzieży i na
ciągania naiwnych cudzoziemców. Pewnego razu wpadł, 
policjant go zaaresztował. Niewielki zresztą z tego 
klopot, nie takich specjalistów Toto potrafił wypro
wadzić w pole. Zwiał. Policjant musiał go jednak szukać 
i odnaleźć, bo sam odpowiadał posadą za ucieczkę więi
nia. A przecież miał na utrzymaniu także liczną ro
dzinę. I to zadecydowało przy ich ponownym, przy
padkowym spolkaniu. Toto zrozumiał argumenty po
licjanta. Zaprosił go d-0 domu na obiad, przepili do 

siebie tęgo i wresz.cie Toto pociągnął za sobą stróża 
porządku do więzienia . Byl trzeźwiejszy od tamtego, 
który siG rozczulił. Wiedział , czym grozi policjantowi 
ucieczka wi<:żnia. Mógł naciągać bOgatych cudzoziem
ców, nie chciał unieszczęśliwić cz.lowieka równie bie
dnego jak on sam. Tyle że pracującego w innej, choć 
pokrewnej branży. 

W tym filmie był i uśmiech pogodny, i paląca iro
nia, i obraźliwe . lekceważenie społecznego porządku. 

Policjant nie jest żadnym stróżem prawa, jest czło
wiekiem. Jego ~łużba nie jest wcale odrażająca, jest 
zawodem takim samym, jak każdy inny. A solidarność 
uciskanych obowiązuje. I Toto jest solidarny, i idzie 
do więzienia - dlatego jednak, że lekceważy panujący 
system, który winien być reprezentowany przez po
licjanta. Ta kategoria pojęć jest mu obca, wroga, a 
więc wcale dla niego nie istnieje. 

Opisana sytuacja jest zawsze bardzo pociągająca 
dla pi,-arza. Zostawia nie tylko wiele okazji dla dow
cipu i pomysłowości autorskiej, nic tylko już z same
go zalożenia wygrywa wielki atut ludzkiej serdeczności 
przeciwko wyrachowanemu i bezdusznemu aparatowi 
władzy. Przede wszystkim - jest to znakomita meto
da artystycma do prowadzenia osobistych rachun-

ków mora! n~ C1' . pditycz 1.vch. srolecznych. Grotesko
we Z\\ ierc.adelko uklada groteskową maskę rzeczy
wistości w brdzo reali-tyczny grymas. 

Osł:o\tn.o 1i:1 podobn:; I mysi v Jł Sla.;omir 
Mrożek - chociaż rodobiclistwo o rran[cza „ię tylko 
do ~rado' ·iska, gro.eski i zjadliwego dowcipu \\' bu
dowaniu akcji. Poza tym v;,zy :;tko je:;t inne: i planta, 
1 intryga, jak mowiono w XVIII wicku o te-macie 
u~wor,1 dramat.> c,J1_go, i ytuacja, i l:.idzie. Bohcitero
wic, któn:y nie wua~tali nrzecież jak Toto pod ni<:?
bem \\ oskim, lecz 1i0lskim - i j uż raczej Gogola 
moż•t!\ by posądz:ć, :::e prz:-r,atry\'.'ał sir: z daleka ich 
nr.rodzinom. Tylko Ros,a i ty~ko Petersburg potratiiy 
tak b:i.rdzo wyo.;tr1.ać p'óro przeciwko „cz~ nov:11;c 
t\· u', hierarchiom i systemom, w których normalny, 
żywy człowiek z normalnie funkcjonującymi komór
kami mózgowymi 1 z.dolnością logicznego myśle'lia nie 
może się pomieścić, musi przepaść . 

Rozumowanie Mrof.ka jest proste. Po co istniej~ 
policja? Aby z:imykać do więzienia jednostki zbrodni
cze lub nieprawomyślne. Co ma robić policja, jeeśli w 
kraju nie ma już ani jednych, ani drugich? Otóż w 
takim kraju policja powinna zdjąć mundury, spako
wać manatki i rozejść się spokojnie do domów. Mu-

rz:; n zrobił . woje, murzyn może odejść. Społeczeń . two 
je. t już wychowane, zdy cyplinowane i dziecięco nie
winne. Po pięciu minutach mo.i:e w teatrze zapaść kur
tyna, a publiczność zadowolona wychodZi na prawo
myślną kolację, płaconą nie zdefraudowanymi pieniędz
mi. M) ślę, że tak napisaną - uznano by tę sztuk„ za 
rewelację europejskiego teatru i podjąłby się jej w-y

stawitnia uawct niejeden /. k:akowskich dyr"ktorów. 
.Nie .tety, sztuka nie spełnia tak w) ,;okich wymagań . 

