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Do naszych widzów 

Drodzy widzowie, dziesięć lat minęło od czasu kiedy 
po raz pierwszy, w programie do LEKARZA MIMO 
WOLI zwróciliśmy się do Was w tej formie. 

Dziesięć lat - 50 premier, ponad 3700 spektakli 
w mazowieckich miastach, miastecz.kach, osiedlach, 
wsiach, ponad 1.002.000 widzów, którzy te spektakle 
obejrzeli. 

Dziesięć lat - 55.000 km przejechanych autobu
sami, przepłyniętych wiślaną barką. 

Dziesięć lat - ponad sto odwiedzanych miejsco
wości, z których nie wszystkie mają stację kofejową, 
a nawet przystanek autobusowy, nie wszystkie mają 
pocztę, kino, kawiarnię - nie wszystkie nawet ozna
czone są na mapie Polski, a do których dotarł Teatr, 
Wasz Teatr. 

Dziesięć lat - 23 nowe sale w domach kultury, 
kinach, szkołach. 

Dziesięć lat - trudów, wyrzeczeń, radości, marz
nięcia zimą, duszenia się z braku powietrza latem, 
niewygód, zmęczenia„. 

Dziesięć lat, które liczą się podwójnie, a może na
wet potrójnie. 

Dziesięć lat zacieśniania węzłów między nami 
i Wami, rosnących przyjaźni, rosnącego zrozumienia, 
wzajemnego oddziaływania, rozmów, dyskusji, li
stów.„ 



Dziesięć lat. 
A któż zliczy, zsumuje wzruszenia, przeżycia, 

śmiech i łzy po tej i po tamtej stronie rampy; to co 
pobudzało do myślenia, dawalo wytchnienie, cieka
wość poznania świata, człowieka, radość przeniesie
nia się w światy odrębne, stwarzane przez poetę 
i teatr, odlegle w czasie i przestrzeni ... 

Czego byśmy życzyli sobie i Wam naszym widzom 
z okazji naszego Dziesięciolecia? 

Przede wszystkim realizacji ruchomego teatru. 
Ruchomy teatr z elastyczną niepudełkową sceną, 

stworzy nam warunki rozwoju form ludowego teatru, 
hamowane obecnie przez granie w przygodnych, 
często zupełnie ateatralnych salach, co bardzo ogra
nicza repertuar i środki inscenizacji. Ruchomy teatr 
pozwoli nam zdobyć widza do którego obecnie nie 
mamy możliwości dotrzeć. 
Życzymy sobie i W am nowej, przystosowanej do 

potrzeb teatru barki, ponieważ nasza stara barka nie
stety już nie może pływać, zagraża bezpieczefistwu. 

Na szczęście po 10 latach bezdomności, nie musimy 
już sobie życzyć własnej siedziby, bowiem za kilka 
miesięcy przenosimy się do lokalu Teatru Ludowego 
przy ul. Szwedzkiej. 

No i oczywiście życzymy sobie i Wam rozwoju ar
tystycznego Teatru i rozwoju naszej widowni; coraz 
bardziej wymagającej, zaangażowanej, kulturalnej 
publiczności Mazowsza. 

Władysław Reymont(1867-1925) 

jeden z najwybitniejszych pol

skich pisarzy z przełomu XIX 

i XX wieku urodził się na 

Mazowszu w Kobielach Wiel

kich w rodzinie wiejskiego orga

nisty. Zanim został . pisarzem 

pracował na kolei warszaws

ko-wiedeńskiej. Od pracy tej 

kilkakrotnie uciekał z wędro

wnymi trupami aktorskimi. 

Przez kilka lat jako kolejarz 

mieszkał we wsi Krosnowo nie

daleko Skierniewic. Tam pow

stały pierwsze jego opowiada

nia. W 1893 r. przeniósł się do 

Warszawy. Żył w wielkiej bie

dzie zanim doczekał się uzna

nia i sławy. Powstały powieści: 

,,Komediantka'', , ,Fermenty'', 

„Ziemia obiecana", opowiada

nia, wreszcie w latach 1902/1908 

„Chłopi"; później cykl history

czny „Ostatni sejm Rzeczypos

politej", „Rok 1794", „Nil de-

sperandum", Insurekcja". 

