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Zapolska daje nam jaskrawe, przejaskrawione 
obrazy z życia ostatnich pokoleń w oświetleniu tych 
części naszego społeczeństwa, które rozwój 
społeczny w ten lub inny sposób deklasuje. Jej 
zbuntowani są już zwyciężeni przed walką. Bunt ich 
jest zawsze tylko krzykiem bólu, nigdy usiłowaniem 
owładnięcia całokształtem życia, nadania mu 
celowego kierunku. Dochodzi tu do głosu ta część 
społeczeństwa, którą rozwój życia spędza w nędzę 
moralną i fizyczną, skazuje na rozstrój duchowy, 
zdziczenie, stępienie, śmierć. ( ... ) Ideały, oskarżenia 
Zapolskiej są zmienne jak potrzeby i tęsknoty 
chorych, zbolałych nerwów. Najsilniejszą bywa tam, 
gdzie nienawidzi. W Żabusi, w Nieporozumieniu 
znajdujemy obraz zakątków domowych, rodzinnej 
ciszy, szkicowany z siłą i zaciekłością, jakie 
wzbierają w duszy włóczęgi, bezdomnego tułacza, 
który czuje, że cierpi, a pragnąłby wmówić w siebie, 
że walczy. Zapolska wmawiała w siebie 
nieskończenie wiele rzeczy: feminizm i patriotyzm, 
socjalizm i modernizm, naturalizm i mistykę. Jest 
to najpłytsza strona jej działalności. Siłą jej 
pozostanie na zawsze wzgarda, nienawiść, 
pozostanie głębokie obrzydzenie do życia, 
spazmatyczny krzyk bólu, śmiech szyderski 
i gorzki. 

STANISLAW BRZOZOWSKI 
(Współczesna powieść polska, 1906) 



.......... • • • • . „ •••.•. . . . . . . . . . 

wstyd powiedzieć, 
ale ze wszystkich 
naszych współczesnych 
komediopisarzy 
ta baba 
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Zapolska znana jest ogóło
wi przede wszystkim jako au
torka kilku dobrych komedii, 
jak m.in. żabusia (1897), Mo
ralność pani Dulskiej (1906), 
Ich czworo (1907), Skiz (1908), 
Panna Mallczewska (1910). Ich 
wartości nie można ocenić po
sługując się kryteriami literac
kimi. Znaczenie tych sztuk 

polega na czymś innym. Naj
lepiej zrozumie to widz, który 
choćby przelotnie zetknął się 
z dziejami teatru polskiego 
jako instytucji. Jest to jedna 
z najdziwniejszych instytucji 
świata. Od przeszło stu lat 
rozporządza świetnymi akto
,rami, jeszcze lepszymi drama
tami i od przeszło stu lat 

• 

próżno usiłuje stworzyć wzo
rowy teatr. Jedną z głównych 
przyczyn tego co najmniej 
dziwacznego rozwoju była ba
riera odległości, zakazów, u
przedzeń, która wyrosła po
między dramatopisarzami i 
aktorami w okresie najbar
dziej twórczym dla naszego 
teatru, a więc około połowy 
wieku XIX. Emigranci nie 
mogli pracować w teatrze. A 
jakkolwiek wyglądały stosun
ki Fredry z aktorami, czło
wiekiem teatru nie był. 

Tymczasem w drugiej poło
wie wieku XIX teatr jako 
instytucja stał się potrzeb
niejszy niż kiedykolwiek. Cy
wilizacja europejska już się 
niezmiernie skomplikowała , a 
jeszcze nie rozporządzała wy
nalazkami, które w wieku 
XX niepos·tr,zeżenie, ale naj
skuteczniej zaczęły kształto
wać opinię społeczeństwa. 
Zrozumiał tę sytuację Norwid, 
który tak gorliwie namawiał 
u nas do organizowania wyo
braźni narodowej. W normal
nym stanie rzeczy służy ku 
temu najlepiej dobrze prowa
dzony T e a t r - pisał do Rzą
du Narodowego w roku 1863. 
Był bodaj że jedynym inte
lektualistą pol'skim, który 
wpadł w pasję na wiadomość 
o bojkocie teatru warszaw
skiego przez patriotów. 

