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POD DYR-.E.KCJĄ Wł.ADY.SŁAWA SZYPULSJVJE~O 

Rok II. Nr 9 PROGRAM TEATRALNY 8. IX. 1956 R. 

KA'ZIMIERiZ OLSZEWSKI 

Kurtyna idzie w górę 
Wiediu mi.eszkańców Zagłębia dręczyło niaitrętne pytan~e: cz.y taatr 

w &AsnOWQU może naprawdę 'USamodziel.n.ić się? Czy komuk-0lw.iek uda 
się zorganizować i wychować tl'IUlpę teatralną, która by mogła spiro.•lać 

powierzonyim jej pm:ez społeczeństwo za.dam..'.om? Byli i tacy, kitórzy nie 
wi..erzyli w morżmiość zapewnieniill! teatrowi stlałej egzystencji. 

1Wtpmawdzi.e ooaida rozwijała się i w dta1szym ciągw trrwała ;w1ail<ka o na
dain.ie Sosnowoorwi ;praw miasta, cCJraz hardzi.ej sprawna sieć komuni· 
lkacyj1l!al wti'ązała przyszły ,gród z OOJ.egłymi iaile bardzo chłonnymi ·rynka
mi dalekiej Rosji, w gnanicaich asaidy rozrastały się i powst•awaly nowe 
2.ak~aidy pracy, clkloliczne ('rów111ież j,uż upr.zcmysławione) w sie zbliiżały 

się do jej gr.anie, - joona.kte Jako.ś •t1rudI10 było p.rzewidzieć, czy i;H1-

bHczność za.sma·k,uije na tyle w sztru>ee teal·railnej, by zapeWinić byt c-zło·n
lkom ma1jąoeig;o t'\1 osi'ąść tow.arzysliwa. 
Jedniakże dyreklmzy .trup prowincjcnalny!Clh 'byili innncgo zdania. Nie 

doo1Jrzegając Jrnnfliktów kl1asowych ani nie próbudąc dociek.ać przyc:zyn 
ich powsta.niila, stwie!'ldzaili .rozwój 'Sosnowca i wzrost zamożności pew
nej, 111.ieiLicznej 2lrosztą azęśct jegio mieszkańców. PrzedsiębiCircy teatralni 
na :przełOl!Tlie XIX i XX wiek.w •UJw.ażali teatr so.snowic-cki za niep.rzc
brane Żiródł·o dochodów, J .niejeden ubjegał się o dzierżiaiwę gmachu. 
Kiażdy r.ucMi'wszy nieco a:ktar pr.zy51lępując do organizowania lowa

rzyisbw.a teatralnego dążył do :z1apewnie.n.i>a przedsiębiorstW1w jak naj
w.iększyoh •dochodów, co było najc-zęścicj .polączcine ze schJJEłbiainiem g.u
$hom niewybredn ej pulbliczności. W ówc.zes.nych waflunkacih, 1kiedy dy
rekto.nzy tuiuip mu:silcli zabezpieczyć aktorom minimum utrzymania, Die 
bez znaczenia był irówn:~ moiment konk.urencji .zawodowej. 
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RYSZARb RUSZKOWSKI 

WESELE FO N SI A 
k rotochwil1a m uzyczna w 3 aktach 

w adaptacji Stanisława Sojeckiego 
Muzyka Stanisława Dzięgielewskiego 

o b s a d a 

Emilia Kurnicka - NEONILLA KILAR 

Anastazja Kurnicka 
(jej siostra, wdowa) - ZOFIA TARSKA 

Helena (córka Emilii) - IWONA JANKOWSKA 

Wanda (córka Anas tazji) 

Kazimierz 

Dorowski 

Maciej Kurzawa 

Fonsio (jego syn) 

Mrozik (pisarz w majątku) 

Ogonkowski (rządca w Kurnicy) 

Małgosia (służąca Kurnickich) 

Wojtek (służący Kurnickich) 

Józef (służący Kazimierza) 

I Sekundant 

II Sekundant 

I MUUJY'kant 

II Muzykant 

Soenoigr afi a: 

