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DO NASZYCH WIDZÓW 

W styczniu 1958 mija dwa lata działalności P.T.Z.M. W cią

gv tych dwu lat daliśmy osiem premier : „Lekarza mimo wo

li." Moliere'a, „Wiele hałasu o nic" Shakespeare'a, „Sluby pa

nieńskie" Fredry, „Owcze źródło" Lope de Vegi, „Sługę dwóch 

ponów" Goldoniego, „świecznik" Musseta, „Balladynę" Sło

wackiego i obecnie znów Moliere'a „Szkołę żon". W ciągu tych 

du;u lat daliśmy 544 przedstawień w 155 miejscowościach. 

Przedstawienia nasze obejrzało 161,000 widzów. W ciągu tych 

dwu lat musieliśmy pokonać wiele trudności, aby być tym, 

czym chcemy być, aby być Waszym Teatrem. W ciągu tych 

dwu lat przeżyliśmy także wiele chwil przyjemnych, kiedy 

odczuwaliśmy, że nasza praca jest potrzebna, że czekacie na 

· 11as, że nasz przyjazd sprawia wam prawdziwą radość. Wie

my, że przed nami stoją dalsze trudności, bo droga którą wy

braliśmy nie jest łatwa. Ale wierzymy, że wasz serdeczny 

stosunek do nas będzie nam pomaga! w przezwyciężaniu tych 

trudności, że z każdym rokiem będziemy się stawal.i coraz 

bardziej Waszym Teatrem. 

Program do „Szkoły żon" jest ósmym programem jaki wy

daliśmy. Różni się on trochę od poprzednich. Można się z nie

go więcej dowiedzieć o Molierze niż np. z programu do „Le

karza mimowoli", nie ma w nim streszczenia sztuki. Napisz

cie jak wam się podobają nasze programy, co w nich czyta

cie najchętniej, czego wam w nich brak, czy chcecie abyśmy 

duwali streszczenia sztuk, czy nie, napiszcie wszystko co wam 

się w związku z lekturą programu narzuca. Naszym zmar

t:irieniem jest to, że z programów, które przecież dla was wy

dajemy za mało korzystacie. A przecież program ulatwi wam 

zrozumienie przedstawienia i zostanie po nim milą pamiąt

ką. Napiszcie co o tym sądzicie. 



Bohdan Korzeniewski reżyser Tea tru Polskiego w War za
wie, dziekan wydziału reżyserskiego PWST, redaktor „Pa
miętnika Teatrainego" - reżyserow~ł gościnnie w PTZM 
„Szkołę żon" Moliere'a. (Główne pr ace reżyserskie: „Amfi
trion 38" Giradoux, „śmierć Tarielkina ·• Suchowo-Kobylina, 
„Mąż i żona" i „Zemsta" Fredry, „Don J\lan", „Szkoła żon" 

Moliere'a). , 
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ŻYWY MOLIERE 

Rozmowa reżysera „Szkoly żon" Bohdana Korzeniewskiego 
z Kierownikiem Literackim P.T.Z.M. Krystynq Berwi11ską 

Berwińska, : Nasi widzowie po raz drugi już w ciągu dwu lat 
spotykają się z Molierem. Rozpoczęliśmy naszą dzia
łalność „Lekarzem mimo woli", dziś wystawiamy 
„Szkołę żon". Zastanawiam się co sprawia, i;e tak chęt
nie wracamy do komedii tego wielkiego komediopisa
rza francuskiego, mimo, że minęło już 300 lat od czasu, 
gdy pisnł swoje komedie. Co sprawin, że komedie te 
ciągle jeszcze pasjonują reżysera, aktora„ widza. 

Korzeniewski: Dotyka pani sprawy, którą najlepiej chyba 
określi słowo: tajemnica. Rzeczywiście, jest trochę ta
jemnicza ta dziwna właściwość wielkich dziel sztuki, 
że żyją one długo i że w każdej epoce nabierają innej 
wymowy. Moliere zadomowił się u nas od dawna. Zna
my go dobrze od XVIII wieku. Stal się niemal naszym 
pisarzem narodowym. Ale niewątpliwie dzisiaj mówi 
nam prawdy mne niż naszym pradziadkom. 

