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.śfuóg panień.s~ rortf1YWaj4 si.ę w otocuniu spofean!J"' 
naj6fiższ!J"' sercu poetg. 'Dot!JCZ4 ~spraw, fćtórt poc"1galy uwsu 
!f rerfrt wtefóicida spoR9jntJ milości i uroRJw tgda cotfziennego. 
Otoczenie ".Ś{uódw paniai.s@;li" to {ostatnia i fóllturalna sfera 
szfacńa.Rg.. Żalna niea!Jsta sprawa mjątqula, tatfm Juntlusz, posag 
czy spaaet, f(Jóry 6g prz!J"'uszaf!frttlrę tlo utaunia,jałto napraw~ 
W!J9/4tla( o6!Jc.zaj mafż;eńsRJ owego cza.su, nie staje w tej ~tlii. ja.R9 
pruszR9tla mi.ętfzy mfotlymi.. S~tl(jem Ufio mógl poeta s(Jtpił cafą 
uwagę na gfdwn!J"' pro6femie psgcliofogil:.zn!f"' tej ~tlii. 

Pro6femem t!J"' jest 6utlunie si.ę mifoścł. Potaune ono zostało w 
świetk tlwócli stylów o6pjOW!Jdi. 1(pmantyczno-sent!f"'l!ntalng stg( 
!ll.f6ina poeta ośmiesu, pruci.wstawiając mu 111(.S(i stg{ miloJci 
<]ustawa. 

9(.~tlfa oparta jest na 6artfzo zręcznej intrgtlu mającej tlowieść, 
u miłość. w stgfu !Jl.fóina ni.I! prowatlzi tlo ztlo6gcfa serc nieWieścidi, 
natomiast miłość. w stgfu <]ustawa (ami.I! wsz,el~ pruszR9tl!J. 'll 
pruszR.9tl!J nie są co prawtla z6yt tnulne. Oto tlwie przyjadól(j, 
tlo6ra. i rozsątlna !Jl.nie{a, pru~ i sprytna X/ara, uwarfy Jfuóy 
panieńs~ pokgająa na tym, u tatlna z nidi za mąt nie Wyjtfzie, 
poni.twa.t ~yint nie są idi gotlni. <]ustaw, utlając miloił. tlo innej 
Rg6i.ttg, wtajemniczając w swoje pruty.ta i pr~tlg Jbsf&:, 6wlzi 
jetlnat uczucie w jtj sercu i pru(9nujt Ją o nieroQąi(p potlo6ngcli 
śfu6ów. 

Calą uwagę !frttlro s~pia na analiz.ie tgcli tlwdcli tjpdw miłości 
oraz na zna.Rsnnit!J"' psgcliofogicznie przttfsta'Ulimiu W!Jstłpu.jącgcli 
postaci. 06oftczwór(J mloiycli niemniej pra.wtfziWi i zafiawni są stryj 

p 
qustawa '1(.aaost i mat/(g 5tniefi, pani 'Dobrójs/(g. qustaw to 
mfoazieniec iosyć fel(l(omyśfny, trocfu:: fQ:ętacz i fef(l(gaucń. :N._a jego 
pot/(ni{cia i waay :Freiro spoziera pob{ażfiwie, ponirważ nie inaczej 
wygfąaafy jego wfasne zabawy i suf(cesy towarzysf(ie w mfoclycń 
fatacń. 

Inaczej przeclstawia się rozsąclna, clobra i naprawclę l(gbieca 
fitnie[a. '](fara natomiast to ''cńarafJere/(_,'. 'Xaż się pocll(uć, bracie" - w 
samym zal@ńczeniu /(omeaii powiaaa ao fit[bina yustaw. Znaczy to -
bęrfziesz musia{ ca{e życie cńorfzić. po niefatwej i śfis/(iej aroclze z taf(ą 
żoną ja/( '](fara, więc ja/( l@ń na gofoferfzi, pocl/@j się ostro. fitfóin 
wreszcie to postać wymierzona przeciw/@ styfowi romantycznej 
mi{ości. 'Ten styf po/(azuje :Frearo w stanie Rgryk;gtura[nym jal(g 
ustawiczne żafe i zaworfzenia, pofączone z osobistym nieaofęstwem. 
( .. .) 