W 1924 r. w rok przed śmiercią 

Reymont otrzymał jedną z naj

większych literackich nagród 

świata, Nagrodę Nobla. 



... Zostałem pisarzem z potrzeby i z musu, z bólu, 

nienawiści i miłości. Muszę nim pozostać do końca, 

choćbym ani jednego czytelnika nie miał, a przyjdzie 

i to dla mnie, wiem, przyjdzie z tego choćby powodu, 

że zbyt wiele mam nienawiści do dnia dzisiejszego, 

zbyt pogardzam tym wszystkim, co się dokoła dzieje 

i zbyt namiętnie pożądam innej, jaśniejszej przy

szłości ... 

Wł. Reymont (fragment listu) 

... Reymont w swojej wizji Lipiec odtworzył z nie

pospolitą siłą całokształt stosunków społeczno

gospodarczych kapitalistycznej wsi. Swoim pełnym 

opisem zarysował wyraziście strukturę gromady 

wiejskiej, odsłonił jej klasowe oblicze, pokazał panu

jący w niej system wyzysku. Uwadze pisarza szcze

gólnie mocno narzucał się problem ostrego zróżnico

wania gromady; notował on objawy tych głębokich 

przekształceń, których kapitalizm dokonywał w łonie 

klasy chłopskiej, gdy mówiąc o dobrobycie niewiel

ldej garści bogaczy lipeckich podkreślał trwały nie

dostatek pozostałej części wsi. 

„Chłopi" to jeden z najbardziej pasjonujących doku

mentów literackich epoki, to dzieło pełne sprzecznoś

ci i potężnych dysonansów, z których dzisiaj możemy 

odczytać wewnętrzny dramat pisarza tworzącego w 

warunkach burżuazyjnego społeczeństwa. Reymon

towska wizja wsi kształtowała się pod piórem artysty 

w wyniku burzliwego starcia dwóch czynników: 

autor pod naciskiem panującej ideologii formował 

barwne obrazy, skupiał uwagę na kułackiej fasadzie, 

ale równocześnie wierny życiu , które bezpośrednio 

obserwował, odtworzył w powieści ciężką dolę mas 

chłopskich, pozwalając czytelnikowi na wysunięcie 

z obrazu Lipiec właściwych wniosków o kierunku 

rozwojowym kapitalistycznej wsi. 

Leonard Sobierajski 

(fragmenty W stępu) 



Jagna - Emilia Krakowska 
Antek - Krzysztof Wróblewski 

Boryna - Janusz Cywiński 
Antek - Krzysztof Wróblewski 



Scena zbiorowa, na pierwszym planie: JJgna - Maria Pabisz, Boryna - Janusz Cywiński 



Jagna - Maria Pabisz 
An tek - Krzysztof Wróblewski 

Jagna - E m ilia Krakowska 
Wójt - Klemens Mielczai·ek 
Dominikowa - Irena Slnv ierczy1i ska 
Kłąb - Robert Roga lski 

Maryna - Henry k a Jędrzeje wska 

Ulisia - Zofia S t reer 
J a gustynka - Ma ri a Tre u tz-Kuszyńska 

Aga t a - Ba rba ra Kołodziejska 

Scena zbiorowa 
n a pierwszym pla nie 
J aS - Ta deusz Wieczorek 
J agna-Emilia Krakowsk a 



