Gustaw Holoubek
Senator z wojewddztwa krosnieriskiego
W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymat 157624 gtosbw, czyli 75,64% oddanych glosow waznych
(208381).
Czlonek Komisji: Kultury, Srodkbw Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej;
Spraw Emigracji i Polakow za Granica.

Urodzit si? 21.04.1923 w Krakowie w rodzinie inteligenckiej. Ojciec Gustaw, urzednik Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w czasie I wojny swiatowej oficer II Brygady
Legion6w Polskich, po wojnie by! jednym z czotowych
dziataczy Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokot" w Krakowie.
Nauk? rozpoczeta w Gimnazjum i Liceum im. B. Nowodworskiego przerwat po wybuchu wojny zmobilizowany w ramach Przysposobienia Wojskowego do 20 putku
piechoty; wzie.ty do niewoii, do kwietnia 1940 przebywat
w obozach jenieckich, m.in. w Altengrabow pod Magdeburgiem. W czasie okupacji ksztatcit si? w tajnym kotku
teatralnym, po wojnie w studiu tealralnym przy Teatrze
im. J. Stowackiego (nast. Pahstwowa Szkola Teatralna)
w Krakowie.
Wystepowat na scenie od 1947, poczatkowo w Krakowie, w 1949—1956 w Katowicach, od 1958 w Warszawie, gtownie w Teatrze Dramatycznym {w 1972—1982
byi takze jego dyrektorem) i Narodowym, od 1983 w Teatrze Polskim. Od 1969 prof, w Pahstwowej Wyzszej
Szkole Teatralnej w Warszawie. Stworzyt wiele wybitnych kreacji dramatycznych i tragicznych w repertuarze
antycznym (Krol Edyp), szekspirowskim (Hamlet, Ryszard III, Krol Lear), narodowym (Gustaw-Konrad w
Dziadach, zdj^tych przez wtadze w 1968 ze sceny Teatru Narodowego, takze w filmie T. Konwickiego Lawa z
1989) i wspotczesnym; w swym dorobku ma rowniez
wyst^py i prace rezyserskie w teatrze telewizji, w radiu i
filmie.
W 1970—1981 byt prezesem Stowarzyszenia Polskich Artystow Teatru i Filmu (SPATiF). W grudniu 1981
wspolorganizator Kongresu Kultury Polskiej w Warszawie (przerwanego 13.12.1981). Pose! na Sejm PRL od
1976, po wprowadzeniu stanu wojennego zrezygnowat z
mandalu poselskiego. Brat udziat w licznych imprezach
artystycznych organizowanych pod patronatem duszpa-

sterstwa srodowisk tworczych (Tygodnie Kuitury Chrzescijaiiskiej), i w Muzeum Archidiecezji Warszawskiq. W
kwietniu 1989 wspolorganizator Niezaleznego Forum
Kultury.
Zonaty; zona Magdalena Zawadzka jest aktorka; ma
troje dzieci: corka Ewa (39 I.), po studiach archeologicznych, pracuje w leatrze, druga corka Magdalena, (23 I.},
przebywa na studiach za granica, syn Jan, (12 I.), jest
uczniem.