JA N HRYNROWSłH 

- ELŻBIETA JAGIELSKA 

- JANUSZ BARBURiSKI 

- HENRYK DŁUŻYRSKI 

- BRONISŁAW ROMANISZYN 

- RYS1ZARD ZIELIRSKI 

- WIESŁAW DRZEWIOZ 

- MIECZYSŁAW BIELECKI 

- SYLWIA DŁAWICHOWSKA 

- JAN NAWROCKI 

- ZBIGNIEW SZPECHT 

- ANDRZEJ GIRTLER 

- GUSTAW KRAUZE 

* * * 
* * * 

Reżyse.ria : 

ANDRZEJ BRZEZlŃSIH 
K ierownic-two m1u:z.yczne: 
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ANTONI GR.\ZIADO 
Orkiestra pod . dyr. Zygmunta Dziedzica 

Ewolucje taneczne: Zofia Tarska 

Teksty piosenek aktualnych: Antoni Graziadio 
Ca.ragiale: ZGUBIONY LIST, 

A. Grardado (Traihainalkie), B. Romaniszyn (Dandanakie). 

5 



W dru·giej połowie 1897 r., na terenie iKirólestwa Piolskie.go, poza War
szawą, dzi•ałało co najmniej osiem poważniejszych towair:zysitiw teaLr.al
nytoh. Mielhał Wołowski w ł.A!ldzi, Żołop:ński w .Pi0itnkiow.ie Try'buinal
skim, Józieif Puchniei\vElki w Częsrtochowie, Feolicjan Feliński w Lu1bl~lin.ie, 

:Solesł.aw Miarrecki ,w Płockiu, Eugeniusz Majdr()W'i'cz w Radetmiu, Feliks 
iRatajewicz w Łomży J &uw.ałk!a·ch, Coosłan,v Janowski w SosnowcilJI. 

Poza tym licznr d.!'ldbn.i przedsiębioncy k01czrująrc ze swymi ,,zespolika
mi" w małych miaisteczkiach, poszukiwatli tam jeśli już ni,e .s.~e:>ów 
a.rtystycznych, to przynajmniej najskirl)lllniej&zych środków .Ullrzymania. 
Część ~J)ośród .wy:mieni1onych dyrektorów z czasem na dłużej lub krócej 
IZW~iąw się z >Zagłębiem iliC2ąc .na papia:rcie najszerszych ikół J1Udiności, 

która 1rzeczywiście, zwłaszcza w pierwszym okresie działalnciści stałej 

sceny, 1usiln'.e teatr popierała. 
Jednym z przedsiębiorców tcntna:1nych znających n~eźle za:gł~iowskie 

stosunki był Czesław Janows·ki. Niedawny dy.reiktor teatru w Łodzi, 

gdzie je.go pracę ceniono bardzo pozytyiwn:e, uchodził za „cl.:lświa<Wzo

flego arcyprakit)'lk.a teatraln.?go"(l). !Poprzednio odwiedzał oo cza.su do 
cza'Su Za•głę'bie dając w maJu 11896 1r. przedstawienia w IDąbo:'<l!Wie Gór
niczej. W jego trU1pie wystąpiła wówcz.a.s, witana entuzjastyczn:e przez 
górników, Gabriela ZapoLska. 

Ruchlliwy antreprener umi.ał k.rząl:ać Się koło własn.yioh i'nteres.ów; j.uż 

IW poC2ątkach stycznia 1897 rr. ro.zeszła się p() Kró1estv.~:e rPoliskim wia
domość, że Czesław Jan()\w.ki wydzierżawił na osiem :milesięcy nowy 
gm3•ch teatralny. Nie zni.ech~aJa go ś.w,i1adiomość, że w Sc.mowou, n.a 

aren'.e •umieszczonej pod pr:owiz,::.rycznyim dachem. często popiE1ają się 

pNyjezdne cyrki. 'które odctąg13ją poublicznc.ść od teatiru. Nie tiraktow·tł 

również poważ.nie jako C2ynnika konkurencyjn~go sosnow.i-e<:kiej panc
,rajmy czy licznyich t J n g e 1 - •t a n ig 1 ó rw. Czesław J ,an.oWio.ki oczy
ma wy()braźni widział zaw1srze przepelni()ną wtdownię, wi'l:l:zi.ał w l'OIŻach, 

w fotelach, na p,airterze i na bal'kc:nach żądną przeżyć teatrailnych pu
biliic:zrri.ość. 

