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Autor „Maturzystów", Zdzisław Skowroński , ma w swoim diorobku 
kilka sztuk t.eatrain..Ych, .pisanych wespół z Józefem Słotwińskim. Są 

to przeważ.nie komedie lub komedio-farsy, jak np. „8,30", „Dwa tygod
nie w raju", „Imieniny pana dyrektora". Szczególnie ta ostatnia zdobyła 
sobie powszechne uznanie. Grana jest obecnie ll'1a scenach wielu teatTów. 
zawodx>wych i amatorskich. Jedyny dramat przez autorów tyci:. napi
śany, ,,załoga.", wy<>taw.ił w swoim cz.a$e Teatr w Stalrlnogrodzi:e. 

„Maturzyści" są pierwszym utworem, który Zdzisław Skowroński 

stworzył: samodzielnie. Temat w tej sztuce podjęty i pasja z jaką zo
stała napisana sprawiły, że zainteresowało się niój prawie jednocześnie 

wiele teatrów polskich. 

Zcl -: i slaw Skowroński 



ZDZISŁAW SKOWROŃSKI 

OD AUTORA 

Jeżelli prarwdą jest, że u podłoża powstania dzieła -(Obojętmie czy cho
dzi o literaiturę, plastykę, drama<t czy muzykę - leży wz.rwri::enie, to sztu
ka moja pt. „MATURZYŚCI" jest właśnie W}"l1ikiem przeżycia. Przeży

cia, 'kitóre jest chyba nieodłącznym składinikiem wairszU>tu pisarza. 
W twierdzeniu tym nie ma n~c „odkrywczego". Każdy aJUtor przystępu
jąc do pracy winien przecież zdawać sobie sprawę, na ri:.asadz..ie ja'kich 
uczuć i w wyniku jakich potrzeb 05obistych i społecmych wybrał ten 
a nie :iJnny konflikt. W konkretnym wypadku „zdolność osobistego prze
życia spraw nieosobistych" - przytaczam tu sformułowanie LeOlrlfl 

Kruczkowskiego - była w dużym stopn:u ułamw~ona: od dłuższego czasu 
problem młodzieżowy stał się w naiszym społeczeństwie siz.c.-.ególnle aktu
a!Jny i bliski. 

Problemem młodzieżowym -zacząłem się bliżej i głębiej interesować 

jesz.cze kilka lat temu. Brakowało mi jednak jakiegoś be1..poś.redn.iego 

impulsu, który umożllwiilby mi sk·::incentrowanie uwagi i ~pojrzenia pi
sarskiego na jakimś konkretnym probiernie. Trudność polegała przecież 

n'.e na braku materiału · obserwacyjnego, ale raiczej na je~o mnogV<Ści. 

Choc:ażby na rozstrzygnięciu wątp!Jiv:ości zasadniczej: jaki problem po
ruszyć, co wybrać? Czy tzw. chuli gańsh\:::i, które jest grcźnym, ale -
moim zdaniem -drugorzędnym wycinkiem kompleksu zag<1dnienia mło
dzieżowego, czy też skupić uwagę na rnacznie ostrzejszym konf1ikcie dni(t 
dzisiejszego - walki o nową moralność socjalistyczną. Wybrrulem kon
flikt drugi jako typowy i moim zda!lliem, wyrażonym poprzez drama
turgię sztuki - bardz.iej bolesny. Czyż bowiem młode pokolenie oscylu
jąc między ideologią socjaillistycz.nej szkoły i atmosferą reakcyjnego śro
dowiska, nie toczy niera.2: traigicznej walki i czy nie jest często tak, że 

„chuligaństwo" jest właśnie konsekwencją dow.anej porażki, porażki któ_ 

rej :nie byłoby, gdybyśmy w większym stopniu byli-nie tylko kryty

kami - ale i wychowawcami młodego pokolenia? 
Na pomoc przyszło mi - życie. Zwykły artykuł, obrazujący plastycz

nie konflikt młodego człowieka nie umiejącego wywikłać się z trudnej 
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sytuacjd życiowej i okohlczności, w które został wpląta.ny. Tego wieczo
ru ujrzałem swoją sztukę. 

