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Państwowy Teatr Powszechny 
91-069 Ł6dź 
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BIURO ORGA NIZACJI WIDO WNI - Łód~, ul. Obr. Stalingradu 21, 
tel. 350-36 - przyjmuje zamówienia na bilety (11a miesiąc wcześniej) co
dziennie w godz. od 8,00 do 16,00. 

KASA TEATR U POWSZECHNEGO - Łódź, ul. Obr. Stalingradu 21, 
tel. 350-36 - czynna cafy tydzie1i (z ll'yjątkiem ponied::ialków) od god::. 
11,30 do 19,15, we wtorki od 13,30 do 19,15. 

2 

Twórczość literacka Janusza Głowackiego (1 938) należy do najb::ir
dziej interesujących i dyskutowanych zjawisk współczesnej literatu ry 
polskiej . Jest autorem tomów opowiadań: WIRÓWKA NONSE NSU 
(1968), NOWY TANIEC LA-BA-DA (1970), PARADIS o raz zbiorów 
felietonów drukowanych w latach 1972-75: W NOCY GORZEJ WI
DAĆ, POWRÓT HRABIEGO MONTE CHRISTO. Napisał scenariu
sze do filmów: REJS, PO LOW N IE NA MUCHY, PSYCHODRAMA, 
TRZEBA ZABIĆ TĘ MIŁOŚĆ. 

W swojej dramaturgii , na którą s kładają s ię trzy sztuki: OBCIACH, 
M ECZ i KOPCIUCH, kontynuuje Głowacki doświadczenia i zaintere
sowania pisa rskie zapoczątkowane dzia łal nością prozatorską. Operu
jąc cha rakterystycznym stylem sarkastycznej obserwacji, penetruje 
zmitologizowane ob zary naszej rzeczywisto ści, ukazuje kulisy takich 
zjawisk jak sport (MECZ) i sztuka (KOPCIUCH). 
U Głowackiego te reportersko-dokumenta lnie przedstawiane zja
wiska nabierają szerszych sensów, stą :i też jego dramatopisarstwo 
nie można um iejscawiać wyłącznie w obszarach tematyki obyczajowej. 
ale na leży również za liczyć do nurtu współczesnej dramaturgii mora li
stycznej. 

K OPCIU CH jest, po MECZU , drugą z kole i sztuką JanusZ'.l Głowac
kiego w repertuarze Teatru Powszechnego. Poszukując tematu wspó ł
czesnego i ęgamy po utwory Głowack iego , odnajdując w nich 
nurtujące nas problemy. W razem zapotrzcbowani1 na ten typ 
dramaturgii wyczulonej na wpó!czes noś ' , jest n1groda, przyzna na 
w pl bi cycie ,.Głosu Robotniczego' na mjpopularn iejsze przedstawie
nie sezon u wła ' nie spektaklowi MECZU. Prezentuj ąc Paóstwu najnowszą 
sztukę Janu za Głowack iego ma my mi dziej ę, ze spotka s i ę ona z równie 
dużym zainteresowaniem. KOPCJUCH jest dla nas bowiem nie tylko 
ostr.ą kry tyką niekorzystnych zjawi. k naszego życia spo łeczn ego , ale d,.1-
szym poprowadzenie m wątków uniwersa l11, eh, dot ·czących prawa czło
wieka do zach wan ia w!a nej godnośc i , honoru i wol no'ci zapoczątko 
' ·anych na scenie Teatru Po\\'szccl ncgo wystawieniem LOTU N AD 
KUKUŁCZYM G IAZDEM w in scenizacj i Lidi i Zamkow. 
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Był sobie raz pewien wdowiec, lagod11y jak baranek. Mia/ córkę-ślicz
ną, dobrą i pracmritą dziewuszkę. Ojciec i córka kochali się serdecz
nie i dobrze im się dz i al o (. . .) W spokoju i zgodzie mijaly dni i wie
czory i by/oby tak zapewne zairsze, gdyby coś nie podkusi/o wdo1rca, 
żeby ożeni! się po raz drugi. 