A ta w ówtczemy.m iS()mowciu nie była j,ecllnolila. Na w'.dow,ni soo
nowiec:ikiE.go teatru zjawi:li się dość Eczni przedstawrai-el1e m1e1soowej 
bu!riluazji, ba.rdzo czę3to 'byw1ali na spektaoklachi u.rzędnicy coraz licz:nicj
s.zych zakładów praicy - i 1.0 nie izawsze Polacy. Bywali na prz;edsta
iwieniach wł.aściwi twórey żyda scenicznego w Sosnowcu, założyclele 

teal1!1u w remiz:c, miejscowi k ::1'.rjarze, przychodzili coraz 1iczni•ej robot
nicy sosnowieccy koorzy.sit.ając niekiedy .z ulgowych biletów ab.:inamen-
1owyich. 

Na kilim lat prz.ed .wybuchem ·rewdu1cji wśród rcbotnilków Vv-zrcsło 

ziainteres-0wa111:e teatrem, co nie uszło uwagi miej•>iCOW1yoh przemysłow
ców, a zwl>aszcza Ludwik.a Mauvc•go, który od1P1owiad.ając na list ów
czesnego dyrekto.ra teatinu Fetlicja.na Fclinskiego, 1radzi mui, by dążąc do 
Z'apewnlieniia teatrawi f rokwc-ncji, :z;ulkał wi-dzów także i wśród rzesz ro
botniczych: 
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... „Pragniemy, ażeby teatr był poniekąd czynnikiem umoral
niającym klasę robotniczą i rzeczywisc1e w p ierwszych latach 
znaczna ilość robotników uczęszczała. do teatru, czego o ostatnich 
czasach powiedzieć nie można." - pisze. (Qi). 

Sosnowi'.€c mógł je~zcze 1ticzyć i na innym 1W:ld'Zów: byild. nimi nieco
dizienni goście, reknutujący się EJX>śród hai:nd!1a1rzy tll"zody chi'ewnej. 
Trzeba wspormnieć, że iu sohyłk1u XIX wie1k!u Sosnowitec był ważnym 
ośrodkicim wym'.1any tow.arowej między Rosją a ówC"Zesnymd Pru1:.ami. 
Obliczo,no, że w począt1kae>h 11008 r. p:zybyw.11-0 <lo Sosnow10a około situ 
1krajc1wych i sześciuset za~ranicznych kupców tygcodniowio. (i3i). 

Ludzie zjeżdZający do SosnowCla z bardzo odległych niek.iedy stron 
OeEJar3t.w.a czy Kiróle.stwa i pcibillsikiiego Sląska, •by w Zagłę'b!u dok·J
nać korzystnych tiransakeyj handlow~h, po zatatwien:u inte:-e;:ów 
mieli sporo wc1'.nego cza~u, ·który dość częóto spęd2la11i· 1także i w teatrze. 
przechcdząc na widownię wprost z sai'.ii r.est.a•UII"acyjnej. Jakże często już 
po otwairciiu teatru w niowym gmachu, dzierżawcy ·restauracji będą ,gpeł- . 

nialo: 1rolę pl'opagatorów polskiej sztuk.i teatralnej wśród 1udz.i, którzy 
niejednokrotnie n~e widzieli n3w~t amatorskiego przedstawien.ia! 

A trzs1ba za.zna1czyć, że wśród kupców byli tiakże i to \ITllO"Że z uwag. na 
bliskość gran.i'Cy najliczniej reprezentciwani Slą:zacy z Kla·towic, G'iw'.ic, 
Szopieinic, Mysłow'.c, Bytomia. WJel1•J z .n~ch w zagłębiowskim teatrne 
n1a 1uczyło się czuć i myśleć po p.:>Lsiku, w\(1!u z nicih z czasem nie poża
łu1jie brie-du, by w ckresie wa:1Jd ze s.ceną polską nia Sląsiku, spe1cjaln.:e 
pr.zyjeżdżać do Sosnowca na polskie przedstawien:a. 