I nic jest ani nowatorska - nie trwa przecie.i: pięciu 

minut - ani racjonalistyczna . Bo problemu policji w 
kraju pozbawionym przestr;pców me rozwiązuje w spo
sób najprosbzy i jedynie dopusz.czalny przez zdrowy 
rc;zsądek . Gdzież zabrnąłeś l\Irożku? Jakie.i: mroki, ja
kie zawiłe i fikcyjne problemy z.mąciły jasno~ć twoje
go umysłu? 

nowiem w tym momencie, gdy sz.tuka powinna si~ 
kończyć , Mrożek ją dopiero zaczyna. o~tatni więzień 

zgłasza się do komendanta więzienia, wyznaje swojll 
winę, odwołuje niebacznie i w zamroczeniu wypowie
dziane słowa, przeprasza, zmazuje, solennie przyrzeka 
poprawę. Trzeba mu wierzyć. Ale czy dlatego trzeba 
także w celach więziennych zaprowadzić hodowlę kur
cząt, a surowe i pełne odpowiedzialności życie pali-



cjantów i dozorców zamieniać na beztroską wegetację 
farmerów? Na próżno sierżant przebrany w cywilne 
ubranie biega całymi dniami po mieście, tropi, pod~ 
słuchuje albo nawet próbuje sprowokować do drob
nych wykroczeń. Co wieuór wraca do więzienia • 
podbitym okiem: to praworządni obywatele przestrze
gają go, że w tym kraju nikt nie popełnia już przes
tęp ·tw. I na próżno naczelnik więzienia stara się za
chwiać nieugiętą wolę reedukacji i poprawy, jaka 
egarnęła ostatniego więźnia., 

Obumiera w sposób najzupełniej naturalny dosko
nale zorganizowany system więziennictwa. Z prze
rażeniem zdaje sobie z tego sprawę naczelnik więzienia. 
Jego podwładny, sierżant, ma zmartwienie nie mniejsze, 
lecz bardziej intymne. Od lat służy w policji. Zrósł 

się z mundurem. Bez munduru nie potrafi żyć. Gdy 
wraca ze swych cywilno-służbowych wycieczek, czym 
prędzej przebiera się w domu w mundur. Przynaj
mniej wieczór może spędzić w jedynej właściwej so
bie postawie. Jaki ratunek będzie dla tego człowieka, 
gdy upadnie ostatnie więzienie w kraju? Na szczęście 
ludziom nie brak pomysłowości w obronie ich status 
quo życiowego. Sierżant poświęca się. Dla ocalenia 
instytucji on sam pozwoli się zamknąć na jaki~ czaa 

do •.vięzienia, zanim nie znajdą się nowi, „prawdziwi" 
prz strncy. 

Tymc~~cm były „ostatni więzień" dzięki swej go
rliwo~ ci, wierności i oddaniu zostaje adiutantem ge
nerała - i przychodz1 wraz ~ nim na inspekcję. „Osta
tni więzier'I" jest piekielnym i złośliwym dialektykiem, 
generał - szczwanym durniem, a naczelnik więzienia 
- jednym wielkim paragrafem. Ale gdzie jest nasz 
sierżant, ów jedyny uczciwy człowiek, całym sercem 
oddany swojej służbie? Ginie wśród potężnych szer
mierzy ,pogrąża się coraz bardziej w otchłań więi.ie

nia i rozpaczy, aż wreszcie i cały system, i jego poste
powanie, i wszystko dookoła wydaje mu się potwor
nym absurdem i groteską, bezsensem i błazeństwem. 
I wtedy wydziera mu się okrzyk: „Ja chcę wolności!", 
który wszyscy rozumieją opacznie. „Ostatni więzień", 
Naczelnik więzienia, General. I widownia. 

W tej sztuce Mrożek pokazał tęgi szpon satyryka. 
I chociaż formalnie ,.Policja" - bo taki jest tytuł utwo
ru - bardziej jest $keczem niż rzeczy\vistym drama 
tern, to je] wartości artystyczne i litrackie, jej proble
matyka, jej oryginalność i nielękliwość - kwalifikuj" 
rzecz do pierwszego rzędu pełnowartościowej drama
turgii w~pó!czesnei. I skoro film „Złodzieje i policjanci'' 

zrobił dziś lcarierę europejską, to, chociaż u n!lS trudno 
cokolwiek przewidywać, ze spokojnym sumieniem ino

gę ~Irożkowej „Policji" życzyć tego sameg(). 

Z książki: G<>dzina przestro~i 

Wydawnictwo Literackie. 
Kraków 19&4 

l'ł'szystlnc cytaty z „myśll n1cuczcsa•1ych" 
S!anlslawJ Jerzego Leca 

W ALKĘ O WŁADZĘ PROWADZI SI~ Z NIĄ. 

• 

TRAGIZM EPOKI ODDAJE JEJ SMIECH. 

NIE SZt:KAJ INTUICJI 
PRZY POMOCY POLICJI. 



KRONIKA 

12 . In. 1981 r . 
P :·emicra ,,Odprawy posłów greckich" Jana Kochanowskie

go w opracowaniu d r amaturgicznym I r eżyse rii Wojciecha 
Boratyi'1skkgo, scenog raf ii - Wojc iecha Zielczil'lskl q;o, z 
mnzyką Roman'1 Now ack iego. 

