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WOJCIECH 
BOGUSŁAWSKI 

-TWÓRCA 
SCENY 
NARODOWEJ 

W ojc:ech Bogusławski uro<lzil się w 1757 roku w Glinnie 
pod Poznaniem. Ksztalcil się w Warszawie i ;początkowo 

miał zamiar poświęcić się służbie wojskowej. Jednak mając lat 
dwadzieścia jeden wystąpił z Gwardii Narodowej w stopniu pod
chorążego. Powziął wtedy trudną i ważną decyzję poświęcenia 
się zawodowi aktora. Decyzję trudną dlatego, że w ówczesnych 
warunkach zawód aktora był pogardzany i nieuznawany, połączo
ny z nieustanną walką o byt, o najskromniejsze środki egzysten
cji; ważną - ponieważ w SWYch skutkach miała ona olbrzymie 
znaczenie nie tylko dla jego osobistego życia, ale dla całej naszej 
kultury narodowej. 

W Warszawie istniało wprawdzie już wówczas kilka zespołów 
lecz życie teatralne było opanowane prawie wyłącznie przez cu
dzoziemców, zarówno jeśli chodzi o osoby przedsiębiorców i arty
stów, jak i repertuar. Przedsiębiorcy, uzależnieni od magnatów, 
którzy zabawiali się w patronów sztuki, WYstawiali wyłącznie 
sz~uki fran~uskie i włoskie, .sprowadzali cudzoziemskich arty
stow, holduJąc gustom wybranej, magnackiej publiczności. Wy_ 
siłki kilku światłych jednostek i samego króla Stanisława Augu
sta zmierzające do utworzenia stałej sceny polskiej napotykały 
na ogromne trudności zarówno ze względu na brak sił aktorskich 
i repertuaru jak i na deficytowość [Przedstawień polskich. 

„Tw<?rca Sceny Narodowej, eks-żolnierz, Wojciech Bogu
sławski, z wojskową energią, a z niczego kadry pierwszych ko
mediantów uformował i tę pstrokatą hałastrę dworskich garde
robiainych, totumfackich, woźnych trybunalskich i różnego kalib
ru pędziwiatrów do roboty twardej a niebezpiecznej odkomende
rował, sam odważnie stojąc na jej czele. I zaczęła się walka. Wal
ka nie tylko o Sztukę, którą szerokie warstwy sarmackie jak za 
króla Sasa, tak i teraz w :niewielkiej miały estymie, ale o Byt 
Narodu przez wewnętrznego i zewnętrznego wroga podważany. 
Europejczyk całą gębą, a Polak całym sercem, Bogusławski. 
K;rzywdzące glos ojczysty mniemania umorzył. 
Pisał, grał i grających na czas późny stworzył."* 

·• 
Rok 1783, w którym Wojciech Bogusławski, po szeregu lat pra

cy jako aktor, został dyrektorem teatru w 'Yarszawie i. otrzymał 
przywilej na prowadzenie teatru ~ Poznaniu, był. rok1~m prze
łomowym w dziejach teatru polskiego. Bogusławski z meb~a~ą 
energią i odwagą rozpoczął i kontynuował przez cale swe zyc1e 
walkę o teatr :narodowy, o związanie sceny z życie~ .społecze.ń
stwa i stworzenie przez to noWYch warunków dla JeJ rozwoJu. 
Walczył z kaprysami arystokracji i dworskimi intrygami, z obo
jętnością widzów, z cudzoziemską konkurencją i wyzyskiem akto
rów przez dzierżawców przywilejów teatralnych. Zakłada! nowe 
teatry :na prowincji. Utraciwszy jedną placówkę tworzył natych
miast nową, borykając się z kłopotami finansowymi, walcząc 
z intrygami i zawiśCią wpływowych konkurentów, z samowolą 
zaborców. 

