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DO NASZYCH WIDZÓW.„ 

Drodzy Widzowie, chcemy dziś porozmawiać : Wami o re
pertuarze naszego Teatru, czyli o doborze sztuk, które dla 
Was gramy. Jest to temat, który c::ęsto poruszacie w Wa
s.:ych listach do nas. 
Przyjeżdżając do Was z „Balladyną" Słowackiego cieszy

my się, że możemy spelnić życzenie wielu z was, bo w licz
nych listach wl.aśnie o tę sztukę prosiliście. Takich kartek, 
jak ta z Węgrowa, w której czytamy: „.„Marzeniem mło

dzieży P . L. W. P. jest to, żeby Was zobaczyć na naszej sce
nie grajqcycJi sztukę pt. „Balladyna" - otrzymaliśmy wiele. 

Cieszy nas także, że naogól w spmwach repertuaru Wa
sze życzenia i opinie zgadzają się z naszymi planami i opi
niami. 

Oto kilka Waszych wypowiedzi: 
„.„Prosimy o komedie, któreby uczyły bawiąc". 
„.„Grajcie. więcej sztuk Fredry, Moliera, Szekspira.„ „Slu

by Panieńskie" były miłe„. A można „Zemstę", można „Da
my i Huzary", „Pana Jowialskiego' i „Skąpca" i w ogóle 
dużo humoru bo to lubimy. Szaniawski jak prosił mój ko
lega Widz, jest za poważny„ No i intelekt nas~ej sali jest 
różny"„. I 
„Myślę, że w przyszlości pożądane bylyby sztuki porusza

jące problemy życia narodowego, jak: Zeromski, Prus, 
Fredro itp.". 

„.„Ja chciałbym, żebyście wystawili sztukę Fr. Schillera 
pt. „Dziewica Orleańska". 
„.„Mieszkańcy Ostrołęki na pewno mile powitaliby „Kra

kowiaków i Górali", „Skalmierzanki", komedie Fredry, dra
maty (np. Słowackiego). 

„.„W imieniu widzów miasta Makowa proszę, aby nasz 
macierzysty Teatr odwiedzał nas częściej niż dotąd i kar
mi! nas w przeważającej ozęści sztukami klasycznymi". 

I z tego samego Makowa inna wypowiedź: „.„Przyjeżdżaj
cie do nas z jakimś dobrym dramatem współczesnym, ale 
żeby nie był on przeładowany ideologią, lecz taki sobie, dla 
przeciętnego widza. Publiczność nasza jest teatralna, ale 
obawiam się, że to jeszcze zawcześnie na rzeazy wielkie, bo 
i o małe trudno, skoro Teatr przyjeżdża ta/.; rzadko". 
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Nie niepokoją nas pewne sprzeczności w tych wypowie
dziach: to, że jedni chcą komedii a inni dramatów, jedni 
pragną oglądać sztuki klasyczne, dawnych autorów, a inni 
współczesne, pisane dziś - bo sprzeczności te rozwiązuje
my naszym działaniem: gramy i komedie i dramaty i choć 
dotychczas wystawialiśmy tylko sztuki klasyczne, to teraz 
za jedno z najpilniejszych naszych zadań stawiamy sobie 
wystawianie sztuk wspólc:. esnych autorów. Cieszy nas na
tomiast f.akt, że wszyscy nasi korespondenci, pragną oglą
dać sztuki wartościowe, wybitnych autorów, dziela nieprze
mijające. Niemal wszystkie nazwiska pisarzy wymienionych 
przez naszych korespondentów, są nazwiskami autorów 
sztuk które graliśmy albo ,grać zamierzamy. Graliśmy Mo
liera, Szekspira, Fredrę, Slowackiego, a w planach dalszych 
lub bliższych mamy: „Krakowiaków i Górali", Boguslaw-
3kiego i jakiś dramat Fr. Schiltera i żer01mskiego. 