Tak się z.łożyło, że ki<lka dni później miałem sposobl'.-ość rozmawiać 

z dyrektorem Państwowego Teatru Nowego w Łodzi, któremu opowie
działem pomysł. Doszliśmy do porozumienia w ciągu ikiJkunastu mi
nut: zob-:>wiąza1łem sję napisać sztukę dla Państwowego Teatru Nowego 
w Łodzi - i oto ona. 

Sztuka moja nie ma żadnych pretensji do ,.programowości". Ma ona 
charakter dyskusyjny. 

Niech widz sam odpowie na pytalllie jak postąpić z mo:m bohaterem 
Leszk'.em Wójcikiem, który zapirnł się do ZMP bez przekionania; aby 
ułatwić sob:e uzyskan1e „przydziału' · na studia medyczine. Czy wyrzu
cić go z ZMP? Niechaj widz oceni postępowanie Ka~ka Biernackiego, 
który rzucił książkami w gab'.nec:c dyrektora 1 na kHkanaście dni przed 
maturą uciekł ze szkoły, w której ~potkała go krzywda. 

I zastanówmy się, czy te.'l Kazek Biernacki, szczery i ideowy chłopak, 
zdobyłby naprawdę maturę na kursach wieczorowych, jak to sobie 
obiecywał, gdyby nie wrócił do szkoły? Czy żal, który wyniósł ze Sllkoły, 
nie zwichnąłby go i czy może zamiiast pełnowartościowego człowieka nie 
mielibyśmy jeszcze jednego, wyprodukowanego przez nas &amych- chu
ligana? 

Zastanówmy się i oceńmy w tej sztuce postawę i postępowanie nau
czycieli, rodziców i uczniów - a jeśli chociażby w drobnym fragmen
cie widz ujrzy gdzieś samego siebie i zamyśBi się !11.(ł moment - sztuka 
speinl swoje rz:adanie. 
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Wolski- dyrektor liceum ogólnokszt?łcącego 

Prof. Palus~iewicz 

Prof. Bujak 

Prof. Woźniakówna 

Prof. Orliński 

Prof. Domańska 

Antoni Wójcik - przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego 
Zofia- jego żona 

Leszek - ich syn 
Kazek Biernacki 

Hanka Dobrzańska 

Karol Jurkiewicz 

Jerzy Zawada 
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Rzecz dzieje siQ współcześnie 

SEWERYN BUTRYM 
TADEUSZ MINC 
TADEUSZ TEODORCZYK 
STEF AN DREWICZ 
MARIAN NOWAK 
JANINA DRACZEWSKA 
W ANDA J AKUBIŃSKA 
JÓZEF PILARSKI 
EUGENIA HERMAN 
CELINA KUBICÓWNA 
MARIAN NOWICKI 
JANINA JABŁONOWSKA 

MICHAŁ PAWLICKI 
BOGDAN BAER 
HALINA SOBOLEWSKA 
JULIA TEMERSON 
GUSTAW LUTKIEWICZ 
DOBROSŁAW MATER 
JERZY KOZAKIEWICZ 
MAREK OKOPIŃSKI 

Scenografia: IWONA ZABOROWSKA Reżyseria: KAZIMIERZ DEJMEK 
Kierownik literacki: JAN KOPROWSKI Asystent reżysera: KRYSTYNA FELDMAN 

Kierownictwo technfzne: KAZIMIERZ MRÓZ 

Dekoracje i kostiumy wykonano w Połączonych Warsztatach Państwowych Teatrów w Łodzi 



J. Temerson - Franusia, D. Mater - Figaro, B. Rachwalska - MarceLina Fot. COPI.-. 

M. Nowicki - Almaviva, M. Nowak- Antonio, I. Massal.ska - Hrabina, 11. Bedrynska - Zuzanna, 
D. Mater - Figaro Fot. COP.I.-. 
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„HENRYK VI NA ŁOWACH" BogusŁawskiego 

Seweryn Butrym w roli króla Henryka VI 
Andrzej Szal.awski jako Ferd11nand Koki 
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