Jego działalność obejmowała wszystkie dziedziny sztuki tea
tralnej. Sam grał bardzo wiele, prowadzi! administrację szeregu 
teatrów, ale przede wszystkim dzięki jego działalności jako pi
sarza i reżysera scena polska stała się ważnym czynnikiem 
w społeczno-politycznym życiu kraju. Bogusławski, w pelni doce
niając :rolę sztuki w formowaniu świadomości społecznej, rozu
miał równocześnie, że sztuka może rozwijać się i doskonalić je
dynie w warunkach kompletnego zespolenia się z życiem społe
czeństwa, z dążeniami i ideami szerokich mas narodowych. Re
pertuar jego teatrów był więc przede wszystkim podyktowany 
potrzebami chwili dziejowej. W roku pierwszego rozbioru Polski 
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•• 
Bogusławski wystawia ,,Powrót Posła" Juliana Niemcewicza, 
pierwszą polską komedię polityczną, poddającą ostrej i trafnej 
analizie sfery posiadające, krytykującą prywatę i zdradę intere
sów .narodoWYch prz.ez magnaterię, ośmieszającą głupotę, zacofa
nie i cudzoziemskie gusty szlachty. 

Jako autor sztuk teatralm.ych zasłynął Bogusławski przede wszy
stkim sztuką „Krakowiacy i Górale'', WYStawioną przed samym 
wybuchem powstania kościuszkowskiego. Sztuka ta wywalała 
wśród widzów olbrzymi entuzjazm - a słowa aktualnych kuple
tów, mimo surowej cenzury wygłaszanych na każdym przedsta
wieniu ;przez aktorów, wzniecały burz.e oklasków, potęgując za
pal ii wolę czynu ludu warszawskiego. 

Wojciech Bogusławski w ciągu czterdziestu lat swojej działal
ności, napisał szereg wartościoWYch dziel i przetłumaczył około 
stu sztuk obcych. Wychował także - i to jest jego ogromną za
sługą - pierwsze pok.olenie zawodoWYch artystów polskich, dal 
im własną szkolę i warsztat pracy, polepszył ich warunki bytu , 
stworzył iPierW\Sze formy zawodoWYch organizacji aktorskich. 
Wprowadzając na scenę utwory polskich pisarzy, wciągając do 
współpracy z teatrem muzyków i malarzy wzbogacił repertuar 
polskiego teatru, działał ożywczo :na kulturę narodową, stwarza
jąc nowe warunki jej rozwoju. 

Wojciech Bogusławski, OJc1ec teatru i aktorstwa polskiego 
zmarł w Warszawie w 1829 roku. Przez całe życie był nieomal 
w biedzie. Zrujnowany, zagrożony utratą słuchu, sterany nadmier
ną pracą zmuszony był zwrócić się w 1821 roku do dyrekcji tea
trów rządowych, prosząc o przyznanie mu dożywotniej pensji. Pi
sząc u schyłku życia „Dzieje Teatru Narodowego". Wojciech Bo
gusławski, człowiek, który do tego stopnia zespolił się z teatrem, 
że dzieje sceny polskiej stanowią zarazem historię jego własnego 
życia, napisał te .słowa: „Niosę ja w moje ustronie dwa nieocenione 
skarby: spokojne sumienie i to najdroższe przekonanie, że (ile 
w mocy mojej było) dopełniłem obowiązków stanu, w którym mnie 
przeznaczenie mieć chciało. Sławę moję zostawiam zdaniu patom
ności, a jeżeli w sercu choć jednego prawdziwego Polaka pozyskam 
wdzięcznych starań moich wspomnienie, jeszcze na tamtej .stronie 
grobu szczęśliwym będę". 

• Leon Schiller „Theatrum Mllitans". 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

UWAGI 

NAD 

SZKOŁĄ OBMOWY 

(fragmenty) 