Charles P rrau lt 
K OPCIU SZE K 

„No więc , ona ma 16 lat \ łosy j " ne jak len (.„) I oczy niebieskie jak 
niebo. Jest biedna, obdarta, ma jeden sweter jed ne spodn ie na agrafkę 
i wykręcone buty. Ojciec - pijak, ma tka - chodzi na ulicę , a obie . tar
sze siostry nią pomiatają („.) Dookoła jeżdżą sam chody, iost ry rob i ą 
sobie ndulacj ę i idą na tańce z narzeczonymi - jedna z kiero nik iem 
sklepu spożywczego , a d ru g;i z magazyni(:1«:: m (.„) Śpi po 11ocach na 
rozsta\ iouych ~rzl" słach , aż raz wi czorem idzie pod kawia rnię, gdzie 
jest d yskoteka („.) Ta m zatrzymuje s ię sznu r ta ksówek, wysiadaj ą 
eleganccy face i z ko bietami jak lalki. Ona stoi sobie z bok u, potrącana 
przez w zystkich, jeszcze widzi, jak z taksówki wysiadają obie siostry 
z narzeczonym i. Pokazują j ą sobie palcem i wybuchają szyderczym 
śmiechem. Ona stoi o bie, s to i i ł zy c iek ną jej z niebieskich oczu . Aż 
tu zgrzytają ha mulce i hamuje rebrzysty mercedes (.„) I wy iada bru n t , 
smukły jak topola , a włosy ma kr co11e (.„ ) A oczy płoną mu ja' dwie 
pochodnie. Idzie przez tłum i wszyscy s i ę rozstępują, oczy wychod zą 
im na wierzch. J\fa na sobie biały garni tur, czerwon ą muszkę i czarną 
k oszul ( ... ) Bez p rasowani a. Buty na obcasie s i ę błyszczą („.) J nagle 
staje, j a kby w ziem ię wrósł (.„) I podchodzi do niej, i przemawia łagod
nym głosem w obcym j ęzyku , a le ona już czuje, że to je t miłość . Potem 
bierze j ą za rękę, a na każdym pa lcu nn złoty p ierścion k z br lantem 
i idzie z nią do drzwi . O na s ię wstydzi bo je~ t biednie ubra na , a le idzie. 
Bra mka rze ich przepu szczaj ą, wykidajły s ię kłani aj ą do ziemi, on opłaca 
konsumpcję za dwie osoby („.) Wchodzą na pa rk iet, orkiestra kłania 
się, barman ka się uśm iecha, a on daje znak i grają (.„ ) Tango („.) Gaśn ie 
światło w całym loka lu, tylko jeden refle ktor kolorowy, a oni w ·rodku 
tańczą przytu leni. Z boku s toją siostry zielone z zazdrośc i , a on i tańczą 
i wszyscy już widzą, że to jest miłość i że o na, chociaż bied nie ubra na , to 
jednak "piękna, i inni fraj erzy łapi ą się za głowę, że się wcz śn i ej na n"ej 
nie poznali („ .) A potem. p ros to stamtąd , nad ra nem, on 1ez1e Ją na 
śniadan ie , potem biorą ś lub i wyjeżdżają do Kuwejtu , gdzie on ma pole 
naftowe i paloc (. „) I po roku ona przyjeżdża z nim mercedesem nowy m, 
pozłacanym i wysadza nym brylantam i (.„) Podjeżdżają pod jej dom (.„) 
I ona wysiada w fut rze z li sa srebrnego w szpilkach, o tacza ich tłum 
ludzi, a między n imi ojciec, ma tka - oboje p ijani - i ob ie siost ry, też 
p dpi te, wynędzniałe , bo ich na rzeczeni si dzą za nadużycia. W szyscy 
się pat rzą i n ie poznaj ą, aż tu ona mówi d o matk i : To ja , twoja córka. 
Matka z ojcem klękaj ą na ziemi i płaczą, a le boją się zbliżyć , bo pamię
tają , jak ją bili i krzywdzili . Ale ona podchodzi do nich i przebacza ( „ .) 
Bierze ojca i ma tke pod ręce i prowadzi ich do auta na tylne siedzenie („ .) 
A potem robi krok do sióstr. One a ż się kulą ze st rachu (. „) Ale ona' y
ciąga portfel i daje każdej po 500 dola rów w setkach, a one wybuchają 
płaczem i całuj ą ją po rękach" 
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Janusz Głowacki 
KOPCIUCH 