Nie zgadzamy się z jedną z wypowiedzi, że S$niawski 
jest autorem za trudnym dla naszej publiczności. Czy mamy 
rację, przekonamy się, gdy wystawimy jedną ze sztuk te

go znakomitego pisaT':.'a. 
Nie zgadzamy się także z naszą korespondentką z Mako

u:a, że dramat współczesny wystawiony w naszym Teatrze 
powinien poruszyć rzeczy male, „bo 7l,Cl wielkie za wcześ
nie" (zgadzamy się natomiast, że nie powinien być przeła
dowany ideologią) . 

Chcemy wlaśnie poruszać ·rzeczy duże a nawet wielkie 
i wierZ'l/ffly, że sprawy wielkie wyrażone w sposób prosty 

i serdeczny trafią do serc i umysłów naszych widzów. 
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A co myślicie o tym WY? 

LILIANA JANKOWSKA i ANTONI TOSTA 
Szkic dekoracji do „Balladyny" (akt III, scena 3) 

MIKOŁAJ WOŁYŃCZYK 

W dniu 1 sierpnia 1957 r. zmarł śmiercią tragiczną 

jeden z najwybitniejszych aktorów Teatru Ziemi Ma

zowieckiej - Mikołaj Wołyńczyk. 

Pamiętaoie go zapewne jako chłopa Thibaud w „Le

klarzu mimo woli", kapitalnego dowódcę straży Ciarkę 
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w „Wiele hałasu o nic" oraz 11ełnego godności i ciepła 

Estebana ojca Laurencji w „Owczym Żródr•:: ". W „Bal

ladynie" miał grać Pustelnika. 

Był lubiany nie tylko przez publiczność; koleżeński, 

wesoły, zawsze gotów pomóc w opracowaniu roli 

młodszemu koledze, był dobrym partnerem na scenie 

i w życiu. 

Miłość teatru (datująca się od najmłodszych lat) 

01·az wYbitny talent sprawiły, że Wołyńczyk po ukoń

czeniu sławnego Instytutu Reduty, kierowanego przez 

Juliusza Osterwę, został zaangażowany do pierwszej 

sceny polskiej - Teatru Polskiego w Warszawie. 

Lata wojny to najpierw walka w obronie Warsza

wy, a następnie występy w teatrach rosyjskich i na 

scenie teatru frontowego III Dywizji Wojska Pol

skiego. 

Po wojnie wraca Wołyńczyk na sceny teatrów war-

szawskich. 

Od momentu powstania Teatru Ziemi Mazowiec

kiej Wołyńqzyk znajduje się w jego zespole. Tak j11k 

ongiś niósł sztukę pod ogniem na pierwszą linię fron

tu, tak i teraz zapragnął nieść ją tam, gdzie dotąd nie 

docierała. Miał zawsze wielkie ambicje w związku 

z naszym Teatrem, cieszył się sukcesami i wiązał wiel

kie nadzieje z jego przyszłością. Odszedł od nas pmw

dziwy artysta, g-0rący Polak - patriota, prawy i szla

chetny szłowiek. 

WANDA WRÓBLEWSKA 
Reżyser „Balladyny" 

DAJEMY W AM „BALLADYNĘ" „. 

Praca nad przygotowaniem „Balla,dyny" była dla naszego 
Teatru wiei1kim wydarzeniem. Głębo1ki dramait, piękno poe
zji, bogactwo wątków, .sprawia, że Balladyna nie schodz.i 
z .repertuaru scen pol&kich i jest zawsze świ.ętem 1teatru. 
Jednocześnie dzięki temu bogactwu w 'każdym wystawieniu 
sztuk.a jest inna, inaczej widzi ją każdy reżyser, każdy teatr, 
każda epoka. Już skróty uwypuklają jedne sprawy kosztem 
innych. Skreśleniom musiały ulec pewne wątki a nawet rpo
s1aci_e. Nie łatwo jest slwacać Słowackiego - każdego wier
sza żal, ale „Balladyna" jest utwo,rem dług;.m ~ gdy;by ją 
grać w całości przedstawienie trwałoby rokoło 4 godzin. Teatr 
robi skróty odpowiardające jego zamierzeniom i warunkom. 

