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Trzeba rozrywać rany polskie, żeby się nie za
bliźniły błoną podłości. 

Stefan Żeromski 
„Sulkowski" 

s. ż. 

Wyszedł z niewoli, wolności łakomy, 

Wolności świetnej, wspanialej ojczyzny. 
Brał w piersi wszystkie pioruny i gromy, 
By nie zatruły pamięci ran blizny. 
Toczył obłędnym rozpaczy spojrzeniem, 
Spala! s ię sercem jak wieczna pochodnia, 
I dookoła patrzył z przerażeniem 
Na małość, nędzę, brud i podłość oo dnia. 

Marzył o cudach potęgi i sily 
Na m okrych piaskach i spalonej glinie 
Spragnion szkarłatnej krwi z Wielkości żyły, 
Królewski, głodny lew, co jadl pustynię. 

Leopold Staff 
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Stefan Żeromski 
„Sulkowski" 

PONAD MIŁOŚĆ I ŚMIERĆ 

Zatrutą strzałą piękności rani ze swej zasadzki silę, 
wstrzymuje mężny krok bohatera, ogarniętego przez 
pracę, odwraca jego głowę od wiecznego cel1i. 
- Ponieważ ona jest miłość . 
- Miłość! Trzeba się wznieść ponad milo.~ć! 
- O, Izydo, królowo ziemi. egipskiej„. PrzelJacz zn ie-

wagi barbarzyńcy pólnocnemu i naucz yo uwielbiać 

milość ... 

* * * 
- Człowiek nie może stać się bogiem, gdyż jest śmier

telny, a bóg, symbol natury, jest nieśmiertelny, jak 

natura sama. 
- Czlowiek taki., jak my, przewyższa bogi tym, °" 

jest sam ze siebie, że jest śmiertelny, a nie lęka się 
śmierci, której bogowie nie znają wcale . 

SREBRNE I CZARNE 
(PYTASZ, CO W .MOIM ŻYCIU Z WSZYSTKICH 

RZECZĄ GŁÓWNĄ ... ) 

Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczą główną, 
Powiem ci: śmierć i milość - obydwie zarówno. 
Jednej oczu się czarnych, drugiej - modrych boję. 

Te dwie są me milości i dwie śmierci moje. 

Przez niebo rozgwieżdżone, wpośród nocy czarnej, 
To one pędzą Wicher międzyplanetarny, 

Ten wicher, co dął w ziemię, aż ludzkość wydała, 

Na wieczny smutek duszy, Wieczną rozkosz ciała. 

Na żarnach dni się miele, dno życia się wierci, 
By prawdy się najgłębszej dokopać istnienia -
I jedno wiemy tylko. I nic się nie zmienia. 
śmierć chroni od miłości, a miłość od śmierci. 

Jan Lechoń 



PRAWDA I ZDRADA 

- Zdrada nami rządziła zawżdy! 
- Zdrada się przed nami kryla wszędy! 
- Zdrada szla przed· bitnymi wojskami, da wala rozkaz. 

* * * 
- Dobry to towarzysz - milczenie ... lecz strzeż się, bo 

najlepszy przyjaciel zdra.dza ... 

* * * 
gdzie leży prawda, dokąd należy iść, żeby ją 

znaleźć ... 
Prawda! ... nie latwo ją znaleźć. Z duszą ludz
ką zwi.ązana jest prawda i związana zdrada, 
jak z cialem naszym prawa i lewa ręka. 

* * * 

- Nie! pójdę z nimi wszędzie krok w krok. A gdyb·y 
w ·istocie zdra.dzil świętą sprawę i wolę wyzwolone
go ludu Francji, gdyby zamarzy! o tym, co proroku
jesz, to wiedz, tajny doradco monarchów - że nie 
kto inny, tylko ja wydrę mu z rąk sceptrum, zerwę 
z czola diadem, skruszę jedno i d·rngie i stanę sam 
na czele wojsk rewolucji, bo we mnie nie ma zdrady. 

Stefan Żeromski 
„Sulkowski" 
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Projekty kostiumó i · - Stanislatva Bąkowskiego 



ŻYCIE TEATRU 

Fakt9 

W9darzenia 

Ludzie 

W dniu 8 czerwca b. r. odbyło się w Klubie 13 Muz 
spotkanie z prof. Jane!Jl Kottem, który wygłosit pre- I 
l ekcję „Szekspir i teatr współczesny". Prof. Jan Kott 
obejmie z początkiem następnego sezonu kierownictwo 
li terackie naszych teatrów. · 

• 
Na VI Festiwalu Teatrów Polski Północnej w To

runiu teatry nasze zaprezen towały w roku bieżącym 
„Makbeta" W. Szekspira. 

