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70 
dniu dzisiejszum prz11 wszechoaron1a;qce1 
11as kultur;;c reproclul·c11 jakq stanowi /1Lm, 
ta§ma magnetofonowa, pluta aramo/onowu 
cz11 telewizjo teat r w naszum żucm staje 
. ię nowum zjawiskiem - s::cwrum. 11atu
ral11ym. 

W dobie troski o jakość prac u nal~żu ::a dbać o to, bu 
•1awisko to poalębialo się, by teatr wurażanu pr::ez zlo
wieka bul prze::11aczo11u dla c lowieka, któreao ::amierzamu 
w11chow11wać . 

• \ w11chow11wać w 1ea1 r•e 10 u1oim ~da nil.'m przenikał 
clo lud kteJ wrazliwo!ici, wyzwalcH· u1111e1 •111ość wspólnego 
preżuc1a losów cudzych 111ogqc11cl1 ·1ać się przyczunq 
uzbud enia pli:b ·zych, mornl11ycl1 re/leksii no temat tego 
co .·ii: woko/ nas d.ieJt!. W11da1e mt sii:. ;;e t a droga prowa
d::1 do llO}WaZlll(']SZe{IO celu - do UJCllVllH' lll(I ludzkiej po
·tawy wobec sil'bie r r~•·c:z11w1.·tośc1. 

Reasunw;qc re krótkie rozv:o:anio 11aLeiy stwierdzić, że 
nowa 1ukoścl<1 1est h11ma111wc1a teatru. a takze so;usz świa-
1a pracy ku!turq i s::tukq. 

Zadaniem działaczy teatru 1est aby te nowe jakości ck-
ponowac 1 rozwi;nc'. Dobrze Jl! ·1 11a JJOCzqtek noweao od

crnka drogi, czyli 11wc::e1 mow1qc 110 poczatku nowego se
.01111 kulturalr1eao mieć 'wiadomo. mie;sca, w którym 
11as teatr sil! znajduje; by toru;qc mu drogę do widza, 
11/atunar Jl!CJO hrmo11i1ny rozwo1. W dynam1cz1111m rozwoju 
tarnowskiej sceny ostat11ich !ar, duzo zasługa D11rekc;i Te
atru, nkrorów, załogi techniczne; 1 administ racyjnej, a le 
1akżl' c;:qs1ka żarliwości ludzi wkocłla11yc lł w ztuce te 
atralnl'), ·polec::ników, clzialaczy k1'11uralnuch. Do nich się 
.wrcam, by w nowym sezonie teotral1111m pomaoali r oz
szerza<' krq{I tych ludzi, którzy z11ajq smak teatru, którzy 
wiedzq lub czuja jak potężn11m narzędziem rozwoju oso
bowości człowieka Je ·t sztuka .. 

Mgr in„. EUGEN IUSZ KĄTNY 
Przewod11iczqcy 

Spolecznej Rady T eatru 



„SZTUKA SlUZY 
PRACY· 
OPROMIENIAJAC 
ZNOJNY TRUD 
CZŁOWIEKA" 

Iowa zaw:irte w tytult· wyp 1witd ial kt(dy. zn:ikomit: 
krakow ki uczony prof. Slef:in • ·zuman. Kilka lat tc•mu 
jego idea zn:tlazła odzwic·ci1·dl nit w oglilnopolskid akt'J l 
znanc•j pod nazw<1 „-oju ·z sw1ata pracy z kultur · i 7. u
kq". Przt nosz<1c na na. z rodzimy, t:irnowski i::runt trei.cl 
tego hasła w sfer<: działnłności upow!>zechnicnlo\1'eJ zbudo
wali my ambitny program w p6łprncy Zaklndowego Dorr u 
Kultury Zakladflw .\zotowych w Tarnowie z Teatr m 
im. L. Solskiego \\' Tarno\ •ie. Wachlarz zadań, zawartych 
w porozumieniu o upowszechnieniu sztuki teatralnej 
'• . rodowisku robotniczym je·t niezwykle szeroki i bogaty 
t\.lnó l\ ·o \\' nim interesujących propozycji Obok udziału 
załogi w spektaklach nrganizo\\'anych \ • te:itrze podj<:liśm: 
inicjatyw<: organizowanin premwr w . ali ZDK. 

W tym roku odbyły i<: premiery .. Panny Julii" Strind-
b rga, „Dwoje na huśtawc1"' Gib ona a obPcni rw:ija 

• 

przygOlO\ anrn do trz c1ej premiery. ztuk1 Abramowa 
, Derby w pałacu". Ogromny wy. iłek t\ ·órczy teatru. zab1e-

1 organizntor ki t atru i ZDK zaw ZC' uwi nczone był · 
ukc<'sem bowic·m pr •miery te ew z~·I sic: uznaniem śro

dowi k:i i lnnow1ły wydarzeni<' kulturalne. W ramach 
ZakladoY.~ j Olimpiad' Kulturalnej ZDK realizuj znaczący 
dl::i upow~z<'chnienia ztukl teatralnej konkur- na •najc1 -
kaw ze inicJnlyw · zalogi dotycząc!' codzienm o kontaktu 
z rcptrtuar m larnow kie o t atru, a także z ludźmi tego 
t ntru Znakomici· działa Klub Milośników Tl•alru prz · 
ZDK pod nazwą ,t-70" który z.apra za na :potkanie rcży-
rrów, ccnografów. ;tklorów.krytykó"' tc·alralnych itp. , a

l ży w tym micJ ru zaakccnlowa ·. porno<· jnklCJ Tea r 
udzi la na_ z j plac Wcl' kulturalno-o. wiatowej. Kontakty 
ą codzll'nmt', partner ki~ co nlC' je. obojętne dla atmo fo

r_· v.:. półpracy i co widocznie> odbija i n;i coraz now ·eh 
inkjaty\\ ach, cor:iz dckaw ·zyl"h dokonaniad1 pod 'imow:i
nych urn. 7.l z my lą o naj\Y:JżmcJ zym adn ;1cie - zało
dz i rodzinach pr::icownik6w Z:ikladóY. ,\zolo\\ ''Ch Cen im\' 
obie szczC'~ólni p01nOl' reży r ką, wsparci akt r-k1 

i pomoc techniczną . 

.Szci;e ·ólnie ~ iclC' uzn. nia po iadamy dla dyn•klora Ry-
zarda Smożcw ki o 1..a jego kontakty z na zym aktywl'm 
kulturalno-oświ;itowym. l;lyl czi: to go ci m takich polkilń 
1 z:iw z chętnie luchnl uwag i propozycJi środowi ka ro
botniczq~o na tema d1.młalno ci tarnow ki J ~ceny. 
Oczywiścil-' na>za dz1alalno ć na rz cz upow Zl'chni •nia 

ll•atru byłaby nirpl•łna, gdyby ogrnmczała się tylko d 
w półpracy z tarnow kim teatr m. z~ to orgnnizowanc 
wycieczki pracowników .\zolów i Klubu Iiłośników Te-
lru przy ZDK du K1 akowa. Wrocławia 1 War za wy, Od 

rza u do cza . u pod dat·h ZDK .. zabłądzi" lt·at;- z Rze Z0\\3, 
K1l'!c, owcd Huty czy Krakowa. ·y t matyczni odY.1 dz 
na · krakow. ki l alr EREF, al · najważniej zą i najbardzi J 
.rnaczącą dla na zcgo środowi. ka jt'st w pólpraca z Teatrem 
im L. ·01 ·k1ego w Tarnowic. '\'owy czon kulturalny twa
rza wid nowych możliwości di;iałania n, nccz upow z:ech
nienia teatru między innymi dzięki sprzyjaj 1cemu klima
towi twoi zonemu przez władze mil•j:kic i \vojC'wódzkil'. 
W now ·m :czonic, wśród najważnirj zych zadań ZDK wi
rlniC'j potrz ba dał zcj inlcn yfikacji wy:ilków na rz cz 
zbliżenia ·ztuki tl'atraln j do załogi tarnow kiego kombi
natu chl·micznego. Dotychcza owe wyniki tej działalnosci, 
tworzC'nie wciąż nowyc:h pomo:tow przez załogę i Oyrekck 
teatru poz'I: alaj, przypuszczał, ż <'siągniemy w tej pracy 
dal Z) znnczący po t p . 

JERZY SZA WIC \ 
Dyrl'klo Domu Kultur · 
Zakładów Azotowych 
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NARODOWE 
DERBY* 

W ztu t! Jaro ław \bramO\\<l. „Derby w pałacu" za-
stanowić mu 1 jej c~ nt:ria, mu.•J C<' akcji, naw t wygląd 
tego m1ehca. ;\u tor w objał.n1~ niach do tek ·tu proponuje 
nam. żeby my obi wyobrazili ob z rną .alę typu pala
cowego, odpowi dnio urz.ądzom1. ·taromodni i dostojni 
: ·a ścianach portrety antenatów, j lenie rogi, tara broń 
a także zbroja hu. ar ka; ma być w l j ali i zeg r z '<u
rantem. 1 me dy' upolo~'l!nc ptaki: za drzwiami tary na
strojowy park, po sali krąży o obnik o manierach aulen
tyczn go kaml'rdynt·ra, tro kliwie odkurza zgromadzon 
w Lvm parnie zczeniu ozdobm· przedmioty i dzit•ła :ztuki. 
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Czy aut r proponuje wędrówkę w hi ·torię? 
Wi my, ż nic. Pod tytuł m zytamy: „ ·z tuka \\'spól

czc ne". 
luzeum? NiC' - mie zkanie dyrektora pań twowej sta

dniny. Do nli z husar:ką z.broją wchodzi dwóch młodych 
robotników: niosą kubły, drabinę, zachlapani ·ą wapnem. 
Pierw ze ich Iowa i oto „kwat runkowa" gwara najbar
d1.icj w półcw ·n j Pol ki Ludowej; „Niezły metraż". Rwcz 

1i: cizi je w roku 1966 Chłopcy w gumiakach. 
Konfrontacja dwu światów. minionego i dzi ·iej:zcgo? 

k dźC', ni dwa to wiaty, al jeden. !:;ztuka .Jaroslawa 
\bramo\ ·a nic da ·ię określić: t popularną u nas Ci wielce 
.1.b:rnal1zowanąl formułą: stare - nowe. W:zy:tko tu należy 
do „nowej" Pol ·ki, 1 chłopc · w gumiakach, i pcgcerow ·ki 
pałac, i krócict· z karabC'lnmi na ścianach. Jakże inaczej 
pi n „nnrodow d rby , komC'dię i dramat w pólczc nC'go 
na z ego życia? 

hlopc · z wiadrami przy ·złi do uroczy tego wnętrza 
w celu prnktycznym i prozaicznym: ż by remontować, przy
po obić pnłac do innego niż dotąd użytkowania. 
Spór o lo czy palac ma by remontowany, czy nic, zy 

ma zmi nić prz znaczenie, czy nic zmienić. toczy :1ę po
między ckrclarzcm Byrczak1 m i dyrC'ktor m Karbolem. 
\ więc między ludżmi i in. tancjami dzi:iejszej Pobki. 

Ob:ij, ck1 c arz i dyrektor. nic tylko wedle metryk i zaj
mo ·any,-h :lanowisk reprezentują autentyczną. czynną te
r, żni j zo'ć ale ob;ij płyną środkowym, głównym nurt m 
palących zagadnień go. podarczych kraju: jcd n zdobywa 
fektami weJ roboty dC'wizy. drugi planuje odkrycie do

datkowych źródC'ł dewizow)'C'h, wę ·zy za, powiedzmy, ukry
tymi rcwrwnmi importu de\ izow go. i'li potrafiłbym okrc
lić. który z nich miałby być przed lawicclcm nowego, któ

ry za przeżytkiem. Obaj, lak różni, składają sii: na zbio
rowy portret. 

• 

Bvrcz.ak l Karbol u bramowa wojują o vńj , mur •ra 
mczny • inaczej niż bohaterowil Fredry, ich ambicJ o -
bistc podbudowane są ·prawami publicznymi, każdy z ni h 
pctrafi . i odwołać do znajomych zwierzchników, do pl, nu 
go podarczcgo, do realnego rachunku warto. ci µołeczny h, 
ogólnych. Jakie z irh . poru wyciągniemy nauki. rzy autor 
ma w ogóle ochotę na. pouczać? Może i ma, ale w każdym 
razie nic będzie to nauka o tym, Jak kutcczniej zdobywać 
dewizy, jak naj!C'picj zago podarować dawne dobra ob z:ir
nicz (tym ię od dwu dziesiątków lat martwią \•;y zkol m 
pecja inie fachowcy. pi ·an: nie mu. i się lepiej od nich na 

tym znać). Poż ·tki i nauki, pl ·nące Z(' z.luki o narodowych 
derbach, umieścić należy, jak ·ądzi:. nic w fcrzc polityki 
go poclarczcj, al powiedzmy to tak: w r rzc „go podarki 
ludfmi" .. '\utor i my z nim mamy przed oczami przykład, 
exemplum. kawałek dzisiej:zej ojczyzny, kroplę \vody pod 
mikro kopem. Inaczej pod takim mikroskopem widać, w zy
stko dziwnie przekręcone i ni całkiem podobne do rzeczy. 
widzialnych gołym okiem, ale wiele nowych praw wycho
dzi na jaw, a i wielu rozmaitym zwi rzakom każe autor 
pływać obok . iebic w takiej kropli wody pod okular m 
mikro. kopu„ 

Wojna o „mur graniczny" jest tu sporem kompct ncyj
nym o :po:ób użytkowania pałacu po o. Lalnim na D m
bowcu ordynaci . hrabim Zygmunc1 DC'mbopol kim. 

Sam hrabia Zygmunt pe>jawi się na cenie ,.„ pod\\ ojncJ 
funkcji; stę knionego emigranta i 7„1,c:ranicznego ck porter 
a nawet więcej, w potrójnej, bo je zcze przyj dzi jako t -
lament m przekazanC' Dembowrowi zwłoki. 

Hrabia może wróci w lrumni do rodzinnych ' Io 1 
może nic wróci - ale 1 żą w tej ziemi jego JC'O 1 
i dziadowie, jak i pokolenia fornali pańszczyźnian~ch. lu
dzi ~łużebnyrh i wolnych najemników - prawda tu tak;i, 
że na ceni nar dow j nic da się 7arzynać całki •m od no
wa, że gra ~ię zaw.zc „ciąg dal zy' . 



wanda fik pałkowa 



• eugen1usz 
bożyk 
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Żeby .;pór o pałac i o crlowo. c działaniu, o dobrą robotę, 
\ yglądał tak, jak \ zlucc Jaro lawn \ bramowa. na to 
Lrzeb:l było, ż by pór o 1.amek 1. Fr drow~l.tiej „Zem~ty 
:trncił swój partykularny, lanowy charakter, foby komt·
dia prz . zła prze1. chrzc t dramatu i egiamin pytań o pod-
tawy bytu narodowego toki(, jakie po tawili obi i woim 

na ·i wielcy romantycy. Zeby to traciło komediow;1 poczci
wość, zabarwiło się autoironią, foby, jak potem w „ We '(~lu" 
Wyspiańskiego, jak w „Wyzwoleniu", z każdrgo r ·kwizylu 
wrciżyć można było przyszłość ojczyzny, trzeba było t go 
niesłychane~o. <1Ż nit•ludU<iego napięcia idei patriotycz
nych i obywat<'l'kich. które na trwałe zaczadziły poi ką 
myśl literacką. które nadały jej niepowtanałny wła ny 
k:ztalt wi<'lki j tę knoty, niepokoju, µoto u. All' t·1k:l. · 
trzeba bylo \trożka, prz1·dtem Gombrowicza, bo wszędzie 
tam, gdzie· mówi ię u rzeczach tnk wielkich. jak Io 
narodu. wszędzie tam padają pytania o małość ludzi, py
tania o nirwspólmirrno:c mniemań o sobie samych i praw
dy bytu realnego; trzeba pato romantycznej tradycji wy
kpić, · kopać ·zyder twem, ż by znowu o to amo pytać, 
żeby od inneJ trom· grvżć ni wdzięczne głazy problcm6\\ 
obywatelskich 



Kr probl mo y praw !Jfll kich z toczon) prz. 
ra tak, żeby pomlc. c1ć możliwie duLo \ mozh\\ i kon
kr tnt•j prze lrz ni. W przestrz ni konkr tn J archill kt.o
niczni " „metrażowo". alt• także polski J dzi. iej lCJ „p z -
trzcni" p. Ychologiczn J, politycznc>j. go podarcz j, W t J 

prze tr u11 Ildz1 prze zlosc. lu w z• lK zapO\\ ada dz1 n 
jutrzej z.y. Autor stanął. wolno przypuszczać. wob c ·al J 
crii trudno."ci, takich amych, na jakie nalkni i~ każdy, 

kto zeC'hcc . crio, bez ulalwień ruszyć publicznie. lo o czym 
rozmawiamy, my. Jimv, co w nas w·z.y. tkich tkwi swia
domic i podświadomi . od wl~la i na codzi ń: zapyla! pu
blicznie kim je tcśm)·. To ·z.tuka nic o kabar tach. nic 



u d~\\ 11. di, nit• o porach u wlLldLt; n. \ la ny111 po<.1wu1 ku, 
lu zluk.1 o na WJ w ! i-nt j s iadum1Jsci, u k lopul11 ~·o c1ad1 
prż) mi rzania terminu zbiorowego „Polska" do n.i zych 
pryw, tnych aspirat· i i. ambicji. pomy łó\ ·. marzeń, do \ •łas
nych metr)'k i kart per:onalnych, i do metryk per onnl
nych. którl' by.„my chcieli wypi-ać wła nym dzit•ciom .. 
• ·:i to w zy lku ·kladają ię kar;ib •lt'o i . pory mic:d1.y 
ludźmi, i plany budżelow . i duchy halasującl' na rychu, 
ak prwc1eż mnogość tych wszy ·tkich p:ychicznych i mate
r alnych rcalió\ · nie wyczNpuje prawy. jc-:zczc j t lu 
jaka warto ·ć dodatkowa. jcącze coś zo aJc, czri::o nir 
złapiemy codzit nym zd1 owym roi: ądki ·m, cos chowa n 
intymnie w nu· w ~rodku, coś nad nami w sferaC'h ndświęt
n ·eh: j l to co o czym trzeba sobie i rodakom powie
dzit·ć, 7. b · aml'mu zrozumi ć, ż by okrc~lić wł ne miej c 
n:i mapie wta·ncgo kraju, żeby t:i map3 nabrała życia. rw-
u hi • ry Zlll' o \\ prz) złość i przyszło.<ć. 

Obsz..,rm· rrai;mt·nty art •kulu zamie zezom go w progr .m ,. 
qtuk1 .r Abr:imow;1 „D• rby w pałacu" wy ta" łon •J prz z Tea11 
Fol ·k1 Pozru nlu w mlur cu czerwcu 1910 1 

\ 
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W kmicu ubiegłego ezonu t atralnego tarnow. ki 
teatr przy w pół udzialc ekcji Scenografii Zarządu 
Okręgu ZPAP ' Krakowie, ogło ił konkur n pro
jl•kt sc<'nografii do ·z uki Jaro lawn Abram \\a 

.Dei h,> w p.iłacu". Konkurs ogło. zono wśród 'iCC

nog-raCów kral owski h niezatrudni nych etatowo 
w żadnym z teotrów. Organizatorom owego kon
kur. u wydnło i.ię celow zori ntować . ię w zdol
nościach, kwalifikacjach, talen tach tej grup~· art)
<ilÓ\\ <,c·eny. 

Z prac, które nap! nęł , nagrodwno projekt Wan
dy Fik-Pałkowej oraz wyróżniono dwie propoz. cje: 
\nny Drozd i Eugcniu ·za B żyka. W ró:lnione pra
ce prezentujem w programie, zaś pro jekt nagro
duin~· moiccil' Puństwo podziwiać n;.1 'i<:cnil'. 



J I O. L W ABR TOW 

Derby 
"7 Pałacu 

Współ zesna sztu w 3 aktach 

Reży eria: 

JERZY WASIUCZY. SKI 
S ANISlAW ZAJACZ O SKI 

cenogr ia: 

WANDA FIK-PAlKOWA 
Asystent r żysera: 

ZBIGNI W SLUZAR 

In piej nt: ELŻBIETA PILARSK 

Sufler: ANDRZEJ KIESZ 



aktorzy: 

Kar bot 
Dyrczak 
llra bla 
Alicja 
Czarna Dama 
Józef 
Wachmistrz 
Stachof1 . 
Parek 
Nac·elnik 
P •lnomocnik Ministra 

Pedro Luis Atbornos 

Robotnik 

. ZEL o JAK nrnr· 
Zl31G IBW \V,\SZKJELEWICZ 

ZYG. Il T IAR ZEWSKI 

CIIl DZIKIRWH Z 

.n Lll sz OZIE bK r 
ZHI ; IEW • LUZAI 

.JA lĄ ZKA 
· JERZ RL DOLF 

WLOU7.I\IIERZ GOH Y 
WOJCIECH ł OD\ . Kl 

.JF.RZ\ \ SIL CZ ' • Kl 
\VO.JCI~:CH l ODY. SKI 

ZYG\ll T i\lAH ZE\ Kl 

K ierownik działu administracyjnego 
J ANUSZ GOZDEK 

Kierownik działu techniczne o 
I RIAN WALASZCZYK 

Kierownik pracowni teatralnych 
EDW RD NAWROCKI 

Organizator pracy artystycznej 
D N T NOWAK 

Prac krawieckie 
JANINA BRYL 
MARIA J l\NIK 
TADEUSZ KUTA 
ADEL1 RICHTER 
JANINA SMULSKA 

Prac stolar kle 
JÓZEF KIELBASA 
JÓZEF MAŁEK 
EUGENIUSZ WRONSKl 

Prace m lar 'kic i bulafor kir 
JANINA K PUSTKA 
MATYLDA SOLAKIEWICZ 
MICHALIN SOLAKIEWICZ 

Prace fr zjerskie 
FRANCJSZK MUCHOWICZ 

Bryradz ta ze polu 
RYSZARD ZAPRZALKA 

O wletlenlowiec 
TADEUSZ WI.SNIOWSKI 

Rekwizytor 
KRYSTYNA 
G SIEK-SWIATŁOWSKA 

G rderoblane 
ZOFIA KAŁUCKA 
MARIA MASŁO 