Sam •tytuł nawiązuje do ludowej ballady. W <tej balladzie, 
podobnie jak w balladach Mickiewicza („Swite·zianka", „To 
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lubię" i inne) świat fantastyczny żyje na tych samych pra
wach. co świat realny. Ale ludowość ,.Balladyny" polega 
przede wszystkim na ludowym poczuciu sprawiedliwości. 

Balladyna osiąga drogą zbrooni najwyższe stopnie w:adzy 
- zdawałoby się, że nic nie jest już w sta nie jej ukarać. 

I wtedy występuje· nadprzyrodzona siła, ta sarna, która w 
balladach surowo karze złego pana, wiarołomną żonę-mor
derczynię, która be.zlitośn!.e mści S·ię za krzywdy. Balladyna 
v.•ydaje na siebie wyrok i ginie od pioruna. Nic nie może 
zwolnić człowieka od od:powiedzialności za jego czyny i dla 
tego nie moż€my przyjąć, że Balladyna jest urodzoną zbrod
niarlką, lub jak to nieraz ukazywano, że 'W~.nna jes t Gopła-

. na, która „poplątała ludzkie czyny" . 
... „Ludzie jednak, starałem się, aby byli prawdziwi i aby 

w sercu mieli nasze serca" ... pisał Słowacki o boha,t€·:-ach 
„BaU.adyny". I tak jak Alina nie jest aniołem, lecz zwykłą , 

mł!odą dziewazyną, tak Balladyna nie jest demonem, jesrt lw
biert.ą opętaną żą;dzą właodzy. Problem z,dobyoia wła<lzy, której 
symbolem jest korona, jest głównym problemem utworu. 
Poeta rozwi.ja ten problem na róż:nych przykładach: Balla
dyna d Kostryn chcą zdobyć za wsze.lką cenę koronę dla 
zaspokojenia żądzy władzy. Przypadkowe zdobycie korony 
wywiera duży wpływ na Grabca, który jest niemal groźny 
w swej za.powiedz.i: ... „Tak się w mój tron k'rólewski pano-
waniem w.rażę, że nie oderwą ludzie od tronu. człowieka ... ". 

Pustelnik chciał koronę, choć ... „w niej szczęście ludu" ... , 
„d<> grobu ponieść ze sobą" . Kirikor, typowy romantyczny 
Polak nie dla siebie chce zdobyć władzę , potra fi jednak ra
czej bohatersko zginąć, niż żyć dla ludu. 

Wiele spraw w „Balladynie" koja·rzy n am się ze współ
czesnością. Dobrze .z:namy zachłanność władzy, która nie 
cofa się przed zbrodnią. A czy panowie, którzy ... „cofnęli się 
jak od zarazy i znów jak wiatrem kołysane żyto biją głowa
mi", płaszczący się przed nowym władcą: „boś o·uż zasłużył 

na wdzięczność na-rodu skazaniem hersz.tów, którzy nas 
uwiedli ... ", „między nami żaden przeniewierca na gniew 
twój wielki panie nie zasłużył"... nie przypominają nam 
bardzo niedawnych czasów? Jest cechą każdego wielkiego 
dzieła,· że zawsze trafia w a!ktualne sprawy i przemawia do 
każdego, jakby specjalnie dla niego było napisane. 
Pracę nad przygotowaniem 1przedstawienia łub!Jiśmy ba•r

dzo: ~ozkoszowaliśmy się czarem jpoezji siowackiego. Chcie
libyśmy, aby ten czar urzekł i Was. 

Dajemy Wam „Balladynę". 
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JULIUSZ SŁOWACKI 

„Nie pójdę· z wami waszą drogą klamną -

Pójdę gdzie indziej - i Lud pójdzie za mną! 

Gdy zechce kocnać - ja mu dam łabędzie 

Glosy, żeby miłość swoją śpiewał; 

Kiedy kląć zechcę - przeze mnie kląć będzie -

Gdy zechce płonąć - ja będę rozgrzewał; 

Jn go powiodę, gdzie Bóg - w bezmiar - wszędzie. 

