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DO NASZYCH WIDZÓW

Drodzy Widzowie - milo nam podzielić się z Wami do1Jrą
Oto nareszcie po 10 latach bezdomności i tułaczki Wasz teatr otrzumal własną siedzibę Teatr przy u.l.
Szwedzkiej. Teatr Ludowy przeniósł się na ul. Puławską
do gmachu dawnej Operetki, a my nareszcie mamy swój
dom. Nareszcie wszystko razem: scenc1, sala prób, pracownie, administracja. Nie musimy Wam mówić jak bardzo to
nam ułatwi pracę i poprawi samopoczucie.
Dnia 27.IX.66 r . pierwszy raz graliśmy w teatrze przy
ul. Szwedzkiej Chłopów wig Reymonta. Przed przed.stawieniem zaprosiliśmy na lampkę wina przedstawicieli władz,
pra.sy, swoich przyjaciół, którzy wraz z nami walczyli o bazę
dla teatru.
W czasie spotkania Tow . Kazimierz Rokoszewski Sekretarz W.KW. P.Z.P.R. przekazał teatrowi Odznakę Tysiącle
cia - w imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu.
A więc, Drodzy Widzowie, nareszcie mamy już stały adres,
możecie piscrć do nas: P.T.Z.M. Warszawa, ul. Szwedzka 214.
nowiną.
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Dnia 17.VI.1966 r. Wasz Teatr otchodził Dziesięciolecie
swego istnienia. W sali Teatru Dramatycznego w Warszawie odbyła się przygotowana na tę okazję premiera Chło
pów wig Reymonta, potem nastąpiło otwarcie wystawy
obrazującej 10 lat działalności Teatru oraz uroczystość jubileuszowa.
Po okolicznościowych przemówieniach Teatr otrzymał
Złotą Odznakę Za Zasługi Dla Województwa Warszawskiego,
poczem Minister Kultury i Sztuki Lucjan Motyka, Przewodniczący Prezydium W.R.N. Józef Pińkowski oraz Sekretarz
K.W. P.Z.P.R. Kazimierz Rokoszewski odznaczyli wielu
członków zespołu odznaczeniami państwowymi (Krzyże Kawalerskie Odrodzenia Polski oraz Złote Krzyże Zasługi) odznakami Zasłużonego Działacza Kultury i Odznakami Za
Zasługi Dla Województwa Warszawskiego.
Teatr otrzymał wspaniałe kosze kwiatów od Ministra
Kultury i Sztuki, K.W. P .Z.P.R i Prezydium W.R.N. oraz
mnóstwo depesz, życzeń i kwiatów od Spatifu i innych Stowarzyszet'l Twórczych, od Związku Zawodowego Pracowników Kultury, Teatrów, Zespołu Mazowsza, Zespołów Amatorskich i licznych delegacji widzów z terenu. Niektóre
delegacje z terenu wystąpiły w strojach mazowieckich i obdarowały swój teatr prezentami w postaci wyrobów sztuki
ludowej.
Uroczystość zakończył bankiet, na którym Kierownictwo
i Zespół Teatru pożegnali Dyr. M. Marszyckiego (obecnie
V -Dyrektora Teatru Dramatycznego), który niemal 10 lat
był V-Dyrektorem P.T.Z.M. i pozostał jego prawdziwym
przyjacielem.
Bankiet upłynął w swobodnej i serdecznej atmosferze.
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POZNAJCIE SWOICH AKTORÓW
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P.W.S.T. w Warszawie, przez szereg lat praw teatrach terenowych. Od 1965 r. w T.Z.M. Pół
zatem mojego życia teatralnego spędziłam na scenie, a pół
w autobu1~ie i mogę chyba już powiedzieć, że objazdy są
moim hobby. Grałam na większych i mniejszych scenac)1
całego niemal kraju, a najwdzięczniejszą publiczność spotykałam zwykle w odległych wioskach, do których teatr
prawie nie dociera. Grane przeze mnie role to między innymi w dramatach Słowackiego: Balladyna, Roza
Weneda. i Judyta, w Księdzu Marku; Rachel w Weselu Wyspiańskiego, Olga w Trzech siostrach Czechowa,
Ruth w Niemcach Kruczkowskiego, Blanche w Tramwaju zwanym pożądaniem Williamsa. Dwukrotnie zdobywałam wyróżnienia na festiwalach teatralnych toruń
skim i kaliskim. Grałam również w Teatrze Narodów w Paryżu (rola Adelmy w
Księżniczce Turandot Gozziego Teatr Ludowy w Nowej Hucie). W aktualnych spektaklach
PTZM gram księżnę Odrowążową w Wiernej rzece, Pilar
w Komu bije dzwon, Marynę w Chłopach no i teraz
Amandę w Szklanej menażerii.
Nigdy dotąd nie grałam ról Szekspirowskich i moim pragnieniem jest zagrać którąś z bohaterek jego tragedii.
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Jędrzejewska