J( omedyia, która wyśmiewaiąc szkodliwe ludz-

kiemu społeczeństwu wady poprawia obyczaie; 

im dokładniey zamiaru swoiego dopełnia, tem za dosko

nalszą uważaną bydź powinna. Taki miał cel Sheridan 

chcąc obrzydzić rodakom swoim haniebny nałóg obmo

wy, który lubo wszędzie ma swoich nader licznych 

czcicieli, naybardziey wszelako daie się uczuwać w wol

nych narodach, gdzie każdy może bez obawy przy~a

niać i naydostoynieyszym Osobom. Ażeby tem mocnzey 

dał uczuć prawdę przedstawionych w tey sztuce cha

rakterów, wziął za wzór żyiące naówczas Osoby ... 
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W szystkie 
•• • obycza-
iowe komedyie, 
powinne miec za 
cel poprawę oby
czaiów własnego 
narodu. Cóż nas 
maią obchodzić ob
cych nałogi i wa
dy? Szkoła Obmo
wy przeto przenie
sioną została do 
Warszawy. Jest 
ona i tu bardzo na 
swoim mieyscu ... 

Kazimiero: OWSiński 

K iedy w 1 793 roku, kirótiko przed coroezm.ą uro-
• • • tś' K . dt . ' K czys o c1ą oronacy1, prze s aw1ona s.p. ro-

lowiJmci Traiedia Brutus która w dniu tym daną bydź mia
ła, niepozyskała potwierdzenia; a żadney w tej chwili nowey 

sztuki niebyło; właśnie pod ręką leżącą komedyia SZilw

ły Obmowy, na role rozpisaną i nauczoną była. - Piei:w

sze iey ze wszechmiar dookonałe wystawienie, winną by

ła talentom wybornych ówczaoowych Artystów: a co 

szczególnieyszem wypadło zdarzeniem, że wszystkie nie

ma1 role, ich orobistym odpowiadały skłonnościom. Ow

si~i, sprawiedliwie Polskim Garrickiem nazwać się mo

gący, trochę z natury gdyiracz, w roli Sta!l'osty przewy

bornie swary z swoią żoną, a osobliwie chęć powiedzenia 

Waleremu o siedząoey za parawanem szwaczce, co ied

nak duszącym go śmiechem przytłumiał w sobie; prze-

Agnieszka 
Truskolaska. 

rys. M. Baciarelli 

Karol Boromeusz 
Swierzawsld, 

rys. J. Sonty 

cudownie wystawił. JPani Truskolaska przy nader piek

ney postaci i zniewalaiących wdziękach, wykwintnym 

ubiorem, wesołością humoru i zachwycaiącą grą swoią, 

ozdobiła rolę Starościny. Niezapomniany Swierzawski 

zwyczayną sobie w rolach Polaków naturalnością, żywy 

obraz Cześnika Bogackiego przedstawiał. Ro.la Regenta, 

tern doskonaley graną była przez Mierzyńskiego, że cały 

układ tego Artysty okazywał zawsze skromnisia, który 

przytem lubiąc często powtarzać moralne zdania, zaczy

nał zarwsze od słów: „Człowiek !który". Przybyły świeżo 

naówczas z Piotrkowskiey Palestry JPan Kazyński, dzi

sieyszy Antreprener Wileński, nadętą młodego Adwokata 

wymową w indukcie Susceptowicza, powszechne zyskał 

oklaski. Przyiemna i wesoła Ludwika Iwańska, naytraf

niey wszystkich ludzi poruszenia udawać umieiąca, na-



S-a.lomea Deszner, 
rys. J. Sontag 

Jakub Hem piński 

turalną była Wydzyźnialską, równie jako i Pani Plotkie

wiczowa grana przez Deszner, dla którey wiadomość 

wszelkich nowin i udzielanie ich drugim, naymilszą by

ła zabawą. Niewinna i skromna postać Pierożyńskiej 

w roli Konstacyi, i żywa wymowa Marunowskiey w roli 

Magdusi, właśnie były na swoiem mieyscu; a nienaślado

wany HempińSki, do'bitnem w pierwszey scenie opisaniem 

wszystkicll osób, zwrócił ciekawość na całe dzieło. 

Tak dookonale wy-stawiona Szkoła Obmowy, sprawiła, 

powsrechne Publiczności zadowolenie, Autorowi zaś zie

dnała ten nieoceniony zaszczyt, że w rękopiśmie iego włas

ną dobrotliwego Króla ręką poprawioną była. Dowód 

wspaniałości duszy! z jaką mądry Monarcha słabe nawet 

zdolności zachęcał do rozszerzenia oświaty Narodu swego. 

