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Klm był? 

Nazwłsko; 

Kochanowski 
Imię: 

Jan 
Ry;;opu: 

„PROTEUS u 

„~czyzna o dluglc:J tv.-01rzy, wysokim czo
le, złagodzonych łukac:h brwiowych, ucrokfch 
oczodołach, nosU! cilugiln I cienkim, a mimo to 
o wklęsłym profilu. 'Wqsy i brodn tuuou1nJy 
meco rysy twany, h!'ld:ljąc dostoJnośel l p0wa
gi całej postaci.'" 

Rodzice: 
- Ojcil!C 

Piotr Kochnnowskt (1485-15471 1yn Jnna 
tun. 1507) Komornik grodUd radomski, si:dz10 
grodzki radomski, 1pdzm :demski snndomten>kl. 
Po raz pierwszy ot.cni! sł~. mając ok. 35 int 
i. Zofią Zasadziankt\, \'.'dową po Mikołnju Kro.
i:ulccklm., posi11d~1l11c:i z plel'W!>U'go mnłicń

siwa c6rk~ Dn.1z:Jam1i:. Z m11lżeństwu Zofii 
1 Piotra urodził s1t: syn Stamslaw. 
- matka . 

Anna (z.m. 1557) córka Jakuba Btnłnczow

skicgo herbu Odro\':ąż. Zorul Ptotru Kochnnow
sklego od roku 1515. .,.Statecz.nn pani 1 barzo 
trefna„ jak ,1q okl'('śltł w . .DW"On.antnlt: pol
skim" Lukasz G6miciu. Potrnfila w dotnu swym 
1lworzyc takri ntni<>11for~. że spo~rod jedenaś
c1orga dzieci, trzej synowic nn Lrwnlc wpisali 
sic: do historii polskiej Ht-erntury Zdobyte 
u boku mi:żo wtudamołci z uik:rcsu prown I f.i
nnmow włości~ wyltorzystaln w okreł.it'.' swe
,go wdow1t!1htwa !l~ł7- l55Tł. 

Data urodzenia. 
11k. 1530 r. Wi lugendy prz:11kiu,ywancJ •.>d 

XIX wieku 23 czcn\lcn. Nie• potw1crdr.ont! wd
nyml dokumc11tr1ml. Autor anonimowej łnciń

sk•cJ biogrllili r. roku 1612 podał rak l!i3l. 

Mtc~ UTOd.Qł'IUCl 

S.rt7na. Wtes w paraf.u &Wolcńak~J. w po 
łowie wnłcliona Piotrowi w poaqu Je&O pierw 
euj tony. Drugą Polowe kupli ojciec P<>eh 
w roku lW 

Poeta. wkl"l'tar z aroicw•1 pn~ "' pcx· 
na:Aakł. pr~ ·~~. wuJwta undt'IDMI'• 
Qj. 

Mte,u:e atałepo .i::amtE 

Czarnola• Wi.:ł • ~· 
~tkowo w JMlta!u Siecs.cch6w, pO!n~1 łod 
r 15311 w paralls Pollana Za9tawn1 wlała 
d k!m polow1 CzamQJ&1u w roku H~. Jan 
kochanowllr:i Hriłl:tał 1ię 1 nlm na 1tałe w la
tach 1515-llał Wielokrotnie w l\WJ twór 
cr.oła opłł7W&J ~no czamoleskkilO luaJobra
zu. Po latach wieł ta stała 1ię Jednlł 1 naJ
~r~ j znanych w pols~J Utrraturu. a Ko 
chanow1ki ..,1 ...... 1 Canw~' 

KobWtv ~'10 ,..,_ 
AcnLesz,ka Kry1ka, Kaiar.11na wocwnsxa 

Lldia, Hanna, Zofia, Botumlła, N<ita - tu 
obiekty weatchn~ń czamoklkielO po_ ty Cz) 
wU6d tych znanycb tylko z am1m1.a były pos 
taCI prawd.U~ - tak iw l.adtą tw& "u -:•li• 
prof. T. Ulew1~ • 
~lr.:a, poe\ktl li- una.Ił r.11 t~ .IJIWłr;;· 
kie uoc6lnien:;;: ftllaJr 
alnel lrochaDC:W, • ~ · • ..... „an joswwd 
czeń" .)alt twtuchi prof J, ~le.' FaktAtłn 
posmtonte, u Jan Kocllanowakl kochał ue 
wiele raz1. • Jak na prawdal~ao po<;tę pr&„. 
f'lało przewainie ftłeuaęillwłe, do mo~nlu 

kłed7 spotkał .,nseJ)rD'pła~ Dorote•. 

Pi &)'tyka (ok l~-le®l cOrlla 
l..\.IP)' Podlodowakleso herbu JałU
~J zawarł z nią zw~uk mm: 

pe I .tycznia 1575 w lłt:r. po ~ 

"'" ~ ~ . ... ... "" 
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Inspicjenci 

:MARIA CHODOR 
DANUTA FULDE 

Su!lerzy 
ELIZA KRUPSKA 

IWONA PIENIĄŻEK 

Kierownik techniczny 
TADEUSZ KOBIAŁKA 

Kierownicy pracowni: 
stolarskiej 

KAZIMIERZ SUMIK 

fryzjersko-perukarskiej 
em nu s ą wsw, 
JE? n RF! ii 

krawieckiej damsk ej 
DANUTA DZIARMAGA 

krawieckiej męskiej 
MARCIN ?.USTAL 

malarsko-modelarskiej 
WOJCIECH WERYK 

oświetlenia i elektroakustycznej 
l\tAREK ZIELONKA 

Brygadier sceny 
ZYGMUNT SOCHANSKI 

§wiatlo 
TOMASZ $WL\TKOWSKl 

HENRYK PANIEC 

Rekwizytor 
KRZYSZTOF MUSIAŁ 

Garderobiane 
ANNA KOSCIELNIAK 

HALINA ML YNARCZYK 

Kierownik Biura Informacji i Kontaktu 
z Widzem 

LILIANA WALKIEWICZ 

RedakcJa programu 
J. EWA ZUROWSKA 

Opracowanle graficzne 
KAROL JABŁO~SKI 

Sekretarz literacki teatru 
J EWA ZUROWSKA 
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