W me imię będzie kre'l:i i łzy wylewal. 

Moja chorągiew go nigdy nie zdradzi , 

W dzień jako słońce, w noc jak żar prowadzi". 
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Tak pisał o sobie w poemac :.~ „Bieniowski", świadomy swej 
roli wieszcza narndowego, Juliusz Słowacki. A przecież za
lEdwie 12 lat minęło od chwili, gdy jako dwudziestoletni ·ab
solwent wydziału prawnego Uniw&sytet:u Wileńskiego przy
był do Warszawy i objął stanowi~ko a1plika:nta w ówczesnym 
Min'.sterstwie Skarbu Królestwa Polskiego. Już w tamty·ch 
latach Słowacki zdawał s obie sp.rawę z teg.o, że [poezja jest 
jedyną drogą jego życia. Wychowany w środowi~k:u .,kultu
ralnym (ojciec jego Euzebiusz Słowacki, dramat:u1rg 
i estetyk pseudoklasyczny - był profesorem wymowy ,i poe
zji w Liceum Krzemienieckim) miał możn'Ość od najmłod
szych łat poznać najcenniejsze utwory 'lite.ratury światowej . 

Szczególn'.e silny w,pływ na twórczość Słowackiego wywa-rł 
SzEkspk oraz jego rodak - poeta romantyczny Byron. Du
chem „byronicznym" przepełnione są wczesne utwory Sło

wackiego jak np.: „Mnich", „Arab", „Jan Bielecki". z tego. 
samego Ql]{iresu (1829 - 1830) pochodzą także dwa pierws ze 
dramaty - „Mindowe" i „Maria Stuart". 

Dalsza droga twórcza Słowackiego pełna jest sk ompliko
wanych przeobrażeń; .ale czyż mogło być inaczej w owych 
burzliwych czasach? Wkrótce poeta musiał dokonać kon
frontacji ideałów romantycznych z <t.ragiczną wymową irze
czyw'.stości, przepojonej krwawymi dniami powstania listo
padowego. Obrachunku :z. posfa.cią samotnego boha.ter·a re
wolucji szlacheckiej dokonał Słowacki w powieściach poe
tyckich ipt. „Lambro" i „Godzina myśli", dramatach .pt. 
„Horsztyński" i „Kordian" oraz w ostatnim utworze z tego 
cyklu ideowo-artys tycznego - w „Anhellim". UtwQry te 
pisał Słowacki już na obczyźnie. 

W latach 1834 - 39 projektował Słowack~ napisanie sze
regu kronik dramatycznych dotyczących przedhistorycznych, 
bajecznych dziejów Polski. Z cyklu te·go napisał jedynie 
dwa dramaty: „Balladynę" i „Lillę Wenedę". „Balladynę" 

uważał Słowack'. za jeden z najukochańszych swoi·ch utwo
rów. W liście do matki z dnia -18 grudnia 1834 T. tak pisał 
o tej ·tragE:dii: 

„Od ostatniego mego listu w przeciągu miesiąca uply
nionego napisałem nową sztukę teatralną, niby t.ragedią, 

pod tytułem „Balladyna". Z wszystkich rzeczy, które do
tychczas moja mózgownica ur-0dziła, ta tragedia jes•t naj
lepsza, zwłaszcza, że stworzył·a mi nową drogę, nowy kraj 
poetyc:my, niE1·knięty lud2'iką stopą, kraj obszerniejszy niż 
ta biedna ziemia, bo idealny. Zobaczysz kiedyś Mam<>1 ko
chana, co za dziwna •kraina i cza,sy. Tragedia cała po-
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dobna do sta rej ba llady, ułożona tak, jak ją gmin układał, 
przeciwna zupełnie prawdzie historycznej ,czasem rprzeciw
Da podobieństwu d o prawdy. Ludzie jednak, starałem się, 

aby byli prawdziwymi i aby w sercu mieli nasze serca.„". 
Następuje w tym okresie u Sł owackiego coraz bardziej 

zdecydowany zwrot ku realizmo w '.: p oprzez ta'ki e utwory jak 
„Ojciec zadżumionych", poemat hist01ryczno-dygresyjny „Be
niowski" aż do jednego z najwspania lszych dzieł jakim jest 
„Fantazy". 

