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TĘCZA 
(Gawęda o Słowackim) 

W pewnej świetlicy wiejskiej toczyła się pogadanka o życiu 
i poezji Juliusza Słowackiego. Było to przed kilku laty, w setną 
rocznicę śmierci poety, 1849-1949. Zebrało się trochę osób, 
i wszyscy słuchali ciekawie. Pogadanka musiała być krótka, 
ledwie można było dotknąć najważniejszych szczegółów ży

ciorysu poety, ledwie można było jako tako przedstawić jego 
ogromną twórczość. 

Niektórzy wzruszali się smutnym i krótkim życiem poety. 
Mówiono przy tym: szkoda że umarł tak wcześnie, przeżywszy 
tylko lat czterdzieści. Ileż mógł jeszcze napisać pięknych utwo
rów! Jakaż to strata dla naszej poezji! Inni, dowiedziawszy się, 
że przyczyną śmierci poety była gruźlica, zastanawiali się, czy 
i jak ta ciężka choroba wpływała na jego wiersze. 

Ilu ludzi, tyle zainteresowań! Ktoś zapytywał o pochodzenie 
społeczne Słowackiego. Na ogól podobało się słuchaczom, że 

poeta był synem nauczyciela liceum i profesora uniwersytetu. 
Zawód nauczycielski - mówiono - podobny jest do zawodu 
rolnika. Ciężka orka, ostrożny siew, oczekiwanie plonów, ra
dość z dobrego urodzaju, smutek - gdy nie udadzą się zbiory. 
Znaleziono jeszcze kilka innych podobieństw. 
Mówiło się o Słowackim, jako o demokracie i zwolenniku 

postępu. Słowacki należał do najbardziej ostrych krytyków 
dawnej Polski szlacheckiej, domagał się równouprawnienia 
chłopów i zniesienia pańszczyzny. „Chcąc wyjść z biedy, trzeba 
drogę odmienić - wyraził się poeta - trzeba formę wziąć 
nową. Lecz trzeba to uczynić energicznie, nie tracąc czasu na 
zatrzymywanie". 

Czy Słowacki znał życie chłopów? - Ktoś postawił pytanie. 
Styczność Słowackiego z ludem wiejskim była niewielka. Dzie-
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cinstwo i młodoś0 spędził w mieście. a od roku 183 1 aż do 
śmierci przebywał za granicą. Życie chłopskie znał Słowacki 

przeważnie ze słyszenia. Ale lud miał w nim dobrego orędo\v

nika. Słowacki podzielał zdanie słynnego przywódcy demokra
tów polskich - Edwarda Dembowskiego: „Lud wszystko, co po
częte z miłości ku niemu, kocha i zrozumie ; a co nie w milości 
ku ludowi poczęte jest, to nic nie warte". 

Przeszliśmy do bardziej barwnej pogawędki o pobycie Sło
wackiego w obcych krajach. Paryż, Szwajcaria, Włochy , pod
róż przez Morze S1·ódziemne do Grecji i Egiptu, wycieczka do 
Palestyny. Same nazwy działały na wyobraźnię słuchaczy. Ale 
zasmucili się i wzruszyli „Hymnem o zachodzie sł0ńca na mo
rzu". Słowacki był wygnańcem i tułaczem. Zrozumieli wszyscy, 
że człowiek pozbawiony ojczyzny nie spotka szczęścia w naj
piękniejszych nawet krajach. 

Wśród naszego grona bylo killrnnaście słuchaczek. Dziewczęta 

pragnęły dowiedzieć się czegoś u miłości poety . Nie śmiały 

zapytać otwarcie. Musiały zadcwclić się krntką wzmianką i pi~k
ną cząsteczką poematu „W Szwajcarii". I czas {lie p c>zwalai 
na więcej, i inne ciekawe pytania starsz.vch kobiet, które za
stanawiały się nad losem matki Słowackiego . Tu i Ó\Vdzie dalo 
się słyszeć westchnienie, gdy mówiliśmy o tym, jak matka 
pożegnała go młodzieniaszkiem w 1829 t'Oku, a ujrzała go O't 

krótko dopiero w 1848 roku we Wrocla\viu, jako sławnego , ale 
ochorowanego, już na progu śmie1·ci stojącego mężczyznę. 