Anna Błaszkiewicz 

K OPCIUCH_NJE CHCE BYĆ GWIAZDĄ 

Tr hę dziwna jest ta sztuka Głowackiego. Bo przecież Głowacki 
był w półscenarzystą nakręconej przez Marka Piwowskiego PSYCHO
DRAMY na identyczny temat; ale dy po latach do niego \ rócił, 
ostro 'ć wymowy społecznej jakby się zatarła . Akcenty uległy przesun ięciu; 
w sztuce Głowackiego właściwie bardziej chodzi o to, jak się kręc i film 
w poprawczaku, niż o to, co jego bohaterki mają o sobie do powiedzenia, 
gdy tymcza em właśnie te wypowiedzi były niegdyś głównym atutem 
PSYCHODRAMY. Więc po co ten powrót, jeś li po raz drugi mówi 
się to samo, tylk o mniej dobitnie ? A może jednak nie to samo? 

PSYCHODRAMA przed dziesięciu laty była wydarzeniem, choć 
towarzyszył jej także posmak skandalu. Zaatakowano reżysera za me
todę. jaką zastosował przy nakręcaniu filmu; kwestiono\ ano też walory 
dokumentalne. Rozważano konsekwen j wychowawcze - czy raczej 
a ntywychowawcze - dla młodocianych przestępczyń - złodziejek , pro
stytutek, alkoholiczek. Psychod rama jest jedną z form terapii - lecz 
czy za terapię można uznać udział w fi lmie? zy skutek nie okaże się 
odwrotny? G łos zabierali nie tylko krytycy ; odezwali się psychologowie, 
p rawnicy, psychiatrzy. Postawiono wówczas kilka ważnych pyta11. . Czy 
reżyser dokumentu ma prawo nakłaniać bohatera do ekshi bicjonizmu? 
CTf nie naraża go na bolesne kon sekwencje ze strony środowiska ? 
Gdzie przebiega granica między tym, co można, a tym czego nie wolno 
pokazać na ekranie? 

(. .. ) I właśnie tej granicy poświęcony jest KOPCIUCH Janu za Gło
wackiego. Współscenarzysta PSYCHODRAMY znów urnie5zcza akcję 
w zakładzie poprawczym. Podobne dziewczęta podobne, nawet te sa
me, co w filmie wypowiedzi. Jesteśmy świadkami narodzin inscenizo
wanego dokumentu , który - jak mówi Reżyser - ma oskarżyć . społe
czeńs two, uświadomić mu jego winę. 

Realizator ma szczytne cele. Chce pokazać „dzieci , które przeszły 
p ickto' ', „czysty los małego człowieka uwikłanego w uniwersalną rze
czyw i s tość". 

Demaskacja i terapia, wcale nie chodzi o sensację. Tak mówi. Ale 
to wszystko slogany. W rzeczywistości vajbardziej zależy mu na tym, 
żeby pieprznie zacząć, dać trochę łez, li to ci, trwogi, w końcu pokazać 
film w Oberhausen. Przecież to nie żadna publicystyka interwencyjna, 
t rzeba przekroczyć granice dokumentu, tu się robi prawdziwą sztukę. 
Monotonia wykluczona. Widz musi się ident)fikować, więc trzeba go 
poruszyć . Za wszelką cenę . 

Prężny Reżyser zyskuje poparcie nie mniej operatywnego Zastępcy 
dyrek tora. Dziewczęta muszą się otworz)Ć, inaczej film będzie mdły. 
Tymczasem tytułowy Kopciuch wyraźnie „fika". Odmawia ojpowiedzi, 
ma ki oskarżać nie chce, zamyb. się w sobie. No, to trzeba ją przydusić. 
Dać w kość, przyflekować, do karca na chleb i wodę, widzenie wstrzy
mać. wyci k dać, oskarżyć o kradzież lub donosicielstwo. Ale na opor
nego Kopciucha nic nie działa. Nie chce i już. 