W·szystkie te szczegóły :znał dc1kładnie Cwstaw J1anow>'ki, którego 
liczny Ze5pół oc~niano wówczas ja1ko jedną z naj'epszyich (po łódzkiei. 
trup prowincjonalnych. · 

Na c.tiwia1rcie teatI'u wyczek:wa1!i nicc:2rpliwie zarówn:> widz.owie j:ik 
i aktorzy należący do towa.czysiwa Czesława J•anowiS1kie1go. Ki'lka1krot
ne odrsie·z•3nie tm:minu. otwa.~cia teaitru drażn]o p;ilblic.zność, która n'e 
mogła az.y nie chciał".l zroZiumieć, że p.ny ówczeS1I1y.m :itanie techniki 
zakladan.'.e instalacji el10ktrY'cznej napoty'kało lli'.l znaczne tI'ludności. 

NajwiQCej jednak pc.wc.dów do uty1;okLwJń mieli a1m1atCl'.'•ZY, lktórzy pod
jQli się z:1rgan!11:owania inia·ugi -· ~ · 3 1cji pierw~'Zego w Somowoo1 sezonu 
tcat.ralnego. 

N'.c zn.a.my szczegółów wa1'.ki c prcmierQ. Scsn::J.wiec ju,ż od dawna był 
poinformowany, że w nc.wowmie;icnym gmachu osiądzie na os·icm mie
sięcy towarzystwo Czesł<l!wa Janc-w.~kiego. A'e przezorny dym'{bc1r nie 
spieszył s'.ę zbytnio z pr.zyjaZide.:n do Sosnow·ca. Jego t•owarzystwo grało 
od schyłku 1896 r. w Czę,tc·chcw)e, wystawiając sz.lluki w reży1seril 

Hemyka MoroZiowicZia. 
Nim jednak ze;:ipół pożegnał ostatecznie miasto, by prze.nieść s'.ę do 

.Zaigłqbia, wystawił tam je1S2Jcze niejedną ~tu:kę beiniefisową w miejreo
wym teatrze. Zresztą występy na 1C2ęstioch01WSknej sceniie mOOmia trekto
wać jaiko przyigotowan:e do występów w Sosnowou. 
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Może cierpilatła nieco dtumai ~łaiwa Jia.now1sJdego i amJbicja jego 
ze~ołu, że dz.i.ałalność nowej sceny zaina!lligiu1r.ują sosnowieccy -amato
T.zy, •!Gtórzy juri od szeregu miJesj)ęcy ip: ld kć.ienunkiem urzędn~kia ltolejo
wego Vanllrodtia i jednego z twóoców i reżyi~rów teat!'u koliejaru:y Le
~iewicza, przygotowywali filę do wysta1wien.La „Zemsty''. 

Organizattorzy p'.enwszegio przedstawienia .zadecydowali, 'by w cel.u 
11.Jświ>etnJi>erJ.lia UI10Czystośd poprzedzić ją „Plrologiem". ,,!Ptrokig" miał nu
dat 1i.11roczyistośoi ctdświętny cha:-.a1kiter, p;;dn.:leść jej 1rani,gę. M'.ejscowi 
miłośnicy teatr.u by)i zdania, że tireść „1P.rologu" winna. bY'ć związam.a 

z żyiciem regionu, dla!tego też postan.c1w(•cillo :z:wiródć się z pr1ośbą o na
pisanie ako1icznościowegio 1UtWCl!'U do 'Pisar.Z'a znającego miejscowe sto
sooki. Wybór ipa.dł na Andrzeja Niemojewigkrego. 

Andrzej N'.emojewski był jednym z nielicznych pi·~arzy zamieszku
jącyo~. u IS'Chyiłku ublioegłeg;o sl1ul>ecia w ~ZagłębLu. PodObnie jaik ?;Qfi,a Bu
kowieokia, .znana autonkai ,,Hi:storii o Jan1ku .górnilw", która }uż 7Jresztą 
w 11895 r. opuściła DąbrclW'ę 'Górniczą, ip'..sarz osha.d'łszy w .1892 r . w Sos
noWIC'u, -zn.alazł się w środowislm 7lupełnie sdblie nieznanym. Wyclhowa
nek Gimnazjum św. Anny w K.raikowie li G'imazju.m ·W Nowym Sączu, 
ukończywiszy w .11888 r. WIYdział Pra·wny Un'.iwens.yret!U w Dorpacie, 
W1CZeśnie zdnad'Zlał zdolności p:.Sarskie . .Po przyjeżd'Ziie do IW1a.rs.awy z 1-

mieszczał swe .utwQry w „życiu", „1Wędl'owcu" i· „Tygooni•k1u ILu.str)
wany.rn". 