Berwińska: Czy trwałość teatru Molicre'a polega na jego re
wolucyjności, .)ego postępowości? Chyba nie tylko i nie 
przede wszystkim, bo przecież często to co jest w dzie
le Molier"a w jego epoce niezwykle śmiałe i świato
burcze, po 300 latach dla nas jest już wyważaniem 
otwartych drzwi. Nawet jeżeli pamiętamy, że to wła
śnie Moliere był jednym z tych, co te drzwi wyważyli, 
że ta Bastylia przesądów, ciemnoty, ciasnego doktry
nerstwa, którą burzył swoim piórem - została istotnie 
zburzona - nie jesteśmy w stanie przejąć się tym 
jak żywą sprawą. A jednak dzieło Moliere'a jest żywe ... 

Korzeniewski: Ma pani rację w pierwszej połowie swojej 
myśli. Tak, niewątpliwie, Molie rc w swojej epoce był 
rewolucjonistą . Burzył stare formy życia, aby torować 
drogę formom nowym. Wytknął drogę trafnie i ludz-
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kość naprawdę nią poszła. Czy jednak poszła nią aż 
do końca? Gdyby tak było, dzieło Molicre'a stałoby się 
już tylko szacownym zabytkiem. Bardzo szanujemy 
wszyscy zabytki, ale nikt nie chciałby w nich nu stałe 
zamieszkać ... 

Berwińslw: Oczywiście, w tym jest chyba sedno sprawy, że 
nie do końca ... Ale przejdźmy może do spraw konkret
nych, do „Szkoły żon", którą właśnie wystawiamy. Czyż 
taki stosunek między kobietą a mężczyzną, między 
Agnieszką a Arnolfem, jaki Moliere przedstawił w tej 
komedii może być dla nas sprawą żywą? Znamy dzi8 
różne formy przemocy, ale przemoc bogatego opiekuna 
nad biedną wychowanką, całkowita zależność, bez
bronność kobiety w rękach mężczyzny nnleży chyba 
bezpowrotnie do przeszłosci. 

Korzeniewski: Znowu ma Pani rację - z pozoru. Istotnie 
taka władza mężczyzny nad kobietą jaką posiada Ar
nolf wobec Agnieszki zniknęła raz na zawsze. Nie ma
ła w tym zasługa także i Moliere'a, ale nic w tym leży 
prawdziwy i głęboki sens komedii. Jest to tylko górna 
warstwa dzieła, jego powierzchnia. Jeśli ta komedia 
Moliere'a zachowała życie do dzisiaj - a sądzę, że za
chowała je w pełni - to zawdzięcza tę siłę żywotną 
innym wartościom .. Jej naczelna idea jest szersza i po
wszechniejsza. Zarówno w czasie jak w miejscu. 

Berwiiiska: Ma Pan na myśli właśnie tę tyranię, która usi
łuje ukształtować świat według swojej nie liczącej się 
z niczym woli i ponosi tak żałosną klęskę? 

Korzeniewski: Oczywiście, to właśnie mam na myśli. Arnolf 
nie tylko jest okrutnym i samowolnym opiekunem 

_Agnieszki. Jest także i .przede wszystkim tyranem w 
szerszym znaczeniu słowa. Uroił sobie własny sposób 
uporządkowania świata. Chce tę swoją doktrynę na
rzucić innym. Ta gorzka komedia w gruncie rzeczy 
tchnie wielkim optymizmem. Arnolf bowiem ponosi 

klęskę. 