Gawęda nasza przeplatana była wierszami. Ku k011cowi z't
pylałem słuchaczy , jak odczuwają poezję Słowach go, co my ·! 
o jego wierszach. 

Padło kilka knitkich zdań: wiersze są piękne , wzruszają, nie 
wszystko można zrozumieć, są trudne - i tym podobne glosy. 

Z boku siedział starszy mężczyzna. Nie bral dotychczas 
udziału w rozmowie. Można było tylko zauważyć, że słuchając 
wierszy pochylał glnwę i n~ką przysi:mial oczy. Dowiedziałem 
się później, że był h l kilkumorgowy osadnik. Nazywał sie .J an 
Lada. Byl znany jako pilny czytelnik książek i gazet. 
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J an Lada poprosił o głos. 
- Zdaje mi się - powiedział - że wiersze Słowackiego nie 

mogły być łatwe, bo pisał on o życiu, a życie ludz~ie jest 
trudne. Ja też nie wszystko z jego wierszy zrozumiałem i wcale 
się temu nie dziwię. Ale powiem wam, jak ja te wiersze od
czuwałem. Otóż słuchając , przymykałem oczy i zdawało mi 
się, że słowa zmieniały się w barwy i tworzyła się piękna 

tęcza. Tak, tęcza ... 
Urwał, jakby trochę zawstydzony własną szczerosc1ą. 

Olśniło mnie spostrzeżenie Jana Lady. Co więcej, przejąłem 
jego sposób odczuwania. Odtąd nieraz zdarza się, że powtarza
jąc w myśli wiersze Słowackiego, przymykam powieki i zdaje 
mi się, że mam w oczach tęczę. 

STANISŁAW CZERNIK 

ANNA MIESZKUC. S:kic dekorncj i do .. Ba/ladvnv". 

Chata Wdowu. 
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„BALLADYNA" 
NA SCENIE WIEJSKIEJ 

Nareszcie jeden z najpiękniejszych utworów naszego naj
większego, obok Mickiewicza, poety - „Balladyna" - Juliusza 
Słowackiego zawita na wieś. Spełniają się marzenia wielu 
naszych widzów, wielu ludzi naszego Teatru, a przede wszyst
kim - samego poety. 110 lat temu, w liście do matki, taką 
Słowacki marzył przyszłość dla swego dzieła: „Wystaw sobie 
chłopka bogatego z rodziną już czytać umiejącą - za 100 lat 
- w cichym gdzieś domu pod Krakowem. Odpoczywa po 
wojnie - szczęśliwy - ogień pali się w izbie, a przy kalen
darzu już i niektóre książki znajdują się na stole. Wystawże 
go sobie, że czyta „Balladynę" - ten utwór bawi go jak baśń, 
a zarazem uczy jakiejś harmonii i dramatycznej formy". Sło
wacki wierzył, że ta baśń będzie ludowi szczególnie bliska, 
gdyż, jak sam wspomina, jest „ułożona tak, jakby ją gmin 
układał". O „Balladynie", od momentu jej opublikowania dru
kiem (1839) i pierwszego wystawienia w teatrze (1862 r.), 
napisano w sumie wiele tomów. Prawie dla wszystkich 
wypowiadających się o „Balladynie" - była ona przed
miotem zachwytu nad wspaniałą wyobraźnią poety, wyczaro
wującą urzekająco piękne obrazy, myśli, słowo polskie. Tym 
samym jest na _pewno „Balladyna" i dziś, choć wystawiona 
jako pierwsza tragedia romantyczna na scenie wiejskiej, dla 
widzów, o których marzył dla niej Słowacki, jest jednocześnie 
i czymś więcej jeszcze. Ale czym? - Oto pytanie, na które 
po obejrzeniu tego dzieła, nie będziemy sobie mogli nie odpo
wiedzieć. 