RICHARD BRINSLEY SHERIDAN (1751-
1816) j.alk wde1u lromedio-pi.sal"2y angiel
skich pochodz.il rz Irlandii. Ojciec jego. To
masz był aktorem. matka - Frances, autor
ką kilku powieści i sztuk. Wkrótce po 
ukończeniu studiów w Ha.rrow Sheridan 
zdobył 11>ewien ro.z.głos w Anglll: Odbył 

dwa 1pojedynlki o z.naną śplewaoZ<kę Eliza
beth Lllnley i ucie.!Qł z 111!ą do Francji gd'Zl.e 
odbył się dch ślub. Mając lat 24 nap!:sał 

swą pierwszą ikomedię - „Ryw~le", lkltó
r a :1ldobyła ogromny sukces. Jeszcze w tym 
samym 1775 rdku napisał farisę „Dz.leń św. 

Patryka" i operę komiczną „Duenna". w 
1776 roku nabył część 1Udziałów teatru 
Drury Lane i tam wystawił dalsze swoje 
sztuki: „Wyoiecaika do Scarborough", „Szko
ła obmowy" i „Krytyk". 

Sheridan odnosił również S'U!kcesy jako 
polityk. Został wybrany do Parlamentu 
w r. 1780 i tam wyróżnił się jako cz.ło

nek opozycji. Jego mowy prz.ec!Wlko dz.!a
łalnośo! Hast!ngsa w Indiach uchOdzą do 
dziś dnia za niezrównane. W roku 1805 
został tSkarbnl.k!em marynarki. srezęśc!e 

przestało mu iu>rzyjać, gdy w 1809 r. spło

nął teatr Drury La.n.e. Sheridan popadł w 
długi, stracił miejsce w rparlamenc!e. Zmarł 
w nędz.y, rw chwili gdy mJano go areszto
wać za długi. Został rpochowany bardzo 
uroczyście w Westminster Abbey. 



PIERWSZA 

SALA TEATRALNA 

W CZĘSTOCHOWIE 
(1883 - 1908) 

Już 50 lat minęło .od dnia, kiedy na afiszach zapowia
dających występy trup aktorskich w Częstochowie, po 

raz ostatni widniała nazwa: Teatr Miejscowy. Jak się okazuje, 
jest to wystarczająco długi okres czasu, by pamięć o tzw. 
Teatrze Miejscowym istnoiejącym w Częstochowie w latach 
1883-1908, przesłonił kurz zapomnienia. Warto ten kurz zdmuch
nqć ... 

Sala, którą określano mianem Teatru Miejscowego w Często
chowie, mieściło się w okazałym, piętrowym, frontowym budynku 
przy Alei NMP Nr 19 (obecnie Bank Rolny). Właścicielka tego 
budynku p. Zapałkiewicz, udostępniała salę teatralnq (oczywiście 
za opłatq) na przedstawienia, a czasem wydzierżawiała ją nawet 
na dłuższy czas przyjezdnej trupie aktorskiej. 

Zachowane dokumenty mówią (przy pisaniu tego artykułu 
korzystałem ze zbiorów Archiwum Państwowego w Częstocho
wie, a w sZJOzególności z akt Magistratu m. Częstochowy, Mag. 
Cz-2064 i 2552), że ze względu na zły stan sanitarny sali oraz 
zagrożone bezpieczeństwo widzów, władze miejscowe zmusz01U! 
były przeprowadzić kilkakrotne lustracje teatru. M.in. kontroli 
takich dokonano w 1883 i 1890 roku oraz na specjalne polecenie 
Urzędu Gubernialnego w Piotrkowie, w sierpniu 1904 roku. 
Jakże więc wyglądał ten Teatr Miejscowy? 