Berwińska: Ale czy to nie jest klęska pozorna? Ja czuję w 
tym szczęśliwym zakończeniu, jak i w innych zakoń
czeniach komedii Moliere'a ironię. Zjawienie się ojca 
z Ameryki, który wybawia Agnieszkę z rąk Arnolfa, 
jest co najmniej wielce nieprawdopodobne. Komedia 
musiała się dobrze koóczyć, p za tym gorzkie prawdy, 
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któr~ Moliere mówił swemu społecze:'lstwu, były ła
t"".'1eJsze do przełknięcia po przez ten kot1cowy opty
mizm. Naprawdę przebieg zdarzet1 prowadzi do klęski 
Agnieszki i Horacego. Arnolf zamknąłby Ja w klaszto-
rze i w koócu zmusił do małżet1stwa. · 

Korzeniewski: T ak, w ówczesnym układzie stosunków roz
\~iązanie komedii było nieprawdopodobne. vV ten spo
sob na pewno je przyjmowali rozumniejsi z widzów. 
Ale nie zaprzecza ono klęsce Arnolfa. A r nolf bowiem 
zaV.rsze poniesie klęskę. W rzeczywistości byłby napcw
no wysłał Agnieszkę do klasztoru i potem zmusił do 
małże11stwa. Bogaci ojcowie rzadko na ogół wraca.hl 
z Ameryki akurat wtedy kiedy są potrzebni. Mimo to 
nikt i nic nie uratuje Arnolfa przed klę:;ką. Może on 
zmusić Agnieszkę do małżeństwa, nie może j e j zmusić 
do miłości. 

Berw'iiiska: Tak i tu dotykamy najgłębszej warstwy molie
rowskiego arcydzieła, tych prawd, które się nic sta
rzeją. Jeżeli sięgamy do wielkich dzieł z przeszłości, to 
chyba właśnie dla tego, że w głębszej warstwic tych 
dzieł potrafimy znależć odpowiedź na dręcz~i cc 11:1s 

i dziś pytania. Na tym polega aktualność klasyków. 

Korzeniewski: Ta komedia Molie1~e'a j est aktualna w ten 
właśnie sposób. Przynosi nam mądr~i i trochę zapom
nianą prawdę. Tę mianowicie, że ani kobiety ani na
rodu nic można zmusić do miłości. Jeżeli możliwie du
żo ludzi zrozumie, że uległość nie jest dowodem mi
łości, to znacznie łatwiej będzie nam żyć na świecie. 

Berwi'tislw: Zwykle wystawia się Moliere'a dla „honoru do
mu", bo to wielki, jeden z najznakomitszych komedio
pisarzy świata, albo dla łatwe.i rozrywki. z tego coś
my tu powiedzieli, wynika, że ta inscenizacja „Szkoły 
Żon" probuje nam odkryć znacznie głębszego Molićre'a, 
- Molicre'a który jest naszym sprzymierzcóccm w 
walce o lepsze ułożenie stosunków między ludźmi. 

Kor::eniewski: Moliere podziela smutny los większości zna
komitych twórców. Są oni często bardzo popularni, co 
wcale nie znaczy, aby byli bardzo znani. Molicre jak 
Shakespeare, jest dzisiaj pisarzem mało znanym. Na
sze niespokojne czasy są jakby stworzone dla tego, że
by go odkryć na now.o. Zadaniem teatru jest odkrywa
nie prawdziwie wielkiej myśli i wielkiej sztuki. . 
To jego trudny i zaszczytny obowiązek. 
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MOLIERE 

Jan Babtysta Poquclin, bo taki e było prawdziwe nazwisko 
Moliere'a, urodził sic; w Paryżu w rnku 1G22. Ojciec Jana 
Babtysty był zamożnym kupcem i posiadał ponadto z:-iszczyt
ny tytuł „dworskiego tapiccr:r '. Mały .Jan Dabtysta od dzie
ciństwa zdradzał pasję teatralną 

Jan Babtysta k011czy gimnazjum jezuickie w Clermont, 
a potem za namową ojca studiu.ie w P11ryżu prnwo. Ale mi
mo studiów prawniczych pasja teatralna nie wygasa. Pota
jemnie chodzi na lekcje gry scenicznej do włoskiego kornika 
Scaramouchc'a. A gdy przyj eżdża d o Paryża trupa aktorska 
rodziny Bej art:, Ja n Babtysta nawiązuj e z tq trupq kontakt, 
zakochuje się w aktorce Magdalenie Bejart i zrywa z całym 