, 

• • • 
A teraz przenieśmy się myślą w legendarne dzieje Polski 

1'przed tysiąca, powiedzmy, lat do nadgoplańskich borów, 
chaty wiejskiej , zamku rycerskiego i królewskiej sali tronowej 
w Gnieźnie. Na oczach naszych rozegra się pełna dziwów baśń 
o szlachetnym rycerzu-grafie Kirkorze i ubogiej chłopiance -
Balladynie. Kirkor, słuchając rady Pustelnika, pojmuje Bal
ladynę za żonę. Ale szlachetny rycerz, poznawszy w Pustelniku 
wygnanego, dbałego o dobro ludu króla Popiela III , poprzy
sięga mu przywrócić sprawiedliwą wladzę i wyrusza w bój 
przeciwko gnębicielowi ludu - Popielowi IV. A Balladyna? -
Chęć ukrycia dokonanego zabójstwa na siostrze, które uczyniło 
ją panią zamku, żądza utrzymania swej godności i zdobycia 
jeszcze większej - korony królewskiej - pcha ją do nowych 
zbrodniczych czynów: pogardza ludem, z którego wyszła; wy
piera się własnej matki i wypędza ją z zamku; zabija posłańca 
Kirkora; morduje, dla zdobycia korony, dawnego zalotnika -

ANNA MIESZKUC. Szkic dekoracji do „Balladyny". Sala tronowa 

w Gnieźnie. 
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Grabca , przemieni onego przez duszki leśne w króla; każe 
powies1c Pustelnika, który odgadł jej tajemnicę zabójstwa sio
stry; truje zausznika swych zbrodni - konkurenta do korony 
- Kostryna. 

Kirkor zwycięża zbrodniczego króla Popiela IV, ale ginie 
z rąk swoich rycerzy, przekupionych złotem Balladyny. Wresz
cie piorun - zwalający z tronu Balladynę - zamyka tę baśń 
pełną dziwów, zgrozy, lecz także pełną piękna i prawd mądrych. 
Jakich prawd mianowicie? - Pomyślmy. Słowackiemu przy
świecała myśl, że piorun ten „błyśnie i roztworzy mgłę dziejów 
przeszłości". Nie miała jednak „Balladyna" być podręcznikiem 
historii legendarnej Polski, ale dawała wyobrażoną przez poetę 
artystyczną prawdę o tamtych czasach, a może i nie tylko 
o tamtych. Jak zawsze - różni widzowie różne ujrzą prawdy 
w naszej „Balladynie" ; ta chyba będzie wspólna nam wszyst
kim: najczęstszą drogą do zdobycia władzy krqlewskiej, o której 
się mówiło, że' jest ona z „bożej łaski" - było zło, zbrodnia. 
Zwycięża jednak w życiu sprawiedliwość , harmonia: zło po·· 
pełnione pociąga za sobą następne, ale wreszcie mści się na 
popełniającym je i zabija jego samego. 

Choć piorun w „Balladynie" bił w tron legendarnego króla, 
dźwigający ciężar długoletn iej niewoli Polacy myśleli o wy
zwalającym uciśnionych - - gromie w trnny zabotców i czekali 
na niego . I długo by jeszcze czekali , gdyby nie gromadzone 
przez ludzi postępu uciskane siły moralne i fizyczne ludu 
miejskiego i wiejskiego. Te siły , po „balladynowym" piorunie, 
uderzały piorunami w ciemiężycieli ludu, w czasie burz dziejo
wych, raz po raz aż do szczęśliwego skutku. 

Słowacki napisał, oprócz „Balladyny", wiele doskonałych 

dziel scenicznych - między innymi: „Kordiana", „Lillę Wene
dę " , „Mazepę", „Fantazego", „Horsztyńskiego". Że dzieła te 
tchną wielkim artyzmem, pięknem, szlachetnością, patriotycz
nymi i postępowymi uczuciami i myślami - Słowacki był 

i jest najwybitniejszym twórcą naszego narodowego dramatu. 

JÓZEF HERTEL 
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NASZA 

BALLADYNA 
JULIUSZA SŁOWACKIEGO 

Tragedia w pięciu aktach 

AKT PIERWSZY: 

SCENA I ---- Las blisko jeziora Gopła - chata pustelnika 
SCEN A II - W chacie wdowy. 