W roku 1842 poznaje Słowacki Andrzeja Towiańskiego, 

po j 'którego wpływem schodzi na pozycje mistycyzmu. Naj
ba rdzie j reprezentatywnym dzi ełe·m z te go okresu jest ba•r
dzo obszerny poemat „K·ról Duch", w którym .poeta pragnął 
przedstawić dzieje narodu jako wynik dz'.'.l łalności wielkich 
w odzów i królów. 

Wielki zryw rewo'1ucyjny, jakim były wyda-rzenia roku 
1846 i 1848, wywarł 'bardzo ,poważny wpływ na ostatnie la
t a •twórczości Sło'\v aokie.go. W roku 1848 rpisze odpowiedź 

n a „P.salmy przysa.łro ś ci" Krasiński.ego, w któnej w gorących 
s1owach w.)•raża pr.z ekicna.ni~, iż w.a.tka świ'f!ta p,r.zyszłości ze 
skostniałym po.rządkiem śwfata przeszłości jest nieodzowna 
dla zwycięstwa postępu. , 
Twórczość poetycka Słowackiego stawi:; go na najwyższym 

p iedes.tale ~bok Adama M'1ckiewicm. Wartość art.y&tycrz
n a jego utwoTów, przepojonych wielką miłością do wszys.t
k ic·go co polsk'.e, każe go umieścić w rzędzie najba rdziej 
zasłużonych twórców kultury narodowej. 

LILIANA JANKOWSKA i ANTONI TOSTA 
Szkic do kostiumu Balladyny 
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JULIUSZ SŁOWACKI 

„B A L L A D Y N A" 
TRAGEDIA NAPISANA W R. 1834 

Opracowanie dramaturgiczne: Krystyna erwińska i Wanda Wróblewska 

o s o 
~ n #' 1 , 

PUSTELNIK - Popiel III wygnainy~j-.Ko1Mc
Kr-ystia.u.....Xm~ 

KIRKOR - pan zamku . 

MATKA - Wdowa . 

BALLADYNA I 
( 

jej córki 

ALINA 

FILON - pasterz 

Zygmunt Wiaderny 

Amelt.a Szymańska 
Julia .Żabińska 

Jadwiga Hodorska 
Krystyna Łodzińska 

Elżbieta Jagielska 
Maryla Pawłowska 

Jerzy Szypczyński 

y: 

POSŁOWIE Z GNEZNA 

SZLACHTA . 

GONIEC KIRKORA 

ŻOŁNIERZ BALLADYNY 

STRAŻNIK 

LEKARZ 

STARA 

Kazimierz Chrzanowski 
Bogdgn Łysakowski 

Bronislaw Borski 
Kazimierz Chrzanowski 

Zbigniew Plato 

Jerzy Szypczyński 

Zbigniew Plato 

Zygmunt Wiaderny 

Barbara Łakomska 

GRABIEC Bogdan Łysakowski OSOBY FANTASTYCZNE 

FON KOSTRYN Andrzej Konie 
GOPLANA - nimfa wodna 

naczelnik straży zamku Kkkora Krystian Tomczak SKIERKA 

CHOCHLIK KANCLERZ 

ScEnog·rafia 
Liliana Jankowska i Antoni Tośta 

Dyrektor Adm~nistracyjny 
Mieczysław Marszycki 

Bronisław Borski 

Lud - służba zamkowa. 
Rzecz dzieje się za cza.sów bajecznych koło jeziora Gopło 

Inscenizacja i reżyseria: Wanda Wróblewska 
Asystent 1reżysera: Robert Rogalski 

Dyrektor i Kierownik Artystyczny 
Wanda Wróblewska 

Halina Racięcka 

Barbara Kołodziejska 

Robert Rogalski 

Muzyka 
Stanisław Skrowaczewski 

Kierownik Literacki 
Krystyna B.envińska 



Inspic jent CYRYL SEREDYNSK/ 

Sufler BARBARA ŁAKOMSKA 

Akustyk RAJMUND SZCZAWINSIG 

Kierownik techniczny 

WŁADYSŁAW I"iARASZKIEWI CZ 

l{ierownicy praco w ni: 