W końcu z arsenału środków pedagogicznych pozostaje już tylko 
jeden: ośmieszenie. K opciuch gra dobrze swoją rolę i wie o tym, Trzeba 
podważyć jej dobre mniemanie o sobie. Obsztorcować, skołować, za-
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szczuć. I to wreszcie działa. Dziewczyna w oczach ekipy filmowej pod-· 
cim sobie żyły. Duży efekt. A jak widzem wstrząśnie! I nagroda w~Ober-
hausem murowana. , 

Nareszcie skończyły się kłopoty Reżysera, nieco już zaniepokojoneg0> 
długim trwaniem zdjęć. Rzeczywiście, udało mu się przekroczyć granice. 
Nie tylko sztuki. Wraz z Zastępcą dyrektora doprowadził do załamania
najwrażliwszej, najinteligentniejszej pensjonariuszki zakładu . Ona 
jedna w roli Kopciuszka mogła rzeczywiście wyrazić siebie, dla n iej 
jednej byłoby to katharsis. W przeciwieństwie do większości koleżanek, 
autentycznie przeżywała dramat, rozumiała niesprawiedliwości, których. 
doznała. Ale dlatego właśnie drażniła ją komedia podgrywana na ży
czenie Reżysera, zbiorowe oszustwo pod publikę. Jej losy, doświadcze
nia, myśli nie były na sprzedaż. Kopciuszek nie chciał zostać gwiazdą 
efekciarskiego dokumentu. 
Głowacki w swojej nowej sztuce podejmuje więc właśnie ów ważny 

problem nadużyć, możliwych przy łączeniu terapii z demonstracj ą. 
Oskarża nie tylko Reżysera, także i kierownictwo zakładu. Właśn ie 
zakład powinien dziewczętom zapewnić spokój stworzyć im możli \ o ' ć 
dojścia do względnej równowagi, nauczyć miłości. Ale kierownictwo 
za.kładu spoczywa w rękach Zastępcy dyrektora, człowieka prymityw
nego i podłego , zaś sam Dyrektor, borykający się z kłopotami zawodo
wymi i osobistymi, nie jest w stanie powstrzymać biegu wypadków. 
Doprowadza to do nieszczęścia . Kopciuszek prawdopodobnie zostarue 
odwieziony do szpitala i odratowany. Cóż z tego? Pozostanie nieufność 
do świata i ludzi, która jeszcze bardziej utrudni wrażliwej dziewczynie 
powrót do społeczeństwa. 
Głowacki nie po raz pierwszy podejmuje tu problem norm etycznych, 

obowiązujących dokumentalistów. W napisanej wraz z Michałem 
Komarem noweli filmowej BĄDŹ 1E SPOKOJNI, JUŻ JA TO ZAŁAT
WIĘ, przedstawił postać reżysera, który swój największy sukces zaw
dzięczał przekroczeniu tych właśn ie norm. Za materiał do nagrodzonego 
dzieła posłużyła tam bohaterowi historia Marcela, nieszczęsnego narko
mana, który pewnego dnia nakręci ł numer Telefonu Zaufania i zapo
wi dział swoje samobójstwo. Przerażony bełkot Marcela przeszedł 
najśm ie lsze oczekiwania film owca. Na to czekają widzowie! Tak i do
kument ro bi kasę! Zanim przyjechala lekarka, fi lm był gotów, a Marcel 
leżał w kałuży krwi. No cóż, sensacja rok u wymaga ofi a r. Za to trage
dia narkomana stała się „dramatem powszechnym, jego los - losem 
wszystkich ludzkich istnień błądzących po świecie pozbawionym wartości, 
zmechanizowanym i zdehumanizowanym". Pows tał wielki fi lm wyra
żający „los człowieka i jego walkę o godność oraz wolno · ć swobodnego 
rozwoju". A że Marcel nigdy już nic odzyskał zaufania do spoi czeń
stwa, to nieistotne. Ważniejszy jest wstrząs jakiego doznali widzowie 
i nagroda Międzynarodowej Organizacji Intelektualistów i Wol nomy
ślicieli, którą otrzymał realizator. 