Rocho - Tomasz Mościcki 
Hanka - Stefania Iwińska 

(;hOr: 
Wiesława Zelichowska 
Zofia Perczyńska 
Barbara Nlkielska 

Na próbie Chlop6w 
Tomasz Mościcki, Zofia Wierchowicz, Wanda Wróblewska, 

Jerzy Próchnicki, Krystyna Berwińska 

Decyzja przełożenia epopei doli chłopskiej na ję
zyk sceny była niełatwa. Zmiana formy - najistot
niejszym zabiegiem adaptatorskim. Ocalić jak naj
więcej wybranych walorów dzieła w przekładzie na 
inną formę. Z chęci ocalenia pejzażu, klimatu, na
stroju, opisu - zrodziła się koncepcja „Chóru". 
Z <koncepcji „Chóru" oraz z konieczności eliminowa
nia wielu wątków, skondensowania ich w syntezę 

życia wsi, zrodziła się koncepcja „Gromady". 
Bohaterem-Gromada, zbiorowość, ale nie jednoli

ta, zadziwiająco trafnie rozwarstwiona klasowo, zjed
noczona stosunkiem do ziemi i konfliktem z dwo
rem~ Z ogromnego materiału powieści wybraliśmy te 
wątki, fragmenty, które wydały się nam najistot
niejsze, które obrazują odwieczny rytm życia czło
wieka związanego z ziemią, z naturą, gdzie miłość, 
nienawiść, narodziny, śmierć splatają się z przemi
janiem pór roku, z pracą na roli, z walką o chleb, 
nędzą, dolą człowieka. 



Zespół Państwowego Teatru 

KierotrnicttJ.;o Teatr" 

Dyr. i Kier. Artystyczny 
Kierownik Literacki 
Dyrektor Administl"nl!yjny 

Bronisław BORSKI 
Jarema DRWĘSKI 
Bohdan GRZYBOWICZ 
Stefania IWINSKA 
Henryka JĘDRZEJEWSKA 
Bogus!aw JERKE 
Maria KORANOWNA 
Barbara KOŁODZIEJSK J\ 

Fabian KIEBICZ 
Franciszek LUBELSIU 
Klemens MIELCZAREK 
Tomasz MOSCICKI 
Barbara NIKIELSKA 
Władyslaw OSTO-SUSK i 
Zdzisław OŻAROWSKI 
Ma ria PABISZ 
Kalina PIENKIEWICZ 

WANDA WROBLEWSKA 
KRYSTYNA BERWIŃSlCA 

LEONARD CZEPII< 

Aktorzy 

Sylweste1· PAWŁOWSKI 
Jerzy PROCHNICKI 
.Jerzy RACINA 
.Jerzy RADWAN 
Robert ROGALSKI 
Irena SKWIERCZYNSKA 
Zofia STREER 

Maria TREUTZ-KUSZYNSKA 
Krystian TOMCZAK 
Tadeusz WIECZOREK 
Sławomir ZEMŁO 

Wiesława ŻELECHOWSKA 

Jerzy ŻYDKIEWICZ 

Cyryl SEREDYŃSKI - inspicjent 
Jerzy GUZLIŃSKI - sufler 
Nina POLAKOWN/\ - suflerka 

J\dmintstracja 

Zygmunt BŁĄDZIJllSKI 
Kazimierz BOLEK 
Maria CHLEBOWSKA 
Tadeusz CHAJĘCKI 
Irena FLAK 

Stanisława GULCZYJllSKA 
.Jadwiga GORAL 
Witold GRZYBOWSKI 
Stanisława KOBYLINSKA 
Wojciech KOŁAKOWSKI 
Kazimierz KOWALCZYK 
Mieczysław LEWICKI 
Hanna MĄCZEWSKA 
Tadeusz ORYL 
Hanna PRZEZDZIECKA 
Stanislawa RYBIŃSKA 
Halina TOMCZAK 
rreneusz URBAN 

<łonkowie Zespołu którzy 

- Z-ca Głównego Księgowego 
Kier. Sekcji Płacy i Pr3cy 

- Kier. Nadzoru Artystycznego 
- Kier Sekcji Gospodarczej 
- Magazynierka 
- Księgowa 

- K<ięgowa 

- Organizator 
- Referent Gospodarczy 
- Kier. Realizacji 
- Organizator 
- K:er. Działu Objazriu 
- Główny Księgowy 

-- Kier. Zaopatrzenia 
- Księgowa 

- Referent Administncy;n:r 
- Kier. Działu Ogólnego 

Kier. Realizac ji 

są w teatrze pełne JO łat. 