6 

swoim dotychczasowym życiem. Porzuca studia, rodzinę, 
przyjaciół, zrzeka sic; tytułu „dworskiego tapicera", który 
odziedziczyłby po ojcu i prżysta.i e do leal1·u. Wtedy to przy
biera n aLwisko - Moliere, i zakłada razem z !Vlagdalen<1 Be
jart i .ie.i trupą - „Illustre Theatre". Teatr ten zgodnie ze 
swoją nazwq usiłuj0 wprowadzić wielki, dramatyczny re
pertuar. Niepowodzenie jest kompletne. Moliere dostaje się 
do więzienia za długi. Po wyjściu z wic;zienia wyjeżdża ra
zem z trupą Bejartów na prowincję. Ta włóczęga teatralna 
trwa przeszło dwanaście lat. 

Tiepertuar tego wędrownego teatru wypełniają farsy, prze
ważnie włoskie. Nio!iere zaczyna sam te farsy przekładać, 
;ci w braku nowych przerabia stare. („Zazdrość kocmołu

cha"', „Latający lekarz"). 

Po dwunastu latach Moliere wraca do Paryża. Dzięki pro
lt:kcji królewskiego brata otwiera teatr „Theatre de Mon
~;i e ur". Inauguracyjne przedstawienie zaszczyca swoją obec
nością młodziutki król Ludwik XIV. Moliere wystawia Cor
rn"ille'a „Nicodeme", utwór apoteozujący królewską władzę, 
co musiało sic; młodemu królowi podobać. Na zakończenie wy
stawia przerobioną przez siebie farsę „Lekarz zakochany", 
v1 której sam gra i ma szczęście rozśmieszyć króla. Od tego 
dnia datuje się sympatia Ludwika XIV dla Moliere'a. Teatr 
dosta.ie salę w Luwrze, „Theatre de petit Bourbon", gdzie gra 
na przemian z włoską trupą. Tu Mpliere znów usiłuje stwo
rzyć teatr bohaterskich tragedii i znów ponosi klęskę. Teatr 
świeci pustkami. ·wtedy z konieczności wraca do starych fars, 
wygranych na prowincji i zyskuje od razu powodzenie. Stare 
farsy wyczerpują się i wtedy Moliere pisze swoją pierwszą, 
oryginalną sztukę: „Pocieszne wykwintnisie ' (1659). W ko
medii tej dotyka towarzyskich sfer Paryża, to budzi dysku
sje, spory. Moliere staje się sławnym autorem. Pisze coraz 
więcej i te utwory dzięki jego rosnącej wiedzy o życiu 
i dzięki 'rosnącej kulturze literackiej - przetwarzają się w 
komedie obyczajowe, w komedie-arcydzieła. 

W tym okresie Moliere żeni się z młodziutką aktorkq Ar
mandą Bejart. Pisze „Szkołę mężów", później „Natrętów". 

('W „Natrętach" wykpiwa dworaków za wyrażnym pozwole
niem króla). 

„Szkoła żon" napisa na i wystawiona w r. 1662 prowokuje 
pierwszą otwartą wojnę Moliere 'a ze społeczeństwem. Za
rzucają mu niemoralność, sianie publicznego zgorszenia. Za
wistni a niewydarzeni literaci atakują Moliere'a w imię obo-
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wiązującej poetyki. Moliere odpowiada zarówno moralistom 
jak i literatom nową komedią „Krytyką szkoły żon", ,.Kry
tyka szkoły żon" wywołała nowe ataki wśród których zn
brzmialy oszC'zerstwa na temat osobistego życia poety. Mo
l it·re odpowiada na to pełnq pasji „Improwizacją w Wersa
lu", a król zamyka usta oszczercom , trzymajqc c!o chrztu je
go syna. Mimo tego łaskawego gestu Molićre ma coraz wię
cej wrogów. Jego spojrzenie na świat zabarwia się goryczą. 
Zrozumiał, że człowiek mści się na tym, kto odsiania jego 
wady, słabości, śmiesznostki. 

Druga jeszcze gorr;tsza wojna ze • połeczc11stwcm rozgorzq
ła o „Swiętoszka" . Wojna ta trwriła aż pięć lat. (1664 - 1669). 
„świętoszek" mimo protekcji króla dwa razy schodzi z afi
~za po jednym przedstawieniu. 