Sala teatru znajdowała się na pierwszym piętrze. Prowadziło 
do niej wejście od ulicy. Po kamiennych schodach wchodziło 
się do małego korytarza-hall'u, a stqd już do właściwej sali. Z ko
rytarzem tym sqsiadowała izba zwana palarnią. Sęk w tym, że było 
to po prostu prywatne mieszkanie. W czasie przerw, kiedy palarnia 
zapełniała się ludźmi, lokator musiał opuszczać swoją izbę, albo 
siedzieć w niej jak mysz pod miotlą. 

Na parterze sali Teatru Miejscowego znajdowało się 180 miejsc 
siedzących oraz osiem ośmioosobowych i dziewięć czteroosobo
wych lóż. Galeria mogla pomieścić 320 osób, ale ze względu na 
bezpieczeństwo, policja zezwalała wpuszczać na nią najwyżej 
120 osób. Powierzchnia parteru sali byla wykorzystana co do 
centymetra kwadratowego. Do lóż prowadziły wqziutkie przej
ścia. Można było nimi iść tylko gęsiego. 
Widownię oświetlały lampy naftowe (około 1906 roku zostało 

tu założone oświetlenie elektryczne). Obrazu tego dopelniał że
lazny piecyk ustawiony w przejściu do krzeseł. Aktorzy byli 
bardziej uprzywilejowani: mieli bowiem na scenie dwa piece 
kaflowe. Z pieców tych, poprzez szpary w podłodze, łatwo mo
gla się dostać iskra pod scenę. Gorsze jednak niebezpieczeństwo 

pożaru stwarzały la"!'PY naftowe zawieszane przy samym suficie. 
Scena była ma la. Ciasnotę potęgował brak zaplecza. Wszystkie 
el~menty dekoracji, obojętnie w którym alocie przedstawienia 
uzytkowane, trzeba było jakoś trzymać na scenie. 

W ta.kich warunkach trupa aktorska Felicjana Felińskiego 
wystawiała w poczqtka,ch 1906 roku oprócz Przeora Paulinów 
czyli Obrony Częstochowy" Juliana Moersa ;• Poradowa i Ob
rony„ Olsztyna" Władysłal:°a Syro~omli, dramat M. Gorkiego ·:,Na 
dnie , a Knake-Zawadzki w ma3u 1907 roku w czasie przedsta
wieni0; „Dz~CLdów" .wcielal się w mickiewiozowskiego Gustawa. 
Na. te3 scen.ie w dniu 16 maja 1908 roku, na inaugurację cztero
dm.owego. pobytu w Częstochowie, przy szczelnie wypełnionej 
sali Maria Przybyłka-Potocka kreowała rolę Bronki w sztuce 
St. Krzywoszewskiego „Edukacja Bronki", a w kilka dni potem 
trupa aktorska Kazimierza Kamińskiego wystawiała lntratnq 
posadę" Ostrowskiego. Sam Kamiński zaś zbierał ni~~iŁknące 
brawa za rolę Jusofa. 

Mi"!'o, że .złe warunki. P!1-nujące w sali teatralnej utrudniały 
organizowanie przedstawien, p. Zapałkiewicz kazała sobie bar
dzo drog_o. placić za wynajmowanie sali i pod tym to względem 
'!'eatr Mi~3scowy w Częstochowie równał się z komfortowymi -
3ak_ na owczesn~ czasy - teatrami w największych miastach 
Krolestwa Polskiego - Warszawie i Łodzi. 

N.a parterze . omawianego budynku znajdowały się sklepy. 
W Jednym z nich p:owadzono sprzedaż nafty. To niebezpieczne 
sąsiedztwo .m?gło :nieć jednak i dodatnią stronę: kiedy brakło 
nafty do oswietlama sali, była możliwość szybkiego jej zakupu. 
A. naft'!! potrzebowano nawet i wtedy, gdy sala otrzymała oś
wietlen.ie elektryczne, bowiem miejscowa elektrownia lubiła 
pla~ać ps~kU;SY· P. Zapałkie'!l'icz nie Jowapila się jednak z wy
daniem pieni_ęd:zy n~ naftę i dlatego zdarzało się, że z powodu 
prz~rU: ~. o~wiet~emu, przedstawienia kończyły się i o północy. 
„Jezeli 1uz J.estesmy z~u~zeni uczęszczać do tej wstrętnej bu
d~ -: pisz~ 3eden ~ widzow teatralnych w „Gońcu Częstochow
s~i"!' z ~ma 4 ma1a. 1908 roku - niechaj nam chociaż zapewnią 
oswietleme, w przeciwnym razie będziemy musieli wyrzec się 
przedstawień i n.ie wczęszozać do teatru" 