Krawieckiej m eskicj .TÓZEF BALCERZAK 

Krawieck iej d;imski('j HALINA SODOTA 

Stolarskiej WACŁAW DIELINSKI 

Brygad ier sceny Wll<TOR B/El,ECK/ 

Główny e lektryk TADEUSZ WOŻNICA 

P erukarz CZESŁAWA UZN,\NSKA 

Kier. dzia łu organizacji objazdu 

MIECZYSŁAW L E WI C KI 

Kier. organizacji I re a lizacji 

WIESŁAW BANASIEWICZ 

Kier. realizacj i 

IRENEUSZ URBAN 
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• Goplana - HALINA RACIĘCKA, Skierka - BARBARA 
KOŁODZIEJSKA, Chochlik - ROBERT ROGALSKI, Gra

biec - BOGDAN ŁYSAKOWSKI 

TRESć „BALLADYNY" 
Akcj-a sztuki toczy się w cz.,asach przedhistorycznych w 

okolicach Gniezna. 
Młody, ·bogaty pan zamku - Kirkor - przybywa do Pu

stelnika, aby go pros'.ć o radę jako <kobietę ma pojąć za żonę. 
Pustelnik okazuje się .pozbawionym przez swego brata Po
piela IV ·tronu królem - Popielem III. Obecnie kraj <Cie•rpi 
pod panowaniem zł€go króla tym bardz'.ej , że prawdziwa, 
święta kor.ona Lecha, przyncsząca ludowi szczęście, znajdu
je się u Popiela III. Pelen szlachetności Kirkor obiecuje 
przywrócić tron .prawowitemu królowi. 
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Za sprawą czarów służki królowej Gopła Goplany 
Skierki - Kirkor trafia do chaty Wdowy i jej dwóch có
rek: Aliny ~ Balladyny. Goplana kocha syna organisty -
Grabca, o którym wie, że jest kochankiem Balladyny. Chcąc 
rozdzielić tę parę, poleca Skierce i:rozbudzić w sercu Kilrkora 
miłość do córki Wdowy. Zapomina jednaik dodać do której 
i Kirkor zakochuje się w obu. Los ma zadecydować: żoną 
zostanie ta, która pien•l'sza uzbiera maliny. Alina przypła
c:i życiem swój pełen maEn d2lbanek. Sio.strobójczyni zosta
nie żoną „złotego rycerza", jednak od tej chwili pod czarną 
opaską na czole kryć będzie musiała krwawą plamę, która 
niczym nie da się zmyć. 

Kirkor, po zaślubieniu Balladyny, wyrusza do Gniezna 
aby zrzucić z 1tronu samozwańczego króla. 

Tymczasem Goplana, na prośbę Grabca, daje mu, za .po
mocą czarów, postać „króla z karty dzwonkowej". Daje mu 
również skradzioną Popielowi świętą koronę. Pod tą posta
c :.ą udaje się Grabiec na uc2ltę weselną do· zamku Kiirkora. 
Gości przyjmuje Balladyna ze swoim kochankiem - do
\\· Ódcą straży zamkowej - Kostrynem. Splot tych wypad
ków pociąga Balladynę do nowych zbrodni: wypędza mat
kę, wstydząc się jej chłopskiego pochodzenia, zabija Grab
ca, aby zdobyć świętą koronę, każe zabić Pustelnika, który 
wie o jej pierwszej zbrodni. W Gnieźnie dobiega końca dra
mat Kirkora. Opróżn~ł tron dla prawego króla, ale Popiel 
III zostaje zabity, a korona skradziona przez nieznanego 
sprawcę.„ Kirkor zbrojnie powita u bram Gniezna złodzieja 
kmony. 