Ponadto wstała przeniesiona do Torunia wystawa, 
eksponowana w foyer Teatru Współczesnego, zaty
tułowana „Grając Shakespeare'a". Przedstawienie 
„Makbeta" obejrzała również publiczność Grudziądza. 
dokąd udał się nasz zespól po występach w Toruniu. 
Zawieźliśmy również do Torunia Kabaret piosenki 

z programem „Nam śpiewać nie kazano". Kabaret był 
nadawany ponadto przez telewizję w programie ogól
nopolskim, w dniu 14 czerwca l964 r . 

• 
W dniu 24 czerwca b. r . odbyła się w Teatrze 

Polskim premiera dramatu Tadeusza Rittnera „\V ma
łym domku". Sztukę reżyserował Aleksander Rodzie
wicz, scenografię opracował Marcin \Venzel. 



BOLESLA W ROSIŃSKI 

Od lat 55-ciu występuje na scenach polskich. 
v.,r naszym teatrze rozpocząt pracę artystyczną pra

wie 10 lat temu, w okresie dyrekcji Lucl\vika Benoit. · 
Początki kariery artystycznej nestora nasze j sceny - 

byty trudnl~ . Zdarzato się często, że wi:drowne zespo
ły do których należał - cierpiaty głód i zimno. By
wało. że zamiast gaży wypłacano tylko szczupłe za
liczki, a początkujący aktor był wynagradzany tak 
skromnie , że nie mógt się utrzymać z tego co za rabia!. 
Otóż po ukoriczeniu gimnazjum, a następniP Szkoły 

Aplikacyjnej pod kierunkiem K. Zaleskiego, młody 

wówczas aktor zaangażował się w sezonie 1908/09 do 
teatru w Sosnowcu, w okresie dyrekcji E. Majdrowi
cza. Później p1·zeszedl do zespołu kieleckiego, wresz
cie powrócił do rodzinnej Warszawy, aby występować 
w Teatrze Malym - pod dyrekcją Gawalewicz a, w Te
atrze Miniatur u Cyryla Danielewskiego, wreszcie w Te
atrze Komedia. Dyrekcje teatrów zmieniały się często. 
ogłaszając swoją niewypłacalność. Aktor zostawał 

wówczas nagle bez pracy. Bolesław Rosiński musiał 
1z tych powodów opu~cić znowu \Va.rszawę angażując 
się do Płocka , a później do teatrów, a właściwie ze
społów objazdowych, prowadzonych przez Karola Ad
wentowicza, Kazimierza Kamińskiego, Edmunda Ga
siriskiego i innych. 

W roku 1918 zaangażował się na stale do Teatru 
Poznariskiego, pozo stającego wówczas pod dyrekcją 

Szczurkiewicza. \V teatrach Poznania i Gorzowa Wlkp. 
występowal aż do roku 1954 ;-- z pr ze rw4 w czasie oku
pacji, którą przetrwa ! ukrywając się na wsi. 
Następnym e tapem jego pracy artystyczne j stal si ę 

Szczecin. Mimo za awansowanego wieku, s tale wystę
puje na s cenie. W r oku 1060 obchodz i! jubileusz 50-
-lecia pracy artyst 'cznej - w roli Dyndalskiego, w na
grodzonym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki szcze
cir1skim przedstawieniu „Zemsty" A. Fredry. Posiada 
wysokie odznaczenia jak Sztandar Pracy II Klasy i Zlo
ty Gryf Pomorski. 

Z ybitnie.i szych ~~<łtę grai w ciągu swojej dlu-
1\( wymienić n a l~~by: 

urn - li'łf!W Mahczews k.iej " Zapolskiej, Pa-
s l a "VJ: , Upiorach.""'Jr :Jil€ ychina w „Mieszcza-
nach" G 11k E P o lo iu 1 ~{, „Hamlecie" Szekspira, 
Arteniewa vl', 2";r' ~ ~ię" To.ł stoja, Prezesa w „Kor
dianie" Slow,1cjiego, 'wiel J.. ról w „Weselu" Wyspiań
ski.fif o, Prosper~ ,Burzy" Sz~kspira, święt.osza w 
„Hor~ll~s~m" ~tow ckiego, Pantalon E' w „Sprytnej 
w~wce" d'o l oniego. 