Dochodzi do tego, że arcybiskup Paryża g rozi ekskomuni
k i( tym, którzy nie mogąc oglądać „Swiętoszka" na scenic 
czytają go w domach prywatnych. 

Moliere pisze do króla„. „trzeba mi będzie w ogóle zani '
chać pisania komedii, jeżeli świętoszki mają zostać górą" ... 

W okresie walk o „Swiętoszka" .Moliere napisał i wystawił 
,,Don Juana", ,,Mizantropa", „Grzegorza Dyndałę", „Skąpca". 
Później powstają jeszcze „Mieszczanin szlachcicem", „Szel
mostwa Skapena", „Uczone białogłowy". 

Moliere jest w swoim teatrze dyrektorem, reżyserem, akto~ 
rem i głównym dostawcą sztuk. Ponadto pełni funkcję im
presaria dworskich uroczystości i zabaw i pisze szereg utwo
rów okolicznościowych na zamówienie króla. 

VI/ roku 1673 pisze Moliere „Cho1·ego z urojenia". Jest to 
o~tatnia jego komedia. Grając rolę tytułową na czwartym 
p1zedstawicniu zasłabł i w kilka godzin później umarł. 

Aktorzy byli wówczas stanem pogardzanym, wykluczo
nym poza ko:ściół i społec:t.eństwo. 

Kler nic chce dać pozwolenia na pochowanie Moliere'a w 
poświęcanej ziemi. Dopiero dzic;ki interwencji króla, spra
wiają mu cichy pogrzeb. Akt zgonu nie mówi ani słowa, że 
umarł aktor i wielki komcdiopi~arz. Przypomniano sobie 
0 tytule, który Moliere odziedziczył po ojcu. Pogrzebano go 
j<iko „Tapicera i pokojowc<i Jego Królewskiej Mości". 

K. B. 
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„Chory z urojenia" Moliere'a w teatrze w Wersalu w r. 1674 
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ZOFIA WIERCHOWICZ - szkic dekoracji do „Szkoły Zon" 



MOLIERE 

• 
SZKOŁA ZON 

Komedia w pięciu aktach~vierszem napisana w r. 1662 
przekład BOHDAf'l KORZENIEWSKI 

l 
o sob y : 

ARNOLF - albo Pan Starodub . Wladyslaw Osto-Suski 

AGNIESZKA - jego wychowanka . 

HOR;ACY - jej zalotnik l 
CHRYZALD - przyjaciel Arnolfa! 

K i lSKA - chłopka, slużąca Arnolfa 

JASKO - chlop, slużqcy Arnolfa 

DRONT - ojciec Horacego 

ENRYK - ojciec Agnieszki 

'NOTARIUSZ . 

Reżyseria 

Bohdan Korzeniewski 

El żbieta Jagielska 

Bcgdan Łysakowski 

Romuald Malkowski 

Stefania lwi1iska 

Robert Rogalski 

Henryk Rzewuski 

Leon Leiiski 

Henryk R:1ewuski 

DJrektor Administracyjny 
Mieczysław Marszycki 

Dyrektor i Kierownik Artystyczny 
Wanda Wróblewska 

Scenografia 
Zofia Wierchowicz 

Kferownik Literacki 
Krystyna Berwińska 
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Inspicjent Leon Leński 

Sufler Barbara Łakomska 

Kierownik Techniczny 

Władysław Haraszkiewicz 

Kierownicy pracowni : 

Krawiecki ej męskiej Józef Balcerz(lk 

Halina Sobota Krawieckiej damskiej 

Stolarskiej Wacław Bieliński 

L'rygadier sceny Lucjan Berlłowski 

Główny elektryk Tadeusz Woźnica 

Perukarz :..... Adam Okołotowicz 

Kier. działu organizacji objazdu 

Mieczysław Lewicki 

Kier. organizacji i realizacji 

Wiesław Banasiewicz 

Kier. realizacji 

Ireneusz Urban 

---" 