Liczne, ·kupione zlotem, wojska Balladyny ;, Kostryna 
zwyciężają. Kirkor ginie, do końca nie znając prawdy 
o swojej krwawej żonie. 

Przed Balladyną droga do tronu otwarta, lecz nie kon!.ec 
jeszcze jej zbrodni: truje Kostryna, który zbyt dużo wie
dział o jej prz.estępstwach, oślepła matka, która przychodzi 
si~ skarżyć na złą córkę, ginie na mękach . 

• „ 

Kończy się baśń romantyczna, w której jednak musi 
zwyciężyć ludowe poczucie sprawiedliwoścL Zbrodnie nie 
odchodzą w przeszłość i zapomnien~. Trzeba za nie zapła
cić„. 

.Balladyna sama wydaje na siebie wyrok śmierci. 
Ginie rażona piorunem. 
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• 

BALLADYNA 
KRYSTYNA. ŁODZIŃSK11 

BALLADYNA 
JADWIGA HODORSKA 



Balladyna - JADWIGA HODORSKA, Alina - ELŻBIETA 
JAGIELSKA 

Balladyna - KRYSTYNA ŁODZIŃSKA, Matka - AMELIA 
SZYMAŃSKA 

Pustelnik - ANDRZEJ KONIC, Kirkor - ZYGMUNT 
WIADERNY 

Fon Kostryn - KRYSTIAN TOMCZAK, Baltadyna - KRY
STYN A ŁODZIŃSKA, Chochlik - ROBERT ROGALSKI, 
Grabiec - BOGDAN ŁYSAKOWSKI, Skierka - BARBA
RA KOŁODZIEJSKA, Alina - ELŻBIETA JAGIELSKA, 

Szlachta - BRONISŁW BORSKI, KAZIMIERZ 
CHRZANOWSKI 
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POZNAJCIE SWOICH AKTORÓW 

KRYSTYNA LODZIŃSKA 

Dla Widzów Ziemi Mazowieckiej mam zaszczyt grać n"a 
przestrzeni Óstatnich 3 <I.at szó s tą rolę. Pierwszą moją rolą 
w tym Teatrze była Hnnka w „Moralności pan~ Dul~.Jdej ", 
potem Onia.Je w , .Pieją koguty", Jagusia w „Lekar:z,u mimo 
1.v oli", Urszula w „W.ie-le hałasu o nic", nie:dawno Aniela 
w „ślubach Panieitskich" i obecnie Balladyna. 

Niejedn-0krotnie, jeżdżąc .po wsiach i miasteczkach nasze
go województwa, przekonałam s;.ę , że niektórzy widzowie 
poznają mnie z moich innych ról w poprzednio g-ranych 
sztukach i to mi sprawiało zawsze ogromną :radość. Cieszę 
SIE~. z tego, ponieważ mam dużo sympatii dla naszych wi
dzow, dumna· jestem, że pracuję właśnie w tym, a nie in
nym tea.t.rze, a największym m-0im pragnien!.em jest, aby 
wszyscy, bez wyjątku, widzowie teatralni Ziemi Mazowiec
kiej kochali nasz Teatr tak, jak my kochamy naszych Wi
clzów i naszą pracę. 
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Nie myślcie, iż od wczesnego dzieciństwa ma-rzyłem o tea
trze, wyłączając oczywiści,e zabawy w Indian, w czasie któ
rych święcie wierzyłem, że jestem dzikim komanczem 
względnie szlachetny·m bohaterem „Sokole Oko" czy „Ba
woli Ggon". 
Ponieważ jesteśmy sta·rymi i dobrymi znajomymi, mogę 

się szczerze przyznać : o deskach scenicznych zacząłem my
śleć w latach, w których się pali jawnie papierosy na uli.cy, 
dostrzega piękno wiosny, ki<dy człowiek jest sam i... sam 
na sam, ai więc w wieku względnie poważnego myśJE.nia. 

i\ więc wybq-ałem zawód, który mi się wydaje zawodem 
pięknym i któremu z radością zam;.erzam poświęcić życie. 