AKT DRUGI: 

SCENA I - Las przy jeziorze Gople 
SCENA II -- Przed chatą wdowy 

AKT TRZECI: 

SCENA I - · W zamku Kirkora 
SCENA II - Las 

AKT CZWARTY: 

SCENA I i II - W zamku Kirkora 

AKT PIĄTY: 

SCENA I - Pożegnanie Goplany 
SCEN A II - Namiot Balladyny 
SCENA III - Sala królewska w Gnieźnie 
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Tragedia w pięciu aktach 

0 SO by: 

PUSTELNIK - Popiel III w ygnany 
KIRK OR - pan zamku 

MATKA - wdowa . 

BALLADYN A . ·k · d cor · 1 w ovvy ALINA -
FILON - pasterz 

GRABIEC - syn zakrystiana 

FON KOSTRYN - naczelnik straży zamku Kirkora 

GRALON - rycerz Kirkora 

JE RZY STASZEWSKI 
J AN IBEL 

I MARIA LELSKA 
\ JA r11 A ŁUKOWEJ A 

ANNA DENYS 
J ADWIGA DERŻYŃSKA 
KAZIMIERZ MICHALSKI 

( HENRYK DU ZINSKI 
\ RYSZARD WOJ CIECHOWSKI 
I JERZY CZUPRYNIAK 
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BRUNON BUKOWSKI 
~TANISŁAW ŁOPATA 

RYSZARD WOJCIECHOWSKI 
STANISŁAW ŁOPATA 

BOGDAN SOBIESIAK 
KANCLERZ 

GONIEC M:AREK KŁYS 
Poseł ze stolicy Gniezna, Lekarz, panY., rycerze, służba zamkowa. 

Osoby fa ' lastyczne: 

GOPLANA · f l ·1 G ł J ŻELISŁAWA MALSKA 
- mm a, uo owa op a l MARIA GÓRECKA 

CHOCHLIK EUGENI SUTT 
Sl.ZIERKA TERESA UJAZDOWSKA 

Za czasów bajecznych, koło jeziora Gopła 
Scenografia : Asystenci reżysera: 

ANNA MIESZKUć HENRYK DUDZil~SKl 
RYSZAłm WC'JCiECHOWSK I 

Kierownik literacki: .JÓZEF HERTEL 

Muzyka: 
'I'AD EUSZ BAIRD 

Konsultacja wiersza: 
MARIA KOZIERSKA 
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Kierownik techniczny: Bogusław Kowalewski 

Światło: Walenty Stankowski 

Brygadier sceny: Harry Augustyniak 

ORGANIZATORZY OBJAZDU: 

Zbigniew Babicz 

Zdzisław Karczewski 

Henryk Sroczyński 

Longin Urbański. 

Dekoracje i kostiumy wykonano w Połączonych \Varsztatach 
Parish,:owych Teatrów w Lodzi. 

„Prasa" , Łódź. zam. ::n g. 600 G ~- 0-6-10710 



.,NASZ TEA 1_,R JEDZIE" 

W ciągu naszego 10-lccia widoczne jest poważne podniesie
nie poziomu kultury województwa łódzkiego. W dziele tym 
nie mały udział posiada, utworzony 2 maja 1953 r., pierwszy 
w Polsce teatr zawodowy dh wsi, Teatr Ziemi Łódzkiej. 

W czasie swej 2-letniej działalności Teatr ten dal dla wsi. 
osad, miasteczek i miast wojew. łódzkiego, a także sąsiednich 
województw - blisko 770 przedstawień dla około 210.000 wi
dzów. 