W poło.w~e 1908 roku, p. Zapałkiewicz wydzierżawiła salę 
Teatru. Mie1s:owego ~· .za~zeckiemu, który zakrzątnął się wokół 
zorganizowania w nie3 kinematografu. Wprawdzie dzie-rżawca 
zapewn~ał, że będzie u_życzał gościny przyjezdnym zespołom 
aktorsk.im, a.le faktycz'l!'ie .efektownie odnowiona sala s!użyla 
~ylk.o fi~mot?i. Odtąd tez znika nazwa „Teatr Miejscowy", a po-
3awia się kino-teatr „Paryski". 

Prz_yjezdne . zes'l!o.ly aktorskie występowały w różnych salach 
a m.in. w. siedzibie .Towarzystwa Spiewaczego „Lutnia" przy 
ul. Szkolne3 10 (obecnie ul. Dąbrowskiego). 

. Po pewnym. ~kresi~ czasu budynek, w którym rozgościło się 
kino „Paryskie kupiła od p. Zapalkiewicz Kasa Komunalna, 
a w następnych latach jego właścicielem został Bank Ziemiański 
~ latach trzydziestych, wnętrze budynku zostało przebudowan~ 
i dostosowane do P?trzeb banku. _w t~j postaci, okazały, piętro
wy bud'l!n~k, w ktorym ponad pol wieku temu mieścił się tzw. 
Teatr Mie3scowy, stoi nadal przy Alei NMP pod nr 19. 

W ALDEM AR TY RAS 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-



KRYSTYllA BIEL-WAGllEROWA 
debiutowała na scenie w ro.ku 
1948 we Wrocła·wiu, rolą Helenki w 
Grubych rybach" BałuCikdego. 

S2ltlllkę reżyserował Ludwik Sol
ski, który kiero':"ał pie~wszymi 
krokami młodeJ deb1utant\kl. 
o tym jak wypadł pierwszy. wy
stęp świadczy następna powierzo
na tJej rola - była mą KlaTa w 
zemście" Frediry reżyserowanej 

przez Teof.W.a Txz.cińskiego. Przy 
pracy nad tą rolą, p. Krystyna 
zetknęła się z tak wybitną indy
widuaLnośclą aktorską jalk Irena 
Solska lktóra udzieliła jej wtedy 
ki~ku ielkcji. Następnie - T<lik stu
diów w .kralkowsklej P.W.S.T. 
kierowanej przez Juliusza Oster
wę. Ty~ko rok - gdyż egzamin 
eksternistycz.ny zdany w War·sza
wie umożliwił IP· KryLstynie sa
modzleLną już pracę na scenie. 
Publicmość naszego teatru ma 

p. Krystynę od wielu lat. Właś
nie bowiem na scenie teatru im. 
A. Mickiewicza aktarika StWOTZY
ła szereg kreacji, które zyskały 
jej dużą popularność i sympatię 
widzów uz.na:nie kryitylkl I kół 
fachowych. Duży sukces ipr.zynosi
ła jej .rola Niny w pol.Sk.iej pra
premierze dramatu Lermootowa 
„Maskarada". 

Krystyna Blel-Wagnerowa ma 
w swoim dorobklU wiele Tól, któ
re świadczą wymownie o możll
wościaCh i randze artystycznej 
aoktorlki. N8'leży tiu wymienić rolę 
tytułową w „Norze" Ibsena. Eli
zę w „Pigmalionie" Shawa, Lud
miłę w „PómeJ miłości" OStrow
skilego, Ksactypę w „Obronie 
Ksantypy" Morlltlna oraz Lui1ę 
w „Intrydze i mlłoścl" Schlillera. 