Arnolf 
WŁADYSŁAW 

OSTO-SUSTG 

Horacy -
BOGDAN ŁYSAKOWSKI 

Arnolf - WŁADYSŁAW OSTO-SUSKI( Jaśko - ROBERT 
ROGALSKI, Kaśka - STEFANIA IWIŃSKA 



Arnolf -

WŁADYSŁAW 

OSTO-SUSKI 

Notariusz -
HENRYK RZEWUSKI 

Chryzald - ROMUALD 
MALKOWSKI, 

Arnolf - WŁADYSŁAW 

OSTO-SUSKI 

Arnolf - WŁADYSł,AW OSTO-SUSKI, 
Agnieszka -- ELŻBIETA JAGIELSKA 
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POZNAJCIE SWOICH AKTORÓW 

. W teatr?.e pracuję - w Sosnowcu 2 latu i zaledwie 3 mie
s ; ące w Warszawie w Teatrze Ziemi Mazowieckiej . 

Teatr to piękniejsze życie, niż naszn codzieność . Pragne 
\\i miarę my I ·1 · J ' . c 1 s1 1 s nomnych doświadczeń pokazać to pięk-
;.~~ :-- ~1:dos trzeg~Jne często w szarym, trudnym życiu . I je 
-- "'.dzics ~o.chowały się czy umarły piękne myśli i dążenia 

mech ozy1ą na przedstawieniu. 

W P .. T. Z. M. grałam Alinę w „Balladynie" Słowacki ego 
i obecnie Agnieszkę w „Szkole Zon" Moliere 'a. 

Kocha1ącym teatr - pozdrowienia 

Elżbieta Jagielska 

ELŻBIETA JAGIELSKA 

ROBERT ROGALSKI 

Urodziłem się więc jestem. Żałuję tylko, że nie urodziłem 
si<; w teatrze, albo gdzieś obok, bo mógłbym kochać go od 
dziecka. Niestety rodzice nie pomyśleli. Dlatego też zetkną
łem się z teatrem dużo później. Po wyzwoleniu kilku entu
zjastów teatru zorganizowało w Siedlcach kółko dramatycz
ne. Któryś z kolegów zaciągnął mnie kiedyś na próbę pro
wadzoną przez kierownika zespołu, aktora Leopolda Zbuc
kiego. Był w tej pracy entuzjazm i to mnie pochłonęło bez 
reszty. Tak się więc zaczęło. Potem wojskowy teatr 8 dywi
zji, granie w warunkach frontowych, koniec wojny i demo
bilizacja. Znowu teatr O. K. Z. Z. we Wrocławiu, przypad
kowy sezon w balecie Opery Wrocławskiej, następnie egza
min w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Zostałem 

przyjęty na wydział aktorski i tu zaczęła się żmudna nauka 
prawidłowego abecadła aktorskiego. 

W P . W. S . T. zetknąłem się z ludźmi, którzy byli i są fila 
rami teatru polskiego i oni to nauczyli mnie kochać teatr. 
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Oto oni: Leon Schiller, Józef Węgrzyn, Bohdan Korzeniew
ski, Jacek Woszczerowicz, Henryk Szletyński i wielu innych. 

Po ukor'lczeniu P. W. S. T. zaangażowaliśmy się całą grupą 
do Teatru Polskiego w Szczecinie ,potem powrót do Warsza
wy, do Teatru „Ateneum". Następnie zaangażowałem się do 
Teatru Polskiego w Wa rszawie, pracowałem w nim trzy la·
ta. Podpatrywałem i uczyłem się techniki aktorskiej od ta
kich mistrzów jak: Leszczyński, ćwiklił1ska, Kreczmar, War
necki, Milecki, Suszyński. Reżyserami byli: Leon Schiller, 
Edmund Wierciński, .Janusz Warnecki, Bronisław Dąbrow
~:ki. Dużo skorzystałem, dużo się nauczyłem. Z Teatru Pol
skiego pojechałem do Opola, ale Warszawa, z którą jestem 
bardzo związany, była zbyt dużym magnesem, więc po jed
norocznej nieobecności powróciłem i zaangażowałem się do 
zespołu Państwowego Teatru Ziemi Mazowieckiej. Dobrze 
się tu czuję, jestem potrzebny i to jest ważne. Grałem już 
Menga w „Owczym Zródle" Lope de Vegi, potem Chochlika 
w „Balladynie" Słowackiego, a teraz Jaśka w „Szkole Zon" 
Moliere'a. 