Co oznaczają te liczby? - Na pewno dziesiątki miejscowości, 
do których nigdy nie docierał żaden teatr , tysiące ludzi, któ
rzy po raz pierwszy w życiu byli w prawdziwym teatrze. 
Trudno znaleźć wymowniejsze przykłady naszej rewolucji 
kulturalnej. A jaki za nimi kryj e się z kolei zasób radości, 

wzruszenia, nauki życiowej - wzrostu świadomości społecznej 
i politycznej wśród ludności wiejskiej? 
Każde przedstawienie Teatru Ziemi Łódzkiej, poza dostar

czeniem wrażeń artystycznych, to j ednocześnie bodziec do 
podnoszenia w terenie ogólnej kultury. Przyjazd Teatru mo
bilizuje w wielu wypadkach aktyw miejscowy do należytego 
przygotowania posiadanej świetlicy czy sali, skłania widzów 
do podnoszenia kultury osobistej, uczy pięknego wysławiania 
się, wpływa ożywczo na amatorski ruch artystyczny itp. 
Trudno w pełni ocenić znaczenie pracy teatru w te.renie -
jest ono na pewno wielostronne i wykracza daleko poza sprawy 
tylko kulturalne. Odwołajmy si<; do takich przykładów: 

W PGR - Dębołęka teatr wystawił sz tukc; w ciasnym pomiesz
czeniu, a już po kilku miesiącach m t'ig l przyjechać do pięknej 
ś-wietlicy, wybudowanej przez chtcpów w czynie 1-majowym; 
w Załusinie Teatr nie tylko dał przedstawienie, ale w dyskusji 
po sztuce interesował się bolączkami miejscowej ludności, in
terwenjował następnie u odpowiednich władz, przyczyniając się 
w ten sposób do założenia tam Gromadzkiej Rady. 

Teatr Ziemi Łódzkiej zyskał sobie sympatię i zaufanie wiej
skiej widowni. Liczni widzowie mówią o nim - „Nasz Teatr;'. 
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Niech świadczą tu piękne słowa Józefa Miłopolskiego ze wsi 
Bogumiłowice: 

„U nas było pierwsze i 500-ne przedstawienie Teatru Ziemi 
Łódzkiej. To było bardzo piękne i pouczające: ludzie do dzi.<i 
wspominają słowa , które p1dły na przedstawieniach. 

Z wielką chęcią nasza gromada przyjmuje nasz Teatr Ziemi 
Łódzkiej, po prostu nie rozstawałaby się z nim" . Podobnych 
głosów mamy wiele . 
Każda wystawiona przez Teatr w dwuleciu sztuka - czy to 

klasyczna („Damy i huzary" -A. Fredro, . ,Ożenek" - M. Go
gola , „Cyrulik Sewilski" - Beaumarchais), czy współczesna 
(„Pieją koguty" - Bałtuszisa , „Sprawa rodzinna" - Lutowskie
go, „Konkury" - M. Piechala) - jest żywym dowodem naszej 
troski o potrzeby kulturalne ludzi pracy na wsi. Mamy wiele 
wzruszających przykładów nie tylko zainteresowania się tea
trem, ale - miłości do teatru. W Ruścu - brak światła elek
trycznego, ale nie brak uczynnych ludzi - kiedy poprosiliśmy 
o 2 lampy naftowe - pobiegło po nie kilkanaście osób i każda 
niosła z sobą najmniej - 2! W Bratoszewickim „Domu Ludo
wym" nie ma sceny i odpowiedniej ilości ławek, ale znaleźli 