Z TERENU
CZY WIECIE, ŻE

. „ w nowym sezonie 1966/67 nastąpiły jak zwykle pewne
zmiany w zespole. Odeszli kol. ko!. Krystian Tomczak do
teatru Ludowego w Warszawie, Jerzy H.acina do Wrocła
wia, Sylwester Pawlowski do teatru Powszechnego w Warszawie . Przybyli Kol. Kol . Zofia Perczyńska, z Warszawy ,
Janusz Cywiński z teatru im. Osterwy w Lublinie, Krzysztof Wróblewski z teatru Powszechnego z Łodzi oraz Ryszard Nawrocki, absoiwent warszawskiej P.W.S.T .

*

*

*

„. w czasie Wiosny Mazowieckiej w Płocku powstało Towarzystwo Kultury Mazowsza. Do Rady Towarzystwa została wybrana Wanda Wróblewska, dyrektor i kierownik
artystyczny P .T .Z .M .

*

„.

Wanda Wróblewska,
tury Polskiej.

*

była

*

*

*

*

*
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Wasz teatr ma w swoim rep ertuarze obole Szklanej menażerii:
Chłopów w / g Reymonta·, Komu bije dzwon w/g
Heminway' a, Balik gospodarski Fr. Zablock i ego.

•

„. Szklana

*

*

menażeria

jest trz ecią współczesną sztuką
amerykańską w repertuarze Wa szego Teatru. Kilka lat temu
graliśmy Zaklinacza deszczu R. Nasha i
Serce (Drewniana miska) Morrisa.

*

*

*

„. Wasz Teatr wznawia akcję grania sz tuk dla dzieci.
W grudniu nasi najmlodsi widzowie zobaczą s z tukę Jana
Makariusa Trzy białe strzały .

*

*

*

„. najbl iż szą premi e rą dla doroslych będzi e spektakl zlożony z dwóch sztuk: Zabawy Sławomira Mroż ka i Jana
Macieja Karola Wścieklicy Stanisława Ignacego Witkie-

wicza.

*

*

Piękna sala na 400 miejsc warunki sceniczne dobre
niestety projektant zapomniał o„. garderobie. Aktory mu:
sieli się ubierać i charakteryzować w tzw. kieszeni sceny.
Głowy myślą!

Publiczność

(w ogromnej większości młodzież) przyjęła
przedstawienie. Kierownictwo nowo otwartego Domu
Kultury zaprasza Teatr na jeszcze cztery przedstawienia
Chłopów. Przyjedziemy jak tylko będziemy mogli.
gorąco

S och ac ze w. Sochaczew doczekał się wreszcie dobrej
sali teatralnej na 600 miejsc w „Domu Rzemiosła".
9.X.66 r. graliśmy po raz pierwszy w tej sali Chłopów
wig Reymonta.

delegatem na Kongres Kul-

„ . W październiku br. Kierownictwo Teatru zostało zapro szone do niemieckiego objazdowego teatru Landes Buhnen Sachsen w Radebeul pod Dreznem. Kierownictwo zapoznało się z działalnością tego Teatru, ob e jrzało szereg jego przedstawień oraz piękną scenę plenerową w Rathen
w Saskiej Szwajcarii .

*

Ciechanów. 24 i 25.IX.1966 r. graliśmy Chlopów
wig Reymonta na otwarcie Państwowego Domu Kultury .