Ziemi Mazowieckiej 

Zespól Techniczny 

Władysław BARASZKIEWICZ 
Ludwik BERKOWSKI 
.Jan GADOMSKI 
Zygmunt CHMIELEWSKI 
Stefan KIRYŁŁO 
Stanisław SKRONSKI 
.Terzy TARWACKI 
Jan ZWIERZCHOWSKI 
Zygmunt ZACZKIEWICZ 
Wiem KOWALSKA 
Anna KROGULSKA 
Maria ZIELIJllSKA 
Halina SOBOTA 

.Józef BALCERZAK 

Jadwiga MARUDA 
Marian KORULCZYK 
Mieczysław PUCHALSKI 
Marian SOBIERAJ 
Adam OKOŁOTOWICZ 
Helena OKON 
Ziofia ZIONTEK 
.Józef CIUNOWICZ 
Tadeusz WOZNICA 
Józef AMBROZIAK 
Mieczysław KANIEWSKI 
Hieronim KOZICKI 
Marek MICHNIEWICZ 
Stanisław SZATYBEŁKO 

Bolesław WENCZ 
Wacław BIELIŃSKI 

Zygmunt CZAPSKI 
Longin WOJCIECHOWSKI 
Stanisław CHOINSKI 
Jan KONDRACIUK 
Ryszard PASZKOWSKI 
Ryszarcl SOTT 
Andrzej STĘPNIEWSKI 

.Jan LIPKA 
Rys zard KAPISZ 
Felicja KIRYŁŁO 

Maria PAWLETKO 
~ ranciszek KLONOWSKI 
Bronisława JAROSZ 
Janina KAZMTERCZUK 
Zofia MAKICKA 

-- Kier. Techni('zny 
. - B r ygadier 
- Brygadier 
- Maszynista 
- Maszynista 
- Maszyn i stu 
- Maszynisla 
- Maszynista 
- Maszynista 
- Garderobiana 
- Garderobiana 
- Garderobiana 
- Kier. Pracowni Krawieckiej 

damskiej 
- Kier. Pracowni KrawiecJd .2j 

męskiej 

- Kra\vcowa 
- Krawiec 
- Krawiec 
- Krawiec 
- Kier. Pracowni Fryzje1skiej 
- Fryzjerka 
- Fryzjerkn 
- Kier. Pracowni Modelars kiej 
- Główny elektryk 
- Elektryk 
- Elektryk 
- Elektryk 
- Elektryk 
- Pomoc elektryka 
- Rekwizytor 
- Kier. Pracowni SLolarskiej 
- Stolarz 
- Kier. Transportu 
- Kierowca 
- Kierowca 
- Kierowca 
- Kierowca 
- KierO\vca 
- Mechanik samochoctowy 
- Monter samocho::lowy 
- Praczka 
- Bil~terka 

- Palacz 
- Sprzątac<.ka 

- Sprzątac7ka 

-- Sprzą t2czka 



MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU 
27.III .. br. z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru odbyły się 

uroczyste przedstawienia Teatru Ziemi Mazowieckiej w Płocku 
Sochaczewie i Wołominie. ' 

Przedstawiciele miejscowego społeczeństwa serdecznie przyj
mowali zespół Teatru obdarowując aktorów kwiatami i podejmu
jąc lampką wina. 

W Płocku Wydział Kultury P.M.R.N. Oddział Mazowiecki 
związku Teatrów Amatorskich i Klub Międzynarodowej Prasy 
i Książki zorganizowali obfity program na który składały się: 
spotkanie z Wandą Wróblewską dyr. P.T.Z.M. pod tytułem „Po obu 
stronach kurtyny", spotkanie aktorów PTZM z działaczami kultu
ralno-oświatowymi miasta i powiatu płockiego, przedstawienie 
PTZM „Balik Gospodarski" oraz wystawy: „Plakat Teatrów War
szawy" „,Plakat Teatru Ziemi Mazowieckiej" i „Program teatralny". 