się ludzie, którzy dali kilka własnych stołów na zbudowanie 
sceny, garderoby, a także przynieśli swoje krzesła. Albo wieś 
Kobiele Wielkie: ludność czekała w zimie ponad 2 godziny na 
opozmony Teatr (reperacja autobusu), a przedstawienie skoń
czyło się po północy. Niezapomniane pozostaną dla Teatru 
Drużbice: stodoła bez światła elektrycznego, bez garderoby, 
ale za to jaki entuzjazm na przedstawieniu, jakie masy widzów 
przybyły na rowerach z odległych wsi! I wreszcie Szczawin: 
na przyjazd Teatru , pewna, nie proszona przez nikogo gospo
dyni nagotowała dla artystów olbrzymi garnek zalewajki ze 
skwarkami i bardzo nieswojo się czuła, gdy najpierw aktorzy 
nie chcieli przyjąć poczęstunku - a potem, po zjedzeniu, pytali 
- „ile kosztuje". Raz po raz spotykamy się z obdarowywaniem 
zespołu artystycznego kwiatami, z serdecznymi podziękowania
mi za występy , z zaproszeniami do jak najczęstszych przyjaz
dów, z zapewnieniami, że na następny raz będzie już lepiej . To 
każe zespołowi mężnie znosić trudy i niewygody grania na wsi. 
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- Nic nie zdoła przeszkodzić nam w graniu dla wsi - mó
wią aktorzy: - ani kompletna obojętność wobec teatru niejedne
go Prezydium Rady czy organizacji społecznej, jak np. w Niebo
rowie; ani młodzi chuligani wiejscy, strzelający piłką w szyby 
sali gomolińskiej; ani nawet lodowaty, w dniu 1 maja, spokój 
komendanta Straży Pożarnej w Wieruszowie, który najpierw 
nie pozwolił otworzyć sali, a następnie choć jednego pokoiku 
na garderoby dla aktorów. Bywa też tak, na szczęście, że 
najgorzej spisujące się miejscowości, jak Łyszkowice, popra
wiają się nie do poznania i jak na przykład Pajęczno, psują się 
nie do poznania. 
Najwięcej troski o teatr wykazuje powiat radomszczański, któ

ry posiada jednocześnie największą przeciętną liczbę widzów 
na jedno przedstawienie - 400; najgorzej współpracującymi 
z Teatrem są powiaty: Łowicz i Piotrków; zaś najmniejsz4 
przeciętną frekwencję - 180-200 widzów mają powiaty Łódź 
i Kutno. 

Widz wiejski kocha Teatr, trzeba go tylko w porę zawiado
mić o przedstawieniu, trzeba stworzyć i jemu, i grającemu, 

jak najprzyjemniejsze warunki na przedstawieniu - zadbać 

o wygląd sali, o garderoby, o krzesła , ławki na widowni, 
o światło, o wieszaki, i wreszcie, w zimie, o ogrzewanie. 

W wielu miejscowościach, niestety , są przypadkowi organiza
torzy przedstawień oraz brak w Radach Narodowych ludzi, od
powiedzialnych personalnie za skontrolowanie stanu sali i przy
gotowań do przedstawienia. 

Dużą trudnością w obsłużeniu niektórych m1eJscowosc1 
jest nie uregulowana dotąd sprawa wysokości opłat za salę; 

niektórzy gospodarze sal OSP, kierownicy kin wiejskich, dyk
tują opłaty według własnego „widzimisię". 

By zaspokoić stale wzrastające potrzeby kulturalne wsi -
Teatr Ziemi Łódzkiej zorganizował drugi zespól, jeździ obecnie 
z wesołymi komediami - „Kalinowy Gaj" Korniejczuka, „Kon
kury" Piechala, oraz arcydziełem naszej literatury romantycz
nej - tragedią Juliusza Słowackiego - „Balladyna". Jak 
widać - wzrastają ambicje ideowo-artystyczne Teatru. 
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Trzeba , żeby wzrastały również ambicje terenu - Komite
tów Partii , Rad Narodowych, ZSCh, ZMP, Zarządów Spółdziel
ni Produkcyjnych i PGR w należytym zapropagowaniu Te
atru , przygotowaniu sal , w osiągnięciu jak największej liczby 
widzów na przedstawieniach. Aby pobudzić ambicję i inicja
tywę poszczególnych powiatów, w:w instytucji w dziele upow
szechnienia Teatru i podniesienia kultury teatralnej w terenie, 
Wojewódzki Wydział Kultury, Teatr Ziemi Łódzkiej i Związek 
„Samopomocy Chłopskiej" ogłosiły konkurs pod hasłem: „Na
sza Najbardziej Uteatralniona Miejscowość". Czekamy na bliż
sze zainteresowanie się tą sprawą Powiatowych i Gromadzkich 
Rad Narodowych, organizacji społecznych oraz widzów -
przyjaciół Teatru Ziemi Łódzkiej. Większemu zbliżeniu Teatru 
do widzów i widzów do Teatru służą krótkie prelekcje przed 
przedstawieniem i dyskusje po przedstawieniach. W kilku 
wsiach i osadach Teatr zorganizował podczas dyskusji -
„Koło Przyjaciół Teatru Ziemi Łódzkiej", mające troszczyć się 
o Teatr i potrzeby kulturalne na danym terenie. Teatr zaś od
wzajemnia się pomocą dla miejscowego ruchu amatorskiego. 
W wyniku tej współpracy z Poradnią Świetlicową przy TZL 
wiele wiejskich zespołów a_rtystycznych doszło w ostatnim 
festiwalu do eliminacji powiatowych, wojewódzkich, a nawet 
centralnych. 