Do Za.głębiia pirzybył już jaiko dość znany pisarz. Otr.z:ymawszy stano
.wć.SJko selk.reta.raa Towia.rzysbwla Sosnowiec:ikie~ zebknął się z życiem ro
botillików, poznał nędzę pr()l·etlairiatu', jego dążenia. i• dra.iniaity>. Tu, w Sos
noWIOu, rzrodzita· się w nim c:h.ęć przebudoiwa.nLa. prz.eipo.jonego krzywda
mi śWliata. Konbakty z małopo\sildm: socjalistami pozw.alają mu pogłę

,bić •SlPO)I'Zenie na rzeczywi:st.ość, a wychod.zące w latach 18915'--1896 
1W1iersze z cykl!iu: ,JPlolon:ia irredentia", docierały do rą'k !Illałopo'$k.ich 

rdbotrnków, tk.tórzy .W')"g!łas11;a„li. Je na zęjbNmtach. 

Aoor'rej Niemojewski dooeniaił wyahowaW1CZe zn.aiczenie teaitlriu w życiu 
zagłębiowskiego środawiska. Poeta pragnął WI IlJOIWIOPOwstającej scenie 
widziieć czynnik zdo1ny pr.zekszta.łc:i'Ć duszę cełOtWiekia, który pozostał 
nim na.w-et w tych tak trudnych! waru111kacll: · 

„Boć i tu przecie pod pyłów powloką 

Pół za.pomnia.ne, ukr~te głęboko, 
lZoęka.ne w życia burzliwej rozterce, 
Bije tu wlieczne, sta.re lućbJl<je serce". 

Ten fragment „Prolcig;u", w ktc)ryim obok Geniius11a· Szt.u.ki, Sk.ambniika. 
górników, amorków, nimf, :fia'l.llllów, Króla Llmi. z trzema cót1kiami, Ham
leta, Cześnbka, Ra1p!1U1s.iewiozia, Dynda~1kćego, Papkm, występu~~ sZJereg 
popul!\arnych postaci scenicznych - mówi wyraźnie .o stoS1UJ11iku poety 
do mieszkiańców Zagłębia. 
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Caragiale: ZGUBIONY LIJST. 
Gustaw Kraiuze (Ghitza), Z. Wojdan (Kacaiwenk.u). 
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Poeta, przemawiając .ustami Genóu-szai Sztuki, zw.raca się do positiaci 
.scenicznych: 

. . . „St.ań.my pod wodzą st,arego Slkarbnik.a, 
Nieoh on. narrn ludzkie pc.dwoJe odmyka, 
Ni.edh :skaribi tłumy! Tu nasze szałi3sy, 
Stawimy na dłu,gie, na isz·częś!dwe czasy
Twórzmy t.u ludzio0m śwtat lepszy, ułudny, 
świra.t uikojenia po ich w1alce żmudnej, 
Zla1lejmy tO<:Zy świaitlem i weselem. 
Aż im .szma1: nieba pcd stopy pośC".elem''. (4) 

K.uhtulI'alni mieszkiańcy Sosn:~.wi::a zdawa!1'. sctbie sprawę, że otwarcie 
stałeg>o teatru w mkdym ŚIPC>dowis·ku reoootni'C'Zym świiadczy wyraźnie 

o a1wansie kultuir1<i•nym Zagłębia. Dlatego też temu .zda:rz'e'(liu towarzy
szyły szczere, ~erdeczne życn:nia oołej IPolskL. W,'.elu mieszkańców War
szawy, Kr.akowa i Śląs.ka .zapowiadało is.wój przyja!Z'd na •u.ooczystości 
zw.iązane z in9uguracją pieirw.sze~:> ~ezcnu teatra1'.nego. 

·W solbo!ę dnia 6 lutego 1897 r. nl:::i>tąpiło 'U1roczy.ste przekazanie gma
chu z,agłęb'.oWSlkierniu sp0łcczeń~1twu i otwa.':cie pi!:lrwszeig-o sezonu tea
tr.a~•nego. Na dwa pierwsze przedst2iwirnia bilety były wy~r.zedane na 
ki11kia dni naprzód. W ciągu piclnwzych dwoch dni teatr był przepeł

niony. Nowa, pierwsza te.go typi.l p:acówka w dz'.ejach Zagłęb:•a rozpo
częła intrnsywne życie. Mówcy nie szczędzii'.i dakko idących ob!etnic, 
z którY'c'h zalodwl'.ie część zre.al'.zc.wiano w przyszłości. 

1Zia-częt10 od wystawienia „Flrologu". Amatcrzy nie zawiedli po.kł.a da

nyich w mich •nadziei, jak.kc•lwiek strój i.eh n'.ek.i-edy daiwał fałszywy 

olbraz epoki. Dotyczyło to zwtgszcza s•ukien•ki jednej z amatorek odl wa
rziafącej rolę muzy. Zda1nicim ktytyka owa am.aotcinka 'Ulkazała się na 
Ecenie „w sUikienoe -cdpow!1ednliej moie d'ta w.esołej bo!haterk.i tingel
t1ail1Jgilu, ale nigidy d1!a p;z2d~rtawfoie!•ki mUJZ, które prrecież poczu<cie pięk
na miały ch.yba z,awsze na względzie. Na niCM•łaśo:·wość tę powi·nna by
ła zwrócić uwagę 1reżyseria" - słyszy.m'.Y' Ile pierwsze słuszne słowa 

1k.ry>tyik i skierowane pod radre::cm dy>rekiora n~:wopowstałe~o teia.tru. (5). 

U11oczystości i.naugt.11Dacyjm~ .pozostawiły jc·dnak jrak najm:J.sze w.s,pom
niienia, tym .J:J1a.rdziej, że zarówno 2111•3IC•'."7,Y jaik i dzierżawica tcatru1 cal
koW'ity dochód z pr~d~otawienia p.;zczn~<:zyE n:i wpisy dla ni-e:zamoż

nyrdh uczniów uc!ęszczająt::ych do nied3wn:> otwa1rtej w Sosnowcu 
Srz!koły Realniej. 

(Il. Adam Grzymala-Siedlccki: ,,Pami~ln i ki " (fragment). Druk. „Teatr", Nr 7, 

(2) PAP w Będzinie z dnia 1-15. 4. 1956. Str. 7. „Utrzymanie teatru i restauracji w Sn•

nowcu". Nr 531. List z dnia 17. 9. 1902. 

(3) „Kurier Warszawski" Nr 97, z dnia 7. 4. 1898. 

(4) Drukowano: „Rocznik Sosnowiecki" 

str. 93-98. 

„Kalendarz na rok 1899" . Sosnowiec 1898, 

(5) „Kurier Codzienny" Nr 42, z dnia li. 11. 1897. 

12 13 



14 

REPERTUAR 
(1955 - 1956) 

1. A. FREDRO: $luby Panieńskie 
(reż. S. Daczyński, scen. W. Lange) 

PTZ 

2. W. PERZYŃSKI: Lekkomyślna sio'Slra 
(reż. S. Daczyński, scen. W. Daszewski) 

3. M. GOGOL: Rewizor 
(reż. W. Szypulski, scen. J. Hryńkowski) 

4. BEAUMARCHAIS: Cyrulik Sewilski 
(reż. Z. Sawan, scen. O. Imbierowicz) 

5. K. GRUSZCZYŃSKI: Klucz od przepaści 
(reż. A. Wgdrzyński, scen. T. Slimakowski-U. Broll) 

6. A. OSTROWSKI: Las 
(reż. W. Szypulski, •scen. J. Hryńkowski) 

7. A. SAłYŃSKI: Niebezpieczny przyjaciel 
reż. W. Kozłowski i A. Wydrzyński, 
scen. T. Slimakowski i M. Obremba) 

8. J. L. CARAGIALE: Zgubiony list 
(reż. A. Brzeziński, scen. W. Hlawski) 

9. R. RUSZKOWSKI: Wesele Fonsia 
(reż. A. Brzeziński, scen. J. Hryńkowski) 

10. W. SZEKSP.IR: Wiele hałasu o nic 
(reż. Z. Sawan, scen. O. Imbierowicz) 

' 



c • 
' 

Stalinogrodzkle Zakłady Graficzne, Zakład Nr 3 Sosnowiec, ul. Warszaw1ka Nr B 

Nakład: 1.500 egz. Zam. 1544 1 56 R-7-7373 

Cena 2 z.ł 

„ 