Na przyjęciu w Prezydium M.R.N. Przewodniczący mgr inż. 
Robert Lipowski odznaczy! dyrektora P.T.Z.M. wandę Wróblewską 
Medalem Pamiątkowym wybitym z okazji XX rocznicy wyzwolenia 
i 1000-lecia Miasta Płocka: „za zasługi dla rozwoju Płocka w latach 
1956-1965". 

FRAGMENT ŻYCZEŃ OD WŁADZ WOJEWÓDZKICH: 

... podjęliście trudne, lecz zaszczytne zadanie teatru w upowszech
nieniu kultury wśród wszystkich środowisk społeczeństwa woje
wództwa warszawskiego. Nie bacząc na trudy dojazdu, niepogodę, 
prymitywne warunki sceny, nieśliście wysoko kulturę teatralną do 
miast i wsi województwa, do ludzi którzy często po raz pierwszy 
w swoim życiu oglądali teatr. Swoją pracą i poświęceniem, swoją 
bogatą w treść ideową i walory artystyczne sztuką, przyczyniacie 
się do podnoszenia poziomu i rozwoju życia kulturalnego naszego 
województwa. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru wyrażamy Wam nasze 
uznanie i podziękowanie za całokształt Waszej działalności arty
stycznej na rzecz województwa. 
Jednocześnie składamy Wam najgorętsze życzenia dalszych 

sukcesów artystycznych, dobrej i wdzięcznej widowni, coraz lep
szych warunków pracy. życzymy także wszystkim członkom zespo
łu dużo szczęścia i pomyślności osobistej. 

Przewodniczący 
Prezydium WRN 
Józef Pteń1,owski 
I Sekretarz WKW PZPR 
Marian Jaworski 
Przewodniczący WKZZ 
Tadeusz Gutkowski 

życzenia Teatrowi złożyły Władze Wojewódzkie oraz wiele insty
tucji i osób prywatnych. Szereg aktorów otrzymało z okazji Mię
dzynarodowego Dnia Teatru nagrody pieniężne od Wojewódzkiej 
Uady Narodowej. 

CZY WIECIE, ŻE ... 
... CHŁOPI są 50 premierą Waszego Teatru wysta
wioną z okazji jubileuszu 10-lecia działalności. 

* * * 
„.w miesiącu marcu i kwietniu br. z inicjatywy 
Wojew. Rady Narodowej, Związku Młodzieży Wiej
skiej i Teatru odbyło się szereg spotkań naszych 
aktorów z widzami na terenie województwa. W toku 
bezpośrednich rozmów, które odbywały się przeważ
nie w klubo-kawi'.1.rniach lub świetlicach, aktorzy 
opowiadali o swojej pracy i o teatrze. W spotkaniach 
wzięli udział kol. kol. Ma-ria Treutz-Kuszyńska, Zo
fia Streer, Władysław Osto-Suski, Jarema Drwęski, 
Robert Rogalski, Krystian Tomczak, Cyryl Seredyń
ski i Jerzy Próchnicki. 
Szczególnie udane było spotkanie w Sannikach, gdzie 
zespół amatorski przy Spółdzielni Pracy „Lepsze ju
tro" wykonał w strojach regionalnych fragmenty 
„ Wesela w Sannikach". 

* * * 
... dnia 3 maja br. w nowo otwartym Klubie Społecz
nego Uniwersytetu Powszechnego - Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej - odbyła się staraniem Dy
rekcji i samorządu słuchaczy S.U.P. - Wieczorni
ca z okazji 30-lecia udziału Polaków w walkach 
o wolność Hiszpanii. W części artystycznej wieczo
ru widzowie obejrzeli spektakl KOMU BIJE 
DZWON Ernesta Hemingway' a w adaptacji i reżyse
rii Krystyny Berwińskiej w formie „Teatru Propo
zycji". Wykonawcami byli: Henryka Jędrzejewska, 
Maria Pabisz, Bohdan Grzybowicz, Jerzy Radwan, 
Krystian Tomczak. 

* * * 
. .. z inicjatywy Teatru w dniu 8 maja w Sobieszynie 
pow. Ryki odbyła się w ramach „Dni prasy i książ
ki" ciekawa impreza na którą złożyło się: przedsta
wienie Teatru, kiermasz książkowy, spotkanie z poe
tami Mazowsza oraz wystawa grafiki polskiej. 

* * * 
.„obok CHŁOPÓW Teatr ma w swoim repertuarze 
KOMU BIJE DZWON wig Hemingway'a, GRZESZ
NIKÓW BEZ WINY Ostrowskiego, BALIK GOSPO
DARSKI Zabłockiego, WIERNĄ RZEKĘ wig Żerom
skiego oraz PUŁAPKĘ NA SAMOTNEGO MĘŻ
CZYZNĘ Thomasa. 
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Krystyna BERWINSKA 

Wahda WRÓBLEWSKA 

CHŁOPI 
sztuka w 4 częściach według powieści 

WŁADYSŁAWA 

REYMONTA 

Aktorzy 

Chór: 

Maciej Boryna 
Ant<:k Boryna, jego syn 
Hanka, żona Antka 
Dominikowa 
Jagna, jej córka 

Organiścina 

Jaś, jej syn 
Wójt 
Rocho 
Jambroży , kościelny 

Agata 
Witek 
Mateusz 
Kłąb 

Staszek 

Maciek .llARER I:OLACZROWSil V 
UHsia 
Baśka 

Szymon } 
Jagustynka komornicy 
Maryna 

Reżyser ia: 

Asys tenci reżysera: 

Scenografia: 
Muz yka: 
Plas tyka Ruchu: 
Przygo towanie wokalne: 
Przedstawienie prowadzi: 
Kontrola tekstu: 

Dyrektor i Kier. Artystyczny: 
Kierownik Literacki 
Dyrektor Administracyjny 

- BARBARA NIKIELSKA 
- MARIA PABISZ 
- ZOFIA PERCZYŃSKA 
- WIESŁAWA ZELICHOWSKA V 
- JANUSZ CYWIŃSKI 
- KRZYSZTOF WROBLEWSKI 
- STEF ANIA IWIŃSKA 

- IRENA SKWIERCZYŃSKA 
- EMILIA KRAKOWSKA V 

(gościnnie) 

- MARIA PABISZ 
- HENRYKA JĘDRZEJEWSKA 
- MARIA KORANOWNA 
- TADEUSZ WIECZOREK 
- KLEMENS MIELCZAREK 
- TOMASZ MOSCICKI 
- WŁADYSŁAW OSTO-SUSKI V 
- JERZY PROCHNICKI 
- BARBARA KOŁODZIEJSKA 

- JAREMA DRWĘSKI 

- JERZY RADWAN 
- ROBERT ROGALSKI 

- JERZY ZYDKIEWICZ 
- BOGUSŁAW JERKE 
- ZOFIA STREER 
- BARBARA KOŁODZIEJSKA 
- FhANCISZEK LUBELSKI 
- MARIA TREUTZ-KUSZYŃSKA 
- HENRYKA JĘDRZEJEWSKA 

KRYSTYNA BERWIŃSKA 
W ANDA WROBLEWSKA 
TOMASZ MOSCICKI 
JERZY PRO CHNICKI 
ZOFIA WIERCHOWICZ 
WITOLD RUDZI1'1SKI 
W ANDA SZCZUKA 
CZESŁAW ZIEMBICKI 
CYRYL SEREDYŃSKI 
JERZY GUZLI!ll'SKI 

W ANDA WROBLEWSKA 
KRYSTYNA BERWI1'1SKA 
LEON ARO CZEPIK 