Kiedy Teatr nadjeżdża do wsi , w której już grał, wymachi
waniem ręki i okrzykiem: „Nasz Teatr jedzie!" - chłopcy 

i dziewczęta przywołują koleżanki i kolegów, by przy mijaniu 
ich, więcej było rąk i uśmiechów pozdrawiających Teatr. Zda
rza się, ale już rzadziej, że i starsi, a czasem nawet jakaś bab
cia na ganku, na podwórzu , w polu, przejeżdżający Teatr od
prowadzają uśmiechem i skinieniem ręki. 

Czy też tak, jak dzieci, mówią przy tym do siebie: „Nasz 
Teatr jedzie"? - Nie wiadomo. Ale wiadomo, że na pewno lu
dzie Teatru Ziemi Łódzkiej pragną, by tak było i by coraz 
więcej widzów i coraz częściej mogło sobie powiedzieć nie 
tylko - „Nasz teatr jedzie", ale i - „do nas jedzie". 

JÓZEF HERTEL 
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Z FRASZEK JANA SZTAlJIJYNGERA 

PODZIAŁ PRACY 

Podzielmy się pracą: 

Ty pracuj - mnie niech placq. 

NIE BROŃ SIĘ! 

Nie brofr się przed milością, 
Broń przed milostkami -
Nie ndlawisz się kością, 

Udla u;isz ościami. 

DO WYBORU 

Albo wianelc, 
Albo Janek 

BOG /lCZ PRZY STOLE 

Dalem grosz. żebrakowi, 

Chwalil s i ę hogacz ... indykowi. 

PHZESADA 

Tak ra 2 sąsiadka zgasiła mowę 

Rozgadanego sąsiada : 

Kiedy pólglóicek daje aż glowę, 

To Zeklra jest przesada. . 
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CZAS 

Czas krok po kroku nam zmienia 
Gorycz pamięci w slodycz zapomnienia. 

POCHWAŁA PALACZY 

Nikogo nie pytamy, 
Zapalamy, 
Dmuchamy, 
Popiól rzucamy, 
Prosto na damy, 
Dziurę wypalamy, 
Gasimy o ramy, 
,,Panoramy", 
Byle gdzie wyrzucamy„. 
Brawo, chamy. 

RADOSC POETY 

Nie liczę ziaren wchodząc w zboże, 

Nie patrzę, jaka będzi.e słoma, 

Ale na miedzy się polożę, 

Gładzę je okiem i rękoma. 
Kto inny wiezie je w stodołę, 
Uskrzydli potem i mozołem, 
Mnie jest radośnie i przyjemnie, 
Ze szumi przy mnie, ze mną, we mnie, 

Uwaga! 

WIEJSKIE ZESPOŁY ŚWIETLICOWE 

PRZY TEATRZE ZIEMI ŁÓDZKIEJ 
utworzono zostało 

PORADNIA ŚWIETLICOWA 
która udziela ochotniczym zespołom 

artystycznym pomocy w sprawach 
literackich, reżyserskich, charakte
ryzacji, kostiumów, dekoracji, urzą

dzenia technicznego sceny i tp. 

Piszcie do nas o swych łopotach artystycznych n a a re s : 

PORADNIA ŚWI ETLI OWA 
przy 

TEATRZE ZIEMI ŁÓDZKIEJ, ŁÓDŹ, UL. J. TUWIMA 34 
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ZABLOCKI 

"ZABOBONNIK·' 
komedia z X Hll wieku 
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