Niestety, nasz narodowy 
bojkot teatru nie skończył się 
właściwie na powstaniu stycz
niowym. Długo uważano go 
w Polsce za rozrywkę, i to nie 
najbardziej godziwą , chociaż 
dobrze prowadzony teatr byłby 
nam jeszcze potrzebniejszy niż 
komukolwiek w Europie. W 
czasach, w których trzy zabory 
zaczęły się przeobrażać w trzy 
odmienne struktury polityczne 
i gospodarcze, teatr należał do 
nielicznych instytucji, które 
mogły stanowić spoiwo kul
turalne dzielnic pociętych gra
nicami. O tym, że mógłby 
spełniać takie zadania, świad
czy najlepiej kult Fredry, po
czątkowo specjalność galicyj
ska, po roku 1845 w ciągu 
trzech dziesięcioleci rozpow
szechniony przez aktorów na 
cały kraj. Metoda wypróbo
wana na Fredrze nie zawiod
łaby i w stosunku do aktual
nego, współcze·snego repertu
aru, ale w tym zakresie ak
torzy nie mieli zbyt wielkiego 
wyboru, bo nie mieliśmy właś
ciwie ani jednego dramato
pisarza obeznanego z życiem 
całej Polski. Około połowy 
stulecia jeden Korzeniowski 
wykazał takie zainteresowa
nia. Korzeniowski przemyśli
wał również nad utworzeniem 
zespołu wędrownego, obsługu
jącego wszystkie trzy dziel
nice. 



Po nim chyba dopiero Za
polska była pierwszym od dłu
giego czasu dramatopisarzem 
polskim, który naprawdę wie
dział, co się w Polsce dzieje. 
Zawdzięczała to karierze teat
ralnej. Decydując się na pracę 
zawodową, postanowiła zostać 
sławną aktorką i musiała po
nosić następstwa swych am
bicji. Musiała terminować tak, 
jak terminowała wówczas 
większość naszych aktorów. 
Wobec braku szkolnictwa te
atralnego przygotowanie do 
zawodu aktorskiego polegało 
wtedy na występowaniu w te
atrach prowincjonalnych, i to 
nie tylko stałych, ale również 
wędrownych. Zapolska podjęła 
taką wędrówkę, wyjątkowo 
długą i pouczającą. Dość po
wiedzieć, że lista miejscowoś
ci, które napewno odwiedziła 
w latach 1882-1897, objęłaby 
ponad pięćdziesiąt miast i 
miasteczek. Półtora roku spę
dziła w Krakowie, a po dwa 
w Warszawie i we Lwowie. 
Rzecz zupełnie wyjątkowa: 
zwiedziła zabór pruski. Znała 
nieźle Poznań, grała w Byd
goszczy, Toruniu i Wrocławiu. 

Dwukrotnie obracała się 
wśród Polaków petersburs
kich, a mieszkając pięć lat 
w Paryżu, przejrzała tamtejszą 
emigrację na wylot. Nie pod
różowała jako turystka. War
szawę i Lwów poznała od 

przodu i od tyłu. Najpierw 
jako dziedziczka magnackiej 
fortuny, która otwarła przed 
nią salony, póżniej jako osoba 
wykolejona, której nie osz
czędzono żadnego upokorzenia. 
Była to twarda szkoła; Zapol
ska przebyła ją wbrew swojej 
woli, ale nie powinna jej była 
żałować. 

Zapolska była również pier
wszym od dłuższego cza
su dramatopisarzem polskim, 
który przedostał się do wew
nątrz nieprzenikalnego świata 
teatru. Występując na wszyst
kich stałych scenach polskich , 
poznała przede wszystkim jego 
rzeczywiste możliwości i po
trzeby. Uzbrojona w takie doś
wiadczenie, nie pisała książek , 
ale scenariusze, które aktot"zy 
wyrywali jej nieraz spod ręki. 
Nieraz grała jako aktorka we 
własnych sztukach i bywała 
współreżyserem przedstawień. 
Niekiedy ostateczną wersję 
niektórych dramatów ustalała 
wspólnie z aktorami dopiero 
na próbie. Do tak bliskiej i tak 
wszechstronnej współpracy z 
teatrem polskim doszedł przed 
nią jedynie - toute proportion 
garde - Wojciech Bogusław
ski. 

Dawno nie spotykany po
przednio w naszym teatrze za
sób wiedzy o życiu i rozpię
tość doświadczenia teatralne
go byłyby zresztą ciekawostką , 

gdyby nie użytek, jaki z nich 
zrobiła Zapolska. Jako dos
tawca aktualnego, rozchwyty
wanego przez teatr repertu
aru miała bądź co bądź po
przedników, którzy przetrwali 
próbę czasu. Informując w 
roku 1895 cudzoziemców o 
polskim dramacie, oświadczy
ła nawet wielkodusznie, że 

Bliziń'ski i Bałucki to kome
diopisarze genialni w rodzaju 
prostym i naiwnym. Żaden z 
nich jednak nie waży się wy
płynąć na szersze wody życia 
społecznego - dodała zaraz -
i wszyscy trochę za bardzo 
lękają się, „co by ludzie na to 
powiedzieli". Miała niewątpli
wie prawo do takich zastrze
żeń. Ona sama przeczytawszy 
w Poznaniu zawołanie tamtej
szego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk: Unguibus et rostro -
Dziobem i pazurami, natych
mia·st przyswoiła je sobie jako 
godło własnej działalności te
atralnej. Lepszego nie mogła 
wybrać. Kompletna lista in
stytucji i osób, które przeko
nały się o tym na własnej 
skórze, byłaby ogromna. W 
jakim stopniu ten gust do 
nieustannych sporów wynikał 
z jej przekonań, a w jakim 
po prostu z jej bujnego tem
peramentu - na to pytanie 
najlepiej odpowiadać ostroż
nie. Zapolska była naturą wy
jątkowo niezharmonizowaną, 

skłóconą, pełną sprzeczności, 
toteż jej biograf może przyto
czyć tyle dowodów jej bezin
teresowności, ile znajdzie ró
wnież na potwierdzenie jej 
oczywistej spekulacji na nas
trojach widowni. Jest to jed
nak prawda, która nie zmie
nia faktu, że atmosferę nasze
go życia teatralnego po roku 
1865 dopiero Zapolska dopro
wadziła do stanu wrzenia. 
Otóż z historii teatru wiado
mo, że trwałą materię teatral
ną uzyskuje się dopiero w 
gorączce sporu, a najszlachet
niejsze kruszce - nawet po
wyżej tej temperatury. 

W stan takiego żarliwego 

uniesienia, które zaczyna się 
powyżej poziomu przeciętne
go dobrego teatru, wprawił 
ówczesną widownię Wyspiań
ski. Zapolska osiągnęła to 
drugie, o laurach Wyspiań
skiego marzyła nadaremnie, 
nie zdając sobie sprawy z 
ubóstwa swej kultury inte-
lektualnej, z jednostronności 

swojego talentu, z niefirasob
liwości, która w gruncie rze
czy cechowała jej stosunek 
do sztuki. 

ZBIGNIEW RASZEWSKI 
(według wstępu do Dramatów 

Gabrieli Zapolskiej, Wrocław 1960) 



JAN PARANDOWSKI 

Panna 
Mali

czewska 
(fragment recenzji z 1937 r.) 

Na jednym z pierwszych przedstawień 
Panny Maliczewskiej we Lwowie (pra
premiera tej sztuki odbyła się 17 wrześ
nia 1910 roku w Teatrze Miejskim we 
Lwowie; przyp. redakcji programu) zda
rzył się zabawny incydent. Gdy już po
gasły światła i już miała się podnieść kur
tyna przed trzecim aktem, z . któregoś 
rzędu foteli na parterze wstał nauczyciel 
gimnazjalny nazwiskiem... powiedzmy 
Kowalski, i głosem drżącym z emocji za-
• 



wołał: Jako wychowawca młodzieży pro
testuję przeciw wystawianiu tej cynicz
nej sztuki. Wtem z wysokości galerii ktoś 
krzyknął: Kowalski, siadaj. Mówca, który 
chciał jeszcze coś powiedzieć, zmieszał się 
i usiadł jak posłuszny uczeń. Kurtyna po
szła w górę wśród powszechnej wesoło
ści, która zaskoczyła aktorów. 

Nazajutrz wrzało po gimnazjach, naz
wisko chłopca, który pogrążył belfra, 
przekazywano sobie z podziwem i cud 
istny, że nie dotarło ono do władz szkol
nych mimo surowego śledztwa. Panna Ma
liczewska zdobyła wielki rozgłos u sztu
baków, którzy prześcigali się w pod
stępach, aby ją zobaczyć. Stało się to jed
nak tak trudne, że nie wierzono w końcu 
nikomu, gdy opowiadał jak się wkradł do 
teatru i sztuka Zapolskiej zamieniła się 
w końcu w mit. Nie mając żadnej nadziei, 
bym ją mógł oglądać, myślałem o niej jak 
o rzeczy po prostu strasznej, sam jej ty
tuł wprawiał mnie w popłoch. 

Kiedy po raz pierwszy widziałem Pan
nę Maliczewską u Jaracza, przed kilku Ia
ty, nie mogłem się pozbyć uczucia, że 
skosztowałem owocu zakazanego. N a próż
no szukałem w niej scen, które opisywano 
mi niegdyś w barwach niesłychanych, 
paskudnie nadużywając mej naiwnościP 

Zapolska, jak zwykle, okazała się wyższa 
od swej opinii. To już chyba los wszys
tkich moralistów, że uchodzą za niemo-
ralnych. 

Nasz pedaiog nazywając tę sztukę cy
niczną, bezwiednie znalazł trafne określe-· 

nie. Oczywiście, nie w pospolitym dziś. 

znaczeniu cynizmu, ale we właściwym~ 

odnoszącym się do kierunku filozoficzne
go, który pierwszy demaskował obłudę 

i zwalczał występki ludzkie bez osłonek . 

Zapolska miała coś z pasji jadowitych wy
znawców Diogenesa, którzy trapili antycz
ne społeczeństwo brutalnymi inwektywa
mi. I do niej dałoby się zastosować wy
rzut, z którymi tamci się spotykali: że

bluźni przeciw boskiej piękności życia. 
Trudno o sztukę bardziej zaciekłą. Tyl

ko Moralność pani Dulskiej może się 

z nią mierzyć. Tu wszystko wypowiada 
okrucieństwo życia, nie tylko ludzie, ale 
i rzeczy, choćby tak znikome jak kawał 
razowca lub pisk katarynki. Jest to na
miętny, gwałtowny protest, który dramat 
wyraża z taką siłą, że gdyby nawet spło
wiały jego postacie, gdyby wszystko, co 
się w nim dzieje, obróciło się w staro
świecką zagadkę, jeszcze potrafi roze
drzeć obojętność czasu krzykiem buntu. 

JAN PARANDOWSKI 



(fragment szkicu z 1897 r.) 

Brzydkie słowo! 
A przecież ono istnieje, a co większa, ma rozleiłe 

za stosowanie. 
- Zapewne w świecie zwierzęcym? 
- Nie - krowięta jest mianem czysto ludzkim. 
- Gdzież się ludzie tak zowią? 
- Za kulisami! 
- Ah !. .. j'y suis. 
- Zapewne krowietą zowią lożmajstrową, posłu1a-

czkę, garderobianą lub coś podobnego. 
- Mylicie się. Krowiętą jest właśnie aktorka w po

czątkach swej kariery. 
Słówko to wyirosło na niwie krakowskiej, tym nie

wyczerpanym zdroju talentów i humoru. 
I stamtąd przeniosło się do ·scen innych, a zyskawszy 

prawo obywatelstwa, rozwielmożniło się na dobre. ( ... ). 
Krowięta pobiera gaży od dziesięciu do trzydziestu 

guldenów lub rubli, stosownie do miejscowości, w któ
rej przebywa. 

Za to winna się ubrać na scenę. To znaczy - powin
na mieć kilka tualet balowych, kostium markizy „ s.ub
retki, wieśniaczki, parę eleganckich tualet wizytowych, 
z odpowiednimi akcesoriami. 
Również musi posiadać kostium hiszpań·ski, włoski, 

g.recki, egipskii, nawet starożydowski. Dyrekcje bowiem 
względem stTojów wymagają bardzo wiele. · 
Płacą też odpowiednio. Dziesięć lub pietnaście iul

denów! Toć to wspaniała gaża. 
Dziewczyna więc nie je, nie śpi, szyje sama drżącymi 

ze zmęczenia !rękami i te palce, które nigdy może igły 
nie trzymały, teraz śród nocy klują zniszczony welwet, 
naszywając go błyszczącymi blaszkami. ( ... ). 

Skrywa swą nędzę jakby ranę, sądząc że nędza to 
jedna śmieszność więcej. 

Po części ma i słuszność. 
A teraz, czy w podobnych warunkach może się wy

rabiać talent, może wzrastać chęć do pracy? ( ... ). 
Jeżeli krowięła ma dużo sprytu i zna się na brylan

tach, wypływa inną falą, mętną, błotną ... marne i okro
pne to wyróżnienie - ale wyróżnienie. 

Pozostaje artystycznym ze<rem, ale imponuje fedwa
biem i niskim wycięciem stanika. 

Szelest materii jak skóra - białość odk!rytych ramion 
i połysk drogich kamieni imponują w świecie desek 
i tekturowych koron. 
Nędza sprowadza szyderstwo, tren podbity koronką 

za 500 franków nisko głowę schylać każe ... 
Co wdęcej, nawet pióra Zoilów nie tak ostro byiwają 

przycięte, gdy miękie fale pluszu i koronek owiną cia
ło nicości artystycznej. 
Krowięta jest 1W1tedy elegancką, i to wystarcza. 
Drogo jednak kupuje ona te materie, które w po

dziw wprawiają tłum; wzmianki reklamiarskie w pe
wnej kategorii dziennikach ileż kosztują zachodu, flir
towania, a czasem i tego co ludzie zwą ... miłością! 

Teatr to świeca płonąca jasno śród ciemności nocnej, 
kobiety to te ćmy krążące dookoła - płomień je wabi... 
ciepło nęci... 

Trzask ... ćma spłonęła! 
I scena, jak wiecznie nienasycona paszcza olbrzymie

go zwierza, chłonie do siebie bezustannie coraz nowe 
ofiary. Idą z uśmiechem i nadzieją w sercu, a raz wpa
dłszy w paszczę potworu, w tę otchłań sznurów, płótna, 
desek, kołików śwddel'\ków, łat przystawek, fersegun
gów, wolnych okolic, błąkają Slię 2l!ldechęcone, rozcza
rowane, smutne jak te duchy, co wszeLką nadzieję zo
stawiły za sobą. 

GABRIELA ZAPOLSKA 
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DAUM 

FILO 
EDEK 
BOGUCKI 
KOLEGA l. 
KOLEGA 2. 
KOLEGA 3. 
PANNA MALICZEWSKA 
DAUMOWA 
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ŻELAZNA . 

MICHASIOWA 
SEKWESTRATOR 

scenografm , 
TERESA PONINSKA 

Mąliczewska 
SZTUKA W 3 AKTACH 

OSOBY 
JERZY RADWAN 

JERZY PRÓCHNICKI 
IRENEUSZ KOCYŁAK 

ANDRZEJ PRUS 
JERZY ŻYDKIEWICZ 

ANDRZEJ OKSZA 
STANISŁAW ADAMSKI 
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. . . EWA KANIA 
KRYSTYNA KARKOWSKA 
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. STEFANIA IWIŃSKA 

HENRYKA JĘDRZEJEWSKA 
JOANNA KELLER 

WŁADYSŁAW - OSTO-SUSKI 

reżyseria 

ANDRZEJ Z$BIŃSiKI 
asystent reżysera - JERZY ŻYDKIEWICZ 

PRZEDSTAWIENIE PROWADZI-WOJCIECH BUCHERT. KONTROLA TEKSTU- NINA POLAKÓWNA 

BRYGADIER SCENY - LUDWIK BERKOWSKI. OSWIETLENIE - JERZY PIECHNIK. 



~ 
l;3T ANISŁAW 
BRZOZOWSKI 

TEATR 
, 

WSPOŁCZESNY 

I JEGO . , 

DĄZNOSCI 

ROZWOJOWE 
{fragment szkicu z 1903 r.) 

Póki społeczne życie nie stanie się 

współżyciem dopełniających się i potęgu
jących wzajemnie, w niczym zaś nie krę
pujących jedne drugich - w o I n y c h 
duchów, póty zadaniem sztuki będzie 

ponad społeczeństwem stwarzać dla wszyst
kich - p r o m i e n n e p a ń s t w o b e z
gra n i cz n e j s w ob o dy, dziedzinę, 

w której każdy wreszcie będzie mógł wy
żyć sam ·siebie, całkowicie, w której nie 

8ędzie skłonności tak-odrębnej, tak nowej, 
która by nie mogła znaleźć dla siebie cał
kowitego niepohamowanego niczym wyra
zu. Całej ludzkości współczesnej można 

włożyć w usta tę najwymowniejszą ze 
skarg Baudelaire'a: Spraw, Panie, abym 
mógł bez wstrętu duszę mą widzieć i cia
ło.(. .. ) Sztuka w obecnym stanie kultUTy 
musi się stać szkołą szczerości, musi ona 
wywlekać na jaw to właśnie zapoznane, 
zażegnane podziemne życie, którego w rze
czywistości naszej nie dopuszczamy do gło
su: musi pokazać nam, czym jesteśmy. 

I bynajmniej nie w satyrycznym jakimś 
czy moralizatorskim zamiarze. Mogą to być 
jej specjalne środki wobec specjalnych za
dań. Istotny jej cel na czym innym jednak 
polega: ma ona nam ukazać nas samych 
takimi, jakimi jesteśmy, a jednocześnie 

ma w naszych oczach uświęcić nas sa
mych( ... ). Ponieważ zaś pod uciskiem coraz 
to zmieniających się przystosowań spo
łeczno-kulturalnych - coraz to inne siły 

zostają w nas uciemiężone i za ziszczeniem 
swym, za swobodą swą i wyżyciem się 

zupełnym tęsknią, sztuka musi być nie
skrępowaną niczym aby dorastać do tych 
coraz to zmieniającyh się zadań: inaczej 
i ona staje się kłamstwem, jednym ze 
środków oszukiwania samego siebie 
i swych najistotniejszych głodów. 

Do teatru stosuje się to przede wszyst
kim. Taki, jaki jest, jest on właśnie zor
ganizowanym środkiem takiego samo
oszustwa. Zgromadzają się tu ludzie, znu
żeni życiem, jego przymusowymi kłam
stwami, z bezwzględnym, nie znającym 

samego siebie pragnieniem wyzwolenia od 



JYch wszystkich fałszów, 

kompromisów, które raczej odczuwają, niż 
uświadamiają sobie. Odc~uwają swym 
znużeniem, zniechęceniem, nieustanną o\>a
wą, tysiącem tych marnych, dokuczliwych 
odczuć, z których się składa dusza nowo
czesna, dusza człowieka nowoczesnej kul
tury. Teatr ma sprawić cud, ma stworzyć 
życie dziwne, głębokie, bogate, śmiałe, roz
paczliwe ale potężne, straszliwe ale szcze
re, w którym ci tu zebrani mają swe włas
ne zapoznane i zaprzane życie rozpoznać 
i je przeżyć. I jeszcze jedno: poemat, ob
·raz, rzeźba, zwracają się do pojedynczego 
człowieka. Teatr przemawia zawsze do 
zgromadzenia. Psychologicznie jest to wiel
ka różnica. Nasze samotne wzruszenia 
i myśli wydają nam się często czymś po
dejrzanym, nazbyt często przywykliśmy 

widzieć w najistotniejszych, najgłębszych 
dążeniach naszego j a g r z e c h - nazbyt 
często przywykliśmy samo to ja nasze jako 
grzech odczuwać. Teatr każe nam odczu
wać zbiorowo, i przez tę zbiorowość samą 
odczucie nasze umacnia się w na·s, po
głębia, uprawnia, uświęca, nabiera cech 
przedmiotowości. Teatr więc bardziej, niż 
jakakolwiek sztuka inna, stać się może 

wyrazem szkoły naszej s z cze ro ś ci: 
trzeba tylko, aby nią w ogóle być zaprag
nął, aby w ogóle zapragnął kazać zgro
madzonym tłumom żyć najgłębszym, naj-
prawdziwszym, najszczerszym życiem, do 
jakiego są zdolne. 

Czy teatr współczesny to czyni?(. .. ). 

STANISŁAW BRZOZOWSKI 



odżywia, 
nawilża 
i chroni 
nask6rek 
przed wpływem 
czynnik6w 
atmosferycznych. 
zawiera 
wysokogatunkowe 
emulgatory. 
polecany jest 
dla każdego 
rodzaju 
cery. 

cena 1 tuby - 10 zł. 
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DOBRZE,SznntO 
I NIEDROGO 
UBRAC SIJi MO.t?łA 
W SPOŁDZlELCzYM 
DOMU HANDLOWYM 
.,SPOŁEM". 
NA KLIENTOW 
CZEKA TU NIE TYLKO 
ODZIEż, OBUWIE, 
BIELIZNA I TKANINY, 
LECZ RÓWNIEŻ 
ARTYKUŁY 
GOSPODARSTW A DOMOWEGO, 
DEKORACYJNE, SPORTOWE, 
SPRZĘT 

IOWO- TELEWIZYJNY 
I WIELE INNYCH. 
MOŻLIWOSC ZAKUPU 
TYCH wszysTKICH 
TOWARÓW W JEDNYM 
MIEJSCU OZNACZA 

CZĘDNOSC CZASU 
I UŁATWIA ~CIE. 

:A.SZYCH KLIENTÓW 
TERENU WOJEWÓDZTW 
ARSZAWSKIEGO 
BIAŁOSTOCKIEGO 

ZAPRASZAMY DO 
NAJBU.tszyCH IM 

ŁDZIELCZYCH DOMÓW 
NDLOWYCH: 

aee1aanw, u1. waraawu. 1/s 
Dtldbl, B;rnek ł 

eeie„ ul. Iloraka ł 
Prm06w, ul. Ko6cluakt a 

ul. Banki Bawleklej ł 
O.łr6w Jlluowleeka, 

ul. Swlerer.ewsldep n 
Oa~lra, ul. Pr11dzy6aktego 
Otwock, Plac DwudztMtoleela 
Ploek, uL TwDllka 11 
Wgr6w, ul. 2eromsld„o 2 
Blal,..łok, Bynek Kołetuszkt 
Blał)>ałok, Aleja 1 Kaja 
Bielak l'Odluld, ul. llleklewicza 
Gralewo, ul. Marehlł1W111de10 
l.omła, Plac Ko6etuaki 
SuwałJd. ul. 22 Lipca 
Zambr6w, ul. Ostrowska 

FOTOGRAFICZNA SPOŁDZIELNIA PRACY 

POLECA PT KLIENTOl\1 USŁUGI 

• WYWOŁYWANIE FILMOW 
NEGATYWOWYCH CZARNO -
BIAŁYCH I BARWNYCH. 

• WYWOŁYWANIE FILMOW 
ODWRACALNYCH BARWNYCH 
I CZARNO - BIAŁYCH Zs8, 16, 
35 MM. 

• WYKONYWANIE ZDJĘC 
AMATORSKICH CZABNO
BIAŁYCH I BARWNYCH. 

• ZDJĘCIA ZAKŁADOWE 
CZARNO - BIAŁE I BARWNE. 

• ZDJĘCIA OKOLICZNOSCIOWE. 
• WSZEIJCIE USŁUGI 

FOTOGRAFICZNE Z ZAKBESU 
FOTOGBAFll CZABNO-
BIAŁEJ I BARWNEJ 
TECHNICZNEJ W PUNKTACH: 

Nr 2 ul. Przy Agorze 24. 
Nr 3 ul. Warecka 517, 

tel. 27-17-12. 
Nr 6 ul. Okrzei 7. 
Nr 10 ul. Widok 20, 

tel. 27-30-22. 
Nr 11 ul. Broniewskiego 56a. 

• INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 
TEL. 27-43-25. 
BIURO SPOŁDZIELNI, 
WARSZAWA, 
UL. W ARECKA 5/7. 



ANGLII 
BELGII 

FRANCJI 
I NRF CZTNNE CAŁY KO 

OPŁATY ZA P PŁATNE 
W DEWIZACH. INFORMACJE 
I SPRZEDA! BILBTÓW 
KASY ZAGRANICZNE PBP OBBIS 

W SEZONIE LETMlf CZ'YNNE SĄ LD01! DO: 

BUŁGARII 
I JUGOSŁAWII 

OPŁATY ZA PRZEJAZD WRAZ Z PBłNIMI 
8'vl.ADcZENIAMI JAK: WdiWIENIB 
ORAZ NOCLEGI W CZASl:B CAŁU Płłł)JU)ty 
PŁATNE W &an 

INFORMACJE I SPRZEDA! BILETóW: 

PKP- POLRES WARSZAWA, SPORTS-TOURISTS, 
KASY ZAGRANICZNE PBP ORBIS, 
TURYSTA I GROMADA 

PONADTO SZCZEGóŁOWYCH INFORMACJI 
USTNIE, PISEMNIE I TELEFONICZNIE 
ORAZ WSZELKIEJ POMOCY UDZIELA 

DZIAŁ PRZEWOZÓW OSOBOWYCH „PEKAES" 
WARSZAWA - ALF.JE JEROZOLIMSKIE 44 
TEL. 27-24-50, 27-24-40, 21-24-11 w. 892 

kierownik nadzoru artystycznego 
kierownik biura obsługi widzów 
kierownik sekcji organizacji przedstawień 
organizatorzy i realizatorzy 

kierownik techniczny 
główny elektryk 

kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej 
krawieckiej męskiej 
stolarskiej 
modelarskiej 
malarskiej 
tapicerskiej 
perukarskiej 

opracowanie graficzne 

WOJCIECH ZIELEZIŃSKI 

• 

MARIA CHLEBOWSKA 
ANDRZEJ KRAJEWSKI 

JAN SALACH 
JOZEFA BŁĘDOWSKA 

KAZIMIERZ BOLEK 
WŁADYSŁAW KRASSOWSKI 

WŁADYSŁAW BARASZKIEWICZ 
JERZY PIECHNIK 

HALINA SOBOTA 
MIECZYSŁAW PUCHALSKI 

WA CŁA W BIELIŃSKI 
ZBIGNIEW CHERCZYŃSKI 

MAKSYMILIAN STRATANOWSKI 
JANUSZ MROZ 

ADAM OKOŁOTOWICZ 

konsultant wydawniczy 

MIECZYSŁAW LEWICKI 
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27• kulturalne 
wojew61lzł,,ra wanza skiego 

WYMIANA Z ZAGRANICĄ 

Województwo warszawskie od kilku lat prowadzi 
stałą współpracę kulturalną z krajami demokracji lu
dowej. Z każdym rokiem zakres tych kontaktów roz
szerza się obejmując nowe dziedziny i formy. 
Najżywsze więzi przyjażni łączą nasze województwo 

z obwodem mińskim Białoruskiej SRR. Tradycyjną for
mą współpracy ze wschodnimi sąsiadami jest wymiana 
amatorskich zespołów artystycznych. Wyróżniające się 
wysokim poziomem wykonawstwa zespoły białoruskie 
dają mieszkańcom województwa możliwość poznania 
oryginalnej kultmy i pięknego folkloru - pieśni, tańca 
i muzyki. Dążąc do możliwie najpełniejszego ukazania 
naszego dorobku, wysyłamy na Białoruś zespoły repre
zentujące różnorodne formy artystyczne, poczynając 
od ludowych zespołów pieśni i tańca jak np. Podlasie 
z Siedlec do współczesnych ekip estradowych, popula
ryzujących najnowszą muzykę i polskie piosenki. Po
nadto w roku 1969 zorganizowano w stolicy Białorusi 
wystawę Pejzaż mazowiecki. 

W roku 1971 została zawarta umowa o współpracy 
kulturalnej między województwem warszawskim i pół
nocno-czeskim, Usti nad Łabą. Obejmuje ona wymianę 
wystaw plastycznych zespołów amatorskich, wydaw
nictw, współpracę muzeów. W roku 1972 zorganizowano 
w Usti wystawę Sztuka ludowa Mazowsza, populary
zującą folklor naszego regionu. Dużym powodzeniem 
cieszyła się także wystawa plakatu polskiego. Z sukce
sami przebiegały występy zespołu pieśni i tańca Pod
lasie w kilku większych ośrodkach miejskich woje-

wództwa północno-czeskiego. Nasze województwo goś
ciło natomiast reprezentacyjną orkiestrę dętą SEPAP 
ze Steti, interesujący, nowoczesny w formie zespół 
instrumentalny, który spotkał się z entuzjastycznym 
przyjęciem ze stron.- polskiej publiczności. 

Wielostronne kontakty łączą Teatr Ziemi Mazowiec·
kiej z bułgarskim Teatrem Dramatycznym w Ferniku. 
Podpisana w roku 1971 umowa o współpracy między 
tymi teatrami przewiduje zarówno wymianę doświad
czeń artystycznych i organizacyjnych, wizyty delegacji, 
jak i określone inicjatywy repertuarowe, w perspek
tywie zaś wymianę spektakli. W styczniu roku 1973 
polscy realizatorzy (reżyser - Ta-esa Żukowska, sce
nograf - Teresa Ponińska) przygotowali gościnnie 
w Teatrze w Ferniku premierę sztuki Kowal, pieniądze 
i gwiazdy Jerzego Szaniawskiego, którego twórczość 
stała się już-irzec można - stałym akcentem repertu
aru Teatru Ziemi Mazowieckiej. W czerwcu roku 1973 
realizatorzy bułgarscy wystawią na zasadzie rewanżu 
tryptyk sceniczny Scieżki Nikołaja Chajtowa, jednego 
z czołowych współczesnych pisarzy Bułgarii. 

Kontakty kulturalne województwa warszawskiego 
z zagranicą rozwijają się w wielu kierunkach i bez
sprzecznie mają znaczny wpływ na :wzajemne poznanie 
się i zbliżenie między mieszkańcami, artystami i pla
cówkami z okręgów, województw i miast, które na
wiązały współpracę. 

KRYSTYNA PAWŁOWSKA 

T.P. W-wa. Zam. 3/73. ~~'!\ A-9 



W REPERTUARZE 

John Patrick 

NIECIERPLIWE SERCE 

Jarosław Abramow i Andrzej Jarecki 
• DUZE JASNE 

Lope de Vega 

GWIAZDA SEWILLI 

Maria Kann 

ZAKLĘTY JAWOR 

Franciszek Zabłocki 

FIRCYK W ZALOTACH 

W PRZYGOTOWANIU 

Mikołaj Gogol 
• O ZENEK 