Role p. Krystyny - a grała Ich 
dotychczas 48 - obejmują rów
nież tzw. „lżejszy repertuar" 
często niezmiernie trudny dla ak
tora, wymagający dużej precyzji 
i doskonałego opanowama rze
miosła. Wymieńrw tu Anulke w 
Porwaniu Sabinek" SCh11ntana, 

Helę w „Wodewilu WaI'szaW8!<im" 
Gozdarwy .i Stępnia i Ameilię w 
s>Jtuce Feydeau „Opiek!Uj się 
Amelią". 

Rola Dorymeny, w :której oglą
damy p. Krystynę w „S:r.kole 
obmowy" BogusławSkiego wg. 
Sheridana, należy do popisowych 
ról aktorek całego świata. 

MARIAll ŁOZIŃSKI 
pm.cę na scenie rozpoczął w 
1920 r. jako aktor pierwszego 
polskiego teatru w GrudziądZIU. 
Potem w seronach 1922/24 wystę
puje w Teatr.ze Miejskinl w Lub
linie. w rok pótniej prowadzi -
założony przez siebie - teatr 
S2lkarłatna ma9ka", a następnie 

przez dwa sezony jest dyrekto
rem również założonego przez 
siebie obja?.x:lowego teatru szJrol
nego. Teatr ten pod dyrekcją 
Łozińskie.go wystawił !komedię 
Fredry „Damy i hU1Zary", uzu
pełniając objazdowe występy 
. Reduty". z kolei przez jeden 
sezon prowadz.i teatr w Szczaw
nicy, następn:le przez 9 lat -
do 1938 ir. teatr 2Jdrojowy w Bu
sku Zdroju (g.rający zimą na 
objazdach). 

Wojna cz:askoczyła artystę w 
SiedLcach. Tam udało mu się 
p11Zetrwać do 1945 r., a doświad
czenia .z pierwszej wojny świato
wej bardzo się przydały w rpracy 
konspiracyjnej rporowadzoneij przez 
cały okres hitlerowskiej okurpacj.i. 

W latach 1946-48 Marian Ło-
2liński kieruje (za.łożonym przez 
siebie) Teatrem MlejSklm w Siedl
cach, a od 1949 r. (z roozną 
przerwą) jest rw zespole 1I1aszego 
teatru gdzie dał się poznać w 
wielu ciekawie zag.ranyClh rolach. 
I nie tylko jako aktor ale też 
ja·ko reżyser około 10 sztuk, w 
tym czterech prapremier. 

Marian Łoziński ma w dorob
ku ponad 300 postaci scenicznych, 
wiele sztuk reżyserowanych pr.zez 
siebie i pasję, lk:tórą na zewnątrz 
nie ujawnia, aJe która demaSkuje 
aTtystę jeże.U tylko irozmowa 
zejdzie na temat teartmu. Teatr to 
jego krąg życia, a skI'omność ce
chująca artystę najlepiej świad
czy o umiłowaniu zawodu. 

W dorobku artystycznym Ma
rian Łoziński ma również wiele 
sztuk reżyserowanych przez sie
bie. z ciekawszych ról w inteil'
pretacjd Łoziń9klego w okresie 
międzywojennym to .postacie z 
komedii F1redry, Bałuckiego i 
sztuk Zapolskiej jak np. Fl
kalski w „Domu otwartym" Ba
łuckiego, a także Król Kazimierz w 
„Maze,pie" I Pustelnik w „Balla
dynie" Słowackiego, czy Pytel 
w „Roztworze prof. Pytla" Wi
nawera. W naszym teatrze pa
miętamy artystę m. In. jako 
Preada w „Profesji pani War.ren" 
Shawa, Mo.krzyokiego z „Próby 
sił" i Doktora w „Ostrym Dy
żurze" Lutowskiego, malarza w 
sztuce PomianowSkiego d Wolin 
„Far~zeusze i grzeS2Jnik" Pustel
nika w „Igras2lkach z diabłem" 
Drdy, Arnolfa w „Szkole żon" 
Moliera .L wielu innych. 