Sytuacje takie w dobie rozwoju środków przekazu możliwe są, nie
stety, coraz częściej. Powstają filmy wyrażające los człowieka, wstrzą
sające dokumenty oskarżające świat, środowisko, społeczeń stwo, 
mówiące o braku wartości, występujące w obronie humanizmu . Uprzy
tamniają otaczające nas zło, wzajemny brak kontaktu i zrozumienia. 
Mają nas uczyć współczucia dla drugiego człowieka. Takim filmem była 
PSYCHODRAMA i takie filmy są potrzebne. A moda na takie filmy 
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może być groźna: uruchamia mechanizmy rywalizacji, kariery, „bły
śnięcia pomysI.m'', aż do cynizmu, hochsztaplerstwa, Pagiej gry intere
sów i - przekroczenia granic prostej lud?:k1ej uczciwości. Kathartyczny 
wstrząs, przeznaczony dla widzów, nie zrównoważy w takich razac!J 
krzywdy wyrządzonej człowiekowi, którym manipuluje cwany reżyser, 
by zamiast niego mówił o rzeczywistości. Dlatego nie zmuszajmy Kop
ciuszka, aby został gwiazdą. 

(DIALOG, 8/1979) 
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( ... ) Sięgając po t matykę - w każdym razie na pierwszy rzut oka -
- , . młodzieżową' , Janusz Głowack i jasno uzmysławia kierunek penetracj i, 
j a ą za mierza w dramacie przeprowadzić: zderzając świat zdeprawowa
nych dziewcząt z domu poprawczego ze światem „dorosłych" , a w dodat
. 'U wychowawcÓ\ i „in żyn ierów dusz ludzkich" pod postacią filmowców, 
d o prowadza do konfrontacj . bardzo jaskrawej, k tó ra - niczym terapia 
zokowa w psychiatn. - tym łatwiej pozwala dostrzec i nazwać pewne 

.zjawiska i problemy ( ... ) 
Janusz Głowacki, współscenarzysta PSYCHODRAMY, sięga tu 

do autentyku, który kiedyś znalazł odbicie w filmie dokumentaln) m. 
Czy nie pociąga go przypadkiem p1~ja dość łatwego demaskatorstwa, 
s treszczającego się w ukazaniu miałkości celów i podejrzanej motywacji 
dziala11 fil mowców? 
Od podejrzenia o chęć napisania satyry na środowisko filmo we uwalnia 
a uto ra rozłożenie akcentów dramatu, wydobywające na pla n pierwszy 
zupełnie inue, ważniejsze i trudniejsze problemy. 

Oto bowiem przybycie ekipy sprawia, że sztuka zaczyna dziać się na 
trzech planach: pierwszy to realny plan życia zakładu; drugi - scena, 
czyli przygotowywana bajka, jej postacie i „aktorki", trzeci wreszcie -
plan filmo' y, na którym przeplatają się, a nierzadko ścierają dwa pierw-
ze. Daje to w sumie efekt ciekawy, mówiąc nieco po Brechtowsku, 
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efekt „pod wójnego wyobcowania", sprawiający, że każdy problem 
może być o 'wietlo ny na wi le różnych sposobów. 

Rzecz jasna, Głowacki nie cały czas sięga po tę ważną broń : w grun
c ie rzeczy uż_ WJ. jej tylko do oświetlenia „sprawy Kopciucha" czyi~ 
po "taci i dramatu ty tułowej bohaterki wrażliwej dziewczyn}", któreJ 
Io powierzył rolę Kopciu zka w wystawianej bajce, a w konsekwencji -
główną rolę filmie. 