*

... Wierna rzeka w i g S. Zeromskiego grana byla w Waszym Teatrze 182 razy, a Pułapka na samotnego mężczyz
nę 141 razy.

W ark a. Nowa ładnie rozwiązana architektonicznie tysiąclatka. Gramy w sali gimnastycznej na własnej scenie.
Wierną rzekę. Przyjęcie przez młodzież entuzjastyczn<!.
Dobrze byłoby gdyby szkoła zbudowała własną przenośną
scenę.

W o I om i n. W dniu 13.X.66 r. jeszcze z okazji 10-lecia
naszego Teatru odbyło się z inicjatywy Inspektoratu Oświa
ty przedstawienie Chłopów oraz uroczystość otwarcia wyi;tawy dotyczącej działalności teatru. Po przedstawieniu zespół Chłopów przy kawie i winie pogawędził w miłej
atmosferze z miejscowymi działaczami kultury.
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„SZKLANA

MENAŻERIA"

Sztuka w 2
Przekład:

częściach

Kazimierz Piotrowski

os oby:
Matka

STEFANIA

IWIŃSKA

HENRYKA

JĘDRZEJEWSKA

-- BARBARA

KOŁODZIEJSKA

-

Córka

BARBARA NIKIELSKA
-

Syn

DRWĘSKI

MOŚCICKI

BOGUSŁAW

Gość

-

JERKE

TADEUSZ WIECZOREK

Scenografia :
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Kontrola tekstu: JERZY GUŻLIŃSKI

TENNESSES WILLIAMS jest ,iednym z najwybitniejszych,
najbardziej popularnych autorów współczesnej Am eryki.
Sztuki jego nie schodzą z afiszów teatrów Ameryki i Europy. Najwybitniejsze z nich, grane i w Polsce, to: Szklana menaż 2ria

(1945),

tulowana
Imwnr.

róża

Tramwaj

zwany

pożądani em

(1951),

Orfeusz

zs tępujący

(1957),
(1957),

TaNoc

Twórczość Williamsa w y wodzi si ę z O'N eilla i Wild e ra.
Z O'Neilla czerpie drastyczn y naturalizm, psychologizm aż
do granic histerii i ekshibicjonizmu, pos tacie z pogranicza
pato10gii. Z Wildera poetykę l~ic zą cą
naturalis tyczny
rysunek postaci z formami scenicznymi teatru umownego,
oraz wielowarstwową symbolikę . Twórczość Williamsa _?:godna jest z nurtem całego ws półczesnego dramatu amerykań
skiego: realizm czy nawet naturalizm, o nadbudowie poetyckiej.

Williamsa interesuje

ściśle okre ś lone środowisko:

amerytradycje kraju dzikiego, romantycznego, konserwatywnego w przeciwieństwie do szarej, zuniformizowanej przemysłowej Północy .
kańskie Południe zachowujące

W sztukach Williamsa pojawia się obsesyjnie temat osamotnionej, \vrażliwej jednostki miażdżonej przez społeczeń
stwo.
Para samotnych ludzi zaczyna się rozumieć, potrz e bować,
- ale drogi ich rozchodzą się, przelotne porozumienie mija, następuje brutalne zderzenie prawd y z iluzjami,
niemożność nawiązania kontaktu z rzeczywistością. Klęską
bohaterów Williamsa jest odrębność, nieprzystosowanie do
brutalnego, skonwencjonalizowanego świata, skłócenie z ży
ciem . Zwycięża świat postępu i mechaniki, świat żywotny
i pelen poczucia realizmu. Ale Williams jest po s tronie zwyciężonych, okaleczonych, pragnąc y ch daremnie wyrwać się
z samotności. „.J eśli nie ż y je się w świecie szklanej menażerii żyje się w dżungli pełnej pożerających się bestii" mówi. A wic;c sytuacja bez wyjścia?
kochać

„Piekło

to wy sami , piekło bywa wtedy, gdy omijacie zuinnych ludzi". Może w wyjściu z tego magicznego
kręgu izolacji tkwi cień nadziei dla tragicznych bohaterów
Williamsa?
pełnie