11 III. l nal r . 
S potkanie członków Klub u „Prosccn 1um" na próbie gcn e

r~ lnL j szt uk i „ Odprawa posłów greckich " J . Kocha nowskiego 

l~. III. 1~81 r . 
Dwud zieste piąte przedstawienie „ Ani z Zlt loncgo Wzgó

r•a" w żnln i<' . 

27 . III. 1981 r . 
Zorganizowan y z okazji !>liędzynarodowcgo Dn ia Teatru 

p leb iscyt „Expressu Poznańskkgo" i Pałacu Kultury w Po
zn~ niu na n ajpop ularn ie jszych ak torów scen teat rów Wie l
kopo lski przyniósł sukc es Zdzisławic B ieleckie j - aktorce 
n as1.c go T~atru. Najwięc e j głosów na na Jpo;:iularn lcjszych 
p1 acownik ów tcchniczno-admln is trn~yjnych teatrów uzyskała 
Krystyna Rolo!! . Lau rc:ici p leb iscytu w.dę li udział w kon
cerc ie „ Z kwiatkiem d l..i akt ora" zorganizow a nym w Pałacu 
1-\. u lt \iry \V f'o1..naniu . 

~ •. rr. ~r;lr . 

Spo '>'1r.L cz łonl:ów Fl 1bu „ ~r o,c•·r:iurr." z z: , a ną ak t o rką 

Polą Rał: s:i , :- tóra pizy ai· om--an iar.1 c rc ic r .uzyczn y •n Jacka 
W< issa - recytowała wie rsze Jasnorzewskie j-P a w likowskiej, 
:" 1 eż n a pyt<onia lot yczącc je j d r og i artystyczn C' j , !Jtac y w 
nicż n a pytan ia dot ycz ące jej d rog i art ·s ~·un<:' j , pracy w 
fl ln1 it• i \V t c atrLC . 

Il IV. l ~~ l r. 
P•':.:uzicsi ą•c p1zedstawicnlc „ /\ni z Zic· lon..;go Wzgó rrn " w 

G .i żn ie. 

~a. I V . 19S l •· . 
T zydzit st„ pią te prz~c!s' ~ ,,·it·n 1c , ")dprawy posłów g rcc 

ku·h ·w G o"":!·niu. 

18. V, 1981 r . 
w nu ach Dni Os wiaty, hsią i.k1 i P r a ''Y odbył.t sic· w \ !11 -

u:um w C ntd' ni e u roczystosc z okazj i Dn ia Dz 1 nłacza Kultu ry 
;01~1.:1.cr.1a z 01 v.'arc ien1 wys t awy po~\Vic c0ncj J a nowi _:...tatcj

l't'. V.. c·La~i ... • 1e j uroc zy s toSe i Andrzt: j q.:.t ł it.:ki został odzna
czon: Ot.! naką z .:.słuioncgo dla \'ioje" ództwa Pozn ai1sk iego 
w zwią~ku z )l'gn cl z <1 ł ~ ln o ś l' 1ą w · W:·zes i1isk im O~rodku 

..., u l 1 ury. 

'Kierownik techniczny 

LEH J ARPóŁKIEWICZ 

Pracownie techniczne : 

Pracownia stolarska - Henryk Rajmann, pracownia 
ślusarska - Rysr:ard Stróżyk, pracownie krawieckie: 
mi:sk.a - kie rownik Stanisła wParulski, Jerzy Brenk, 
Kazimiera Chosińska, Irena Liberkowsk.a ; damsllia : 
kierownik Melania Plucińska, Maria Szałata, Grażyna 
Rybarczyk, Irena Liberkowska; fryzjersko-perukarska: 
kierownik Mana Michalska; kierownik pracowni ele
ktrycznej - Stanisław Budzyński, Zbigniew Kaniew
sk i, Bogdan Stachowiak; pralnia - ~okadi.a Mal-

C7.eWska 

Obsługa sceny 

Brygadier - Teofil Nowak 
Czesław Budnik, Roman Manturo, J• roslaw Sr.afrańwki 

Garderobiane 

O.nuta Filipek, Teresa Wolińska 

lC ierownik Działu Orcaniz.acji Widowni 

MANA CHMURZAN~ 

Dr.al Organizacji Widowni przyjmuje zamówienia 
llbi.orowe na bilety wst~u w 1odzinach od S-14 

In.formacje telef. 2Z-łl 

Je~ Teatru cr.ynna w pi-tki i soboty od 10- lJ 
i od 11-11, w niedld.el.e od 1~10 

Cll'ionkowie Towarzystwa Miłośników Teatru 
korz1stajlł r.e znitki indywidualnej 

Wydawca 
Państwowy Teatr im. AL Fredry 

w Gn&emie 



W REPERTUARZE 

Lucy Maud Montgomery 

ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 

, Jan Kochanowski 

ODPRAWA POSŁÓW GRECKICH 

SŁAWOMIR MROŻEK 

PLICJA 

cze G n kmo - 600 zam. 653 5 81 P-1 /105·1 

• 



Cena 6,- zł 

GZG Gni ezno 