Użycie przeze mnie zwrotu „stara znajomość" nie jest go
łosłowne, ponieważ poznaliśmy się w czasie iP·rzedstawienia 
, .Pieją koguty", w którym grałem Jonasa, a następnie już 

jako dobrzy znajomi spotkaliśmy się na spektaklach: „Le
karz mimo ·woli" (Sganarel), „W!.ele hałasu o nic" - (Klau
dio), „Owcze Żródło" - (Fron-doso), „Śluby Panień·skie" -
(Gustaw). No i dziś na „Balladynie" gdzie, jak już zauważy
li~cie gram Grabca. 

Moje marzenia? Piękna, •ro:zistawiana i przywożona przez 
nas do Waszych wsi sala widowiskowa oraz służenie Wam 
w mi.arę moich sił i umiejętności. 

Z głębokim szacunkiem 

BOGDAN LYSAKOWSKI 



CZY WIECIE, ŻE ... 

Państwowy Teatr Ziemi Mazowieckiej otwiera sezon tea
tralny 1957/58 przedstawieniem „Balladyny" w Węgrowie 

2!>.IX.1957 r. „ 
W roku bieżącym mija 40 lat od wybuchu Wielkiej Re

wolucji Pażdzie.rni'kowej. Aby uczcić tę rocznicę, Teatr nasz 
wyst.aw;,3.Ć będzie „Owcze Żródło" Lope de Vegi, sztukę, 

która pakazuje bohaterEką walkę ludu z tyranią . 

• 
„Balladyna" należy do najczęściej g·rywanych dramatów 

Słowackiego. Wystawiały ją również teatry zagraniczne (w 
Paryżu 1895 r., w MoskwiE• - 1922 r . i w Czechosłowacji 

w dwudziestoleciu międzywojennym oraz po II Wojnie 
światowej) . Grali w niej najwybitniejsi aktorzy sceny pol
sk~ej: Modrzejewska, Hoffmanowa, Siemaszkowa, Wysocka, 
Przybyło-Patecka , Rapacki, Węgrzyn, Ostrewa, Frenlóel, 
Leszczyński. „ 

W ostatnich lata ch w Warszawie grany był „Fantazy" 
i „Horsztyński" w Teatirze Pol.skim i „Kordian" w Teatrze 
Na-rodowym. To ostatnie przedstawienie wysłane było w ro
ku 1956 na Festiwal 'Teat.ralny do Paryża . 

„ 
„Dzieła" Juliusza Słowackiego obejmujące wszyst•kie jego 

utwory ,poetyckie, dramaty, p;.sma prozą i listy w opracowa
niu prof. Juliana Krzyżanowskiego wyszły we Wrocławiu 

w Wydawnictwie:- Zakładu Narodowego im. 0Esolińskich 

w roku 1949. „ 
Za JJ.ajcenniejsze wypowiedzi nas.zych Widzów na temat 

Teatru, nadesłane na kartkach poczt.owych, ·rozdawanych 
przed przedstawieniem, przyznaliśmy pięć nag-ród książko

\\'YCh. 
Nagrody otrzymują: 
Kuryłek Aurelia, Węgrów, P. P. R. N., Wydz. Zdrowia 
Kochorowski Wojciech , Wiązownia , ul. Le:;ma 3. 
Gorczyca Danuta, PłońEk, ul. Ciechanowska 27. 
Ossowski Henryk, Ma'ków Mazowiecki, ul. Moniuszki 95. 
Kwiatkowska Regina, Maków Mazowiecki,· Bazar 33. 
UWAGA: Ob. Z. Piechcwicza z Małkini prosimy o przy-

słan:.e dokładnego adresi1. 
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Balladyna - KRYSTYNA ŁODZIŃSKA, Alina - MARYLA 
PAWŁOWSKA 

Fon Kostryn - ANDRZEJ KONIC, Balladyna - JADWIGA 
HODORSKA 



• 

• 

. . 

„P rasa", T<B!rcz. 8, zam: 2089. B-80 