Teatr daje aktorowi jakąś pełnię życia. Jestem z królami 
za pan brat, sam mogę być księciem lub żebrakiem, mogq 
kochać i nienawidzieć, śmiać się i płakać. Czy to nie jest 
piękne? Robert Rogalski 

Agnieszka - - ELŻBIETA JAGIELSKA, Enryk - LEON 
LEŃSKI, Arnolf -- WŁ. OSTO-.'WSKI, Chr~:::a!d-ROMUALD 
MAŁKOWSKI, Orant - HENRYK RZEWUSKI, Horacy 

BOGDAN ŁYSAKOWSKI 

, 
Horacy - BOGDAN ŁYSAKOWSKI, Agnieszka - ELZB IE
TA JAGIELSKA, Arnolf - WŁADYSŁAW OSTO-SUSKI 

Arnolf - WŁADYSŁAW 

OSTO-SUSKI 

Horacy -
BOGDAN ŁYSAKOWSKI 



CZY WIECIE, ŻE ... 

W styczniu 1958 mija dwa lata dział:ilnuści P. T. Z. M. 
W ciągu tych dwu lat daliśmy osiem premier: „Lekarza Mi
mowoli" Molierc'a, „Wicie Hałasu o Nic" Shakespeare'a, 
„Sluby Panie1\skic" Fredry, „Owcze Zródło" Lope de Vegi, 
„Sługę dwóch panow" Goldoniego, „Swiccznik" Musseta, 
.. Ballnclym;" Słowackiego i „Szkołq żon" Moliere'c1. 

W ciągu tych dwu lat daliśmy 549 przedstawień w 155 
miejscowościach. Przedstawienia na,:ze obejrzało 161.000 wi- · 

c!zów. 

* 
• • 

W ciągu ostatnich trzech miesi<;cy grnnia „Balladyny" 
i „Swiecznika" na terenie woj. warszawskiego możemy wy
różnić nastc;pujące sale: Siedlce - Pow. Dom Kultury, Le
gionowo - Ośrodek M. S. W., Małkinia - Sala Z. Z. K., 
Sokołów - Sala Tow. Salezjańskie, Płock - Kino 22 Lipca, 
Kołbiel - Sala O. S. P., Łosice - Kino, Wołomin - Sala 
parafialna. Kierownictwo tych sal wykazało dużo starania 
w przygotowaniach na przyjazd teatru. 

Natomiast z niedostatecznym przygotowaniem spotkaliś

my się np. w Wyszkowie - Sala O . S. P. (nieprzygotowane 
piece, brudno), w Warce - Kino (tylko jeden piec!), Nada
nyn - Kino (brudno, powybijane szyby). -

Z przykrością też musimy stwierdzić, że czasem wśród na
n ych widzów zjawiają się huligani (np. w Zawadach, War
ce, Nasielsku, Radiówku, Kałuszynie) . 

~ . 
Nustępną premierą P. T. Z. M. będz il' komediu znakomite-

go angielskiego pism za Bernardu Shaw'a (1856 -· 1950) pt. 
, , Żołnierz i Bohater". 

• 
• • Wszystkie dzieła Molierc'a (6 tomów) wyszły nakładem 

Spółdzielni Wydawnkzcj „Książka i Wiedza" w przekładzie 
i ze wstępem Tadeusza Żelci1skiego (Boya) . 

• 
• • Hibliotekn świetlicowa „Czytelnika" 

JVloliere'a z uwugami i·eżyserskimi 

kostiumów. 

* 
„ 
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wydała „Swiętoszka" 

projektami dekoracji 

Ka.§ka - STEFANIA IV/IŃSKA. Ja~·ko - ROBERT ROGAL
SKI, Arnolf - WŁADYSŁAW OSTO-SUSKI 



I 

I 

/ 

, 

- --- --
„Prasa·', Tarczyńska 8, zam. 4033 - 2,000. B-80 