'1(.óżnica clwócń styfów mifości pok;gzana jest w a/(fji "S[uóów 
panieńsf(icń" w ten przecle wszystf(im sposób, że pfaczfiwo
romantyczny fit[óin Już clwa fata wzaydia ao '](fary i nic nie wsfjra{, 
natomiast yustaw, mimo popefnione przez sieóie bfęay i nietafJy, 
bfysl(gwicznie zaobywa to, na co przyjaciefowi awócń [at byfo za 
mafo. :Frearo cefowo naaa{ qustawowi imię óofiatera "'])ziaaów'~gclyż 
pragną{ miłości romantycznej przeciwstawić. sty[ mifości 

oclpowiaclający jego pojęciom. 'Byfo to możfiwe pocl warunf(iem, że 
sytuacja oóyawojga mfoclycń bęrfzie inna aniżefi w '"Dziaaacń'~ fitnie[a 
i qustaw równi są stanem, prawiopoiobnie równi majątf(iem i 
wyR§ztafceniem. 

Ponieważ clzię/(j temu usuną{ :Freclro ze ".Ś[uóów panieńsf(icń" 

możfiwości iramatycznycń l(gnffifJów, ja/(imi nasycona jest "Zemsta'~ 
mógf osŻ4/Jnąć to, co stanowi gfówny uroi( i czar ''Sfubów panieńsf(icń" 
- poetyzację mif ości. Przez poetyzację mifości rozumiemy artystyczne 
poa!(reśfenie i uwypul(,fenie przez pisarza tego, co w tym uczuciu jest 



poetyczne, pefne pi{/(J;a i raaości. :Frearo nie poetyzuje mifości 

nieszaęśCiwej i 6ogatej w f;gnf{if<Jy, a{e mifość tal@, RJóra rozgrywa 
si{ 6ez wi{/(§zycń f;gnf{if<Jów zewnętrznycń. 'D{atego może on z 
ciepfym sceptycyzmem, sentymentem, ńumorem i po6Eażaniem patrzeć 
na przeżycia mfoaycń serc i ńumor ten oraz sentyment narzucić 

wUfzowi. 
5tna{iza uczucia mifosnego zostafa przeprowaazona przez :Frearę 

w ''S{u6acń panieńsf;_,icń" z su6te{noścf4 i prawią nie znaną aotąa 
scenie po{sf;_,iej. Ponieważ pisarzowi nie cńocfzifo jecfnat o to, jat 
romantgf;gm, aże6y uf;_,azać. mifość ja/@ efement 6untu pruciwf;g 
rzeczywistości czy sym6o{ wa[Rj o nowe formy życia, zasil:g tej 
ana{izy nu może si{ swoją gfę6U{ równać. z "'Dziaaami" wifeńsf;_,imi 
Micf;_,iewicza. :l{atomiast wiecfzę poetycf;g o uczuciacń {ucfzf;_,icń, 

sposo6ie icń powstawania i prze6iegu :Frearo posuną[ naprzóa w 
Citeraturze po{sf;_,iej jaR_, nif<J oprócz niego ze wspófczesnycń 

Micf;_,iewiczowi i Sfowacf;_,iemu. 

Kazimierz Wyka 
"Historia literatury polskiej" 

Warszawa 1952 

W 1990 roku dwa kieleckie hotele Ogólnokrajowej Spółdzielni 
Turystycznej "Gromada" - "Łysica"w Ostrowcu i "Świtttokrzyski " w 
Cedzynie - zostały laureatami (w swoich kategoriach) 
Ogólnopolskiego Konku rs u " Złoty Klucz", jako naj bardziej gościńne 
hotele w kraj u. 

W roku 1991 ponownie należałoby ozdobić j "Złotmi 
K_łuczam i "! To bowiem dzictki nim nasza publiczność może obejrzeć 
"