To nagłe wtargnię ie „sztuki" w „życie" jest przyczyną dramatycz
ny h, a,; kons kwencji tragicznych powikłań. „Kopciuch" pada bowiem 
-0f iarą manip ulacji, której motywem są zarówno opacznie rozumiane 
względ y , pedagogiczne'', jak i „artystyczne": chęć podporządkowania 
osobowości d .~iewczyny jej fałszywemu modelowi stworzonemu dla 
potrzeb powstającego filmu. 

Jakie jest jednak podłoże konfliktu, który przeciwstawia d ziewczynę 
najpiern; reż. serowi. potem dyrekcji zakładu, a potem całej jego spo
łeczności ? 
W ydaje się, że tu Janusz Głowa ki (a za nim teatr) dotyka problemu 
najciekaw zego: jest nim problem wolności . Zda s ię to zrai.u dziwoe: kwe-

ti wol ności za murami zakładu karnego? Właśnie tak : dziewczyna 
zwa na K opciuchem dramatycznie broni sw j wewnętrznej wolno 'ci, 
p rz "'1· wa - i zostaje zdeptana. 
Zwyciężają : konformizm i manipulacja. Być może ,film na Ober

haus n" pow tanie, być może zdobędzie tam nagrodę. Ale cz proces 
jego powsta nia nie ujawnił przypadkiem względności takich pojęć, 
j a k „uczciwość"' i „nieuczci\ o 'ć ', „wrażliwość" i „niewrażli
' ość ', a wreszcie „moralność" i „amoralność'"?. 
Zręczność dramaturgiczna Głowackiego polega na tym, że probl m 

ten zostaje zarysowany jakby mimochodem, nie zaś wtłoczony przemocą 
d o "wiadomości widza. Na pierwszym plan ie sztul i mamy bowiem cały 
szereg powikłań o charakterz nie! d wie komedi wym, gdzie triumfy 
święci przede wszystkim dialog autora PARAD SU, którego zalet nie 
p trzeba tutaj podnosić. Zręcznie przep rowadzony jest wątek manipu
lacj i, w czym Głowacki-dramatopisarz celuj , co wiadomo choćby 
z MECZU. 
K O PCIUCH jest jednak utworem na pewno dojrzalszym, zaś jego 
m oralna problematyka - wyraźnie pogłę,biona . 

(Maciej Karpiński „TEATR"'. 6/ 1980) 



Tym, co wyróżnia pisarstwo Janusza GkJwackiego, jest przede wszyst
k im ironiczny styl obserwacji, swoiste „cyniczne" poczucie humoru 
oraz próba wiwisekcji procesów upadku współczesnych mitologii. 
( ... ) Kolejne utwory dopisują przy tym coraz inne znaczenia do opisu 
postaci, które świat wartości zredukowały wyłącznie do „sukcesu", „inte
resu osobistego", „egoizmu", „wartości materialnych i utylitarnych". 
( ... ) Postaciom tym dolega i doskwiera niemożność samorealizacji, 
a pozostaje jedynie bądź cynizm, bądź zgryzota, bądź bezwolne istnie
nie w rzeczywistości rzeczy. Głowacki lubuje się w ośmieszaniu nieświa
domości tych bohaterów, nie umiejących rozpoznać ani potrzeb włas
nego „ja'', abi odnaleźć się w rzeczywistości obiektywnej. Z uporem 
obśmiewa ie postawy, które nastawione są jedynie na przystosowanie 
i. wykorzystanie „koniunktury", niezdolne do odkrycia w świecie sprzecz
ności, dwuznaczności, dystansującej ironii. 

(Krzysztof Mętrak „KULTURA", 1977) 
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Redakcja programu 
ALEKSANDRA RUDNICKA 

Plakat i ilusl! acje 
JAR OSŁA W ZDUNIE WSKI 
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Kierownik teclmic=ny 
IRENEUSZ KUBACKI 