Z ciekawych inscenlzacjd i re
żyserii Łozińskiego rw Częstocho
wie 1przypominamy „Baliik gos
podarski" Zabłookiego, „Późną 
miłość" OstrowSk:iego i „Najazd" 
Leonowa„. 

LUDMIŁĘ SZRETTER 
zina /pillblliozność iezęstoc.hows'ka 
z wlieLu świetrne :mgnany.c.h ról, 
z.W'liamJciza ról ch3JI'alkterystyozno
komio7Jil.yc.h. Zaonim declnak do te
go doszło była operetkia i opema. 
Zaczęło się w 1933 r. gdy p. 

Ludmiła po Skończeniu waT
Skiej Szkoły Operowej roo.poczęła 
koncerty rw PoLSkim Radiu d na 

rad 

ar.tys!ika zadebiutowała w Ope
retce Warszawskiej rolą Infantlki 
w „Przygodzie w Grand Hotelu" 
- Abrahama. W operetce p. Lud
miła występowała .przez dwa se
zony (drugi w Bydgoszczy). po 
czym, aż do wybuchu drugiej 
wojny światowej była artystką 
Opery Warszawskiej. I 

Lata wojenne odsunęły artystkę 
od umiłowanej pracy, podobnie 
jak prawie wszystkich aktorów. 
Po wojnie p. Szretter rozpoczęła 
pracę w Operze Wrocławskiej 
skąd w 1949 r. przenios.ła się do 
Teatru iw Częstochowie, w któ
rym pozostaje po dzień dzisiejszy. 

W dorobku artystyc:z.nym posia
da p. Ludmiła szereg ról qperet
kowych i o,perowych. M. in. w 
operetce Benatz.ky•ego „Ka
wtlarenka" była partnerką Ludwli
ka Sem.Polińskiego, a w operze 
„Borys Godunow" grała Xenię 
z F. Szalla,plnem, odtwórcą .roli 
tytułowej. 

Rejestr postaci operetkowo-
operowych p. Ludmiły jest zbyt 
bogaty, by itu go przytaczać. 
Ograniczymy się więc do wymie
nienia tylko .niektórych ról ar
tystki z częstochowSkiej sceny. 
Pamiętamy p. Szretter, jako 

Inez w „Zielonym gilu", Ciotkę 
w „Wodewilu WaI'Szawskim" -
Go?.dawy .l Stępnia, Hrab>nę z 
„Wesela FI.gara" Beaumail'chads, 
Elmiirę z „Swiętos2lka" - Moliera, 
karpitaLną w typie dyrektorową 
w „Imieninach pana dyrektora" 
i niemniej ka•pitałną Matkę w 
„KIUglarzach" Skowrońskiego, pa
rrlą Higgins w „P!grna.lilonle" -
Shawa, ozy KłaC1Jkową w „Ro
mansie z wOdewUu" - Krzemiń-
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AGNIESZKA OSIECKA i ANDRZEJ JARECKI 

T rzpiotolskl, kawaler modny 
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Józef, lokai 
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ALFRED BODZIACHOWSKI 
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TERESA KAZANOWICZ 

Kierownik techniczny 

Z-ca kier. techn. 

Brygadier sceny 

Światło 

Kier. proc. malarskiej 

Kier. proc. modelarskiej 

Kier. proc. stolarskiej 

Kier. proc. szewskiej 
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Charakteryzacja 

Efekty akustyczne 

- KAZIMIERZ KNAP 

- EDWARD GŁOGOWSKI 

- FRANCISZEK SŁĄWETA 

- JAN SŁABOSZ 

- EDWARD LATACZ 

- HENRYK PALACZ 

- EDWARD WIECZOREK 

- WINCENTY KOŚMIDER 

- KAZIMIERZ WŁODARSKI 

- CZESŁAW KOCIŃSKI 
- STEFAN BUCHLIŃSKI 

Kostiumy wykonano pod kierownictwem 

STANISŁAWA BYSTRZYCKIEGO I JANINY NIWIŃSKIEJ 
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Wojciech Bogusławski 
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