Wśród wi e lu ról szczecińskich specjalne uznanie 
µrasy i publiczności zdobyły: 

Joseph z „ Pastora łki" L. Schillera, Chma.ra z „Maze
py" Słowackiego. K a pitan z „żeglarza" Szaniawskiego, 
T eodot z „Ceza ra i Kleopatry" Shawa, Profesor Sou
kop z „Miłości " Kohouta, Talbot z „Marii Stuart" 
Schillera, Sam Yeager z ,.Drewnianej miski" Morrisa, 
·władca pieki e ł z „ Igraszek z diabłem" Drdy. 

Bolesław Rosin sk1 

iYIIROSŁA W A LOM BAHDO 

Ukończyła wydział aktorski P .W.S. T. w Lod zi w 19(i0 

rnku. Zadebiutow al a rolą A nieli w „ślub ach pani e ń

skich" Fredry na sce nie T eatru Polsk iego w Poznaniu . 
Później powie rzono młodej , dobrze zapowi adającej i ę 

akto rce inne pov.-aż ne ro le j a k . niu tka w „Potędze 

ciemnoty" Tołstoja, Dona Anna w „Don J uani ·· F ris
cha, .Jul ia w „R o m eo i .Julii " Szeks pi1·a . 

W ubiegłym sezo ni e teat rnlny m występowa ł a z du
żym powodzeniem w Bał tyck im T eatrze Drama tycz
ny m w K oszalinie, grając m . inn. Irinę w „T1·,;ech 
s iostrach" Czechowa , ( otrzyma ła za tę roię wyniż 

nie ni e n a F estiwalu S ztuk Rosyjskich i Radz iecki c h 
w Katowi cach w 1962 1·oku ), Emilkę Webb w „Na
szy m mieś cie" Wildera i w Tea rze P ropozycji An
nę Fra nk w „Pamiętniku A nny Frank" Goodrich 
i Hacketta. Do Szcz cina przybyła w bieżącym sezo
n ie 1963/64. W n aszy m teat1·ze grała ro lę Anie li 
w „Slubach panieńskich" Fredry i D aszy w „Kolegach " 
Aksionowa i S tabawoja . Za tę ostalni ą ro lę o trzymala 
w roku 196:3 nagrodę dla mtodego a k tora n a Ogólno
polskim Festiwa lu Sztu k Rosyjskich Rad ziecki ch 
w Katowi cach . 



BOHDAN GIERSZANIN 

Zrezygnował ze studiów filologicznych Uniwersyte
t u Poznańskiego, aby zapisać się na wydział aktorski 
P .W.S.T . im. Zelwerowicza w Warszawie. Dyplom 
uzyskał w 1957 r. W czasie studiów pracował doryw
cw w Teatrze Domu Wojska Polskiego i występował 
w epiwdycznych ro-lach w filmach: „Godziny nadziei" , 
.,Syrena warszawska", „Kapelusz pana Anatola". 
W przedstawieniach dyplomowych grat role: Wysockie
go w „Nocy listopadowej" Wyspiar1skiego i Księcia 

w komedii Szekspira „Jak wam się podoba". Wiele 
zawdzięcza Aleksandrowi Zelwerowiczowi. 
Następnie zaangażował się do Teatru im. A. Fredry 

w Gnieźnie pod dyrekcją Eugeniusza Aniszczenki. Wy
stępował tam do roku 1959. Grat dużo interesujących 
ról m. inn. Alfreda w ;,Mężu i żonie" Fredry, Almawi
wę w „Weselu Figara" Beaumarchais, Piorunowicza 
w „Klubie Kawalerów" Bałuckiego , Żydka w „Pa
storałce" L. Schillera („Bardzo dobry B. Gierszanin" -
.,Głos Wielkopolski, M. Misiorny), Rodryga w „Cy
dzie"' CorneiUe'a - Wyspiańskiego. O tej ostatniej ro
li pisał Wróblewski na lamach „Teatru" : „interesuje 
inteligentnie zagrany Rodryg" i Misiorny na lamach 
„Głosu Wielkopolskiego": „Rodryg w pierwszym mono
logu był tajemniczy, hamletowski. w drugim zaś bo
haterski. Nieznaczny nadmiar gestu rekompensowało 

pięknie podane słowo poetyckie"'. W 1959 r. przybył do 
Szczecina w okresie dy.rekcji Aleksandra Rodziewicza. 
Występował w większości sztuk granych w ciągu 

ostatnich pięciu lat: m. in. jako Benvolio w „Romeo 
i Julii" Szekspira, Paweł w „Pierwszym dniu wolnoś
ści" Kruczkowskiego, Wacław w „Zemście"' i R embo 
w „Damach i huzarach" Fredry, Jurek w „Kuglarzach" 
Skowrońskiego, Szela i Jasiek w „Weselu" Wyspiań
skiego, Oleśnicki w „Zawiszy Czarnym"' Słowackiego, 

Sievers' w „Fizykach" Diirrenmatta i Sejton w „Mak
becie" Szekspira. 

Zajmuje go również teatr małych form i estrada 
poetycka. Współpracował z zespołami studenckimi 
i klubami na terenie miasta Szczecina. Wielokrotnie -
i w roku bieżącym również - był nagradzany za 
upowszechnianie kultury i działalność kulturalno-spo
łeczną. 

Dużym zainteresowaniem darzy role charakterys
tyczne i komediowe - dają mu one największą saty
sfakcję artystyczną. 

ł 

Bohdan Gierszanin 



Kierownik techniczny - Ludwik Piosicki 

malarskiej 
krawieckiej 

główny elektryk 
p rukarskiej 
s tolarskiej 
tapicerskiej 
ślusarski ej 

szewskiej 

brygadier sceny 
światło 

Kierownicy pracowni : 

lVIichal Tuszyńsk i 

Stanisław K aczmarczyk 
Gertruda Madajczyk 
Kazimierz Krzanowski 
Maksymilian Rajter 
Floi·ian Woln y 
Stanislaw Falkowski 
Micha! Rubinowicz 
Kazimiel'Z Rypiński 

Franciszek Stachowiak 
Michał Klym 

" 
1 

; 

Cena zł 2.50 

Wydawca - Państwowe Teatry Dramatyczne 

w Szczecinie 

Za redakcję: Danuta Piotrowska 

S.Z.Graf. 2429. 2000+ 25, 17.6.64. P-3-878 



Prem era 5 p c a I 9 6 4 r. 

STEFAN ZEROMSKI 

SUŁKOWSKI 

Zawilec 
Żmuda 

Trzmiel 

Ogniewski 
Kolomański 

Boś 

Zalesiak 

Erizzo . 

Ruzzlni 
Pesaro 
Mordwinow 
Worsley 
Księżniczka 

Vent ure 
Oficer 
Generał Bonaparte 
Generałowie : 

Reżyser 

JERZY l\RECZMAR 

Tragedia 

OSOBY · 

MARIAN NOSEK 
CZESŁAW ROŻNOWSKI 

{ BOHDAN GIERSZANIN, 
WOJCIECH SZOSTAK 
JERZY KOWNAS 
EUGENIUSZ WAŁASZEK 
WŁADYSŁAW BLICHEWICZ 
HILARY KLUCZKOWSKI 
LEOrOLD M ATUSZCZAK 
KLEMENS MYCZKOWSKI 
WŁODZIMIERZ BEDNARSKI 
STANISŁAW MASŁOWSKI 

JAN TESARZ 
f BOHDAN GIERSZANIN, 
l BOHDAN A. JANISZEWSKI 

ZDZISLA W KRAUZE 
JERZY WĄSOWICZ 

JANUSZ MARZEC 
WOJCIECH SZOSTAK 
MIROSLA WA LOMBARDO 
BOLESLA W ROSIŃSKI 
HILARY KLUCZKOWSKI 
JÓZEF SKWARK 
BOHDAN G IERSZANIN 
JERZY WĄSOWICZ 
EUGENIUSZ WALASZEK 
JERZY KOWNAS 
JANUSZ MARZEC 

Scenograf 

STANISł.AW BĄKOWSl\I 

Op racowanie m uzyczne - Bogdan Jankowski 
Asystent reżysera - Bohda n Gierszanin 
Obsługa magnetofonu - Helena Ponczek 

Inspicjent - Krys tyna Sokalska 
Sufler - Halina Swincow 