Brygadier sceny 
WŁADYSŁAW PAWŁOWSKI 

Ak ustyk 
BOGDAN GADOlV 

Światło 
EUGENIUSZ TYCHEK 

Prace stolarskie 
STANISŁAW KROTOWSKI 

Prace tapicerskie 
RYSZARD KRÓLIKOWSKI 

Ślusar:: 
KRZYSZTOF CHWIAŁKOWSKI 

Szewc 
JÓZEF JA WORSKI 

Prace perukarskie 
ANNA PRZYWOJSKA 

Prace 1nodelarskie 
TADEUSZ PAUL 

Prace malarskie 
BERNARDYN PIKORA 
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Jury ,,Srebrnej Łódki"' i .. Srebrnego Pier
ścienia" obradujące pod przewodnictwem 
Krystyny Kondratiuk, w Międzynarodowym 
Dniu Teatru przyznało tradycyjne już na
grody za wybijające się spektakle i osiągnię
cia aktorskie. 
Nagrodę „Srebrnej Łódki" ufundowaną 
przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi \V ka
tegorii przedstawień dla młodych i najmłod
szych widzów przyznano Teatrowi PO\v
szechnemu za „PIOTRUSIA PANA" J. M. 
Barrie w adaptacji oraz reżyserii Romany 
Kamińskiej i Bronisława Wrocławskiego, 
scenografia - Tadeusz Paul, muzyka -
Bogdan Pawłowski. 

W ramach akcji ,.XXXV · lat Teatru Pow
szechnego w Łodzi" młodzież Zespołu 
Szkół Mechanicznych Nr 4 pod kierunkiem 
prof. A. Pawlikowskiej zorganizowała w 
Międzynarodowym Dniu Teatru sesję po
pularnonaukową. Na program sesji pro
wadzonej pod hasłem .. Dzieje Teatru Pow
szechnego na tle życia teatralnego Łodzi' ' 
zło.żyło się: 
spotkanie ucznió\ z aktorem Teatru Pow
szechnego Michałem SZEWCZYKlEM, 
ot ·arcie wystaw pt. „XXXV lat Teatru 
Pow zechnego'' oraz .. Role teatralne Mi
chała Sze\\ czy ka". 
W czasie sesji wygłoszono qwa ref era ty 
opracowane przez młodzież „Zycie teatral
ne w Łodzi do 1939 roku" (L. Maciaszczyk 
i R. Szeligowska) i •. Dzieje Teatru Pow
szechnego na tle życia teatralnego w Łodzi 
po 1945 roku" (G. Kaźmierczak, G. Just). 
Sesje zakończyło sprawozdanie z akcji tea
tralnej prowadzonej w Zespole Szkół Me
chanicznych Nr 4. 
W sesji wzięli udział p1zedstawiciele Tea
tru Powszechnego. 

Kopciuszek - JULITIA SĘKIEWTCZ 
K.'iiążę - BARBARA SZCZEŚNIAK 
Ojciec - HA LINA !I.I I LLER 

Macocha - DIANA STEIN 
Córka I - MAGDALENA CWENÓWNA 
Córka Il - EWA KONSTANCIAK 

(PWSTF i TV) 
Wróżka - SYLWIA NIEROBOT 

(PWSTF i TV) 
Grupowa - BOGUSŁAWA SZTENCEL 

Dziewczęta - KATARZYNA GAŁAJ 
(PWSTF i TV) 

Dyrektor - JÓZEF ZBIRÓG 
Z-ca dyrektora - MIECZYSLA W A. GAJDA 

Inspektor - ZBIGNIEW NIEWCZAS 
Reżyser - BRONISLA W 

WROCŁAWSKI 
Elektryk I - ANDRZEJ ŁĄGWA 
Elektryk Il - MICHAŁ KRET 
Elektryk l Il - JERZY SZPUNAR 

Operator - JERZY JOŃCZYK 
Dźwiękowiec - ANDRZEJ FOGIEL 

reżyseria - ROMAN KŁOSOWSKI 
scenografia - JERZY MICHALAK 
muzyka - BOGDAN PAWŁOWSKI 

asystent reżysera - ANDRZEJ FOGIEL • 
inspicjent - KRZYSZTOF KAMINSK.I 
suflerka - MARIA BĄBIŃSKA 

PREMIERA NA SCENIE 
TEATRU POWSZECHNEGO W ŁODZI, 

DNIA 24 MAJA 1980 R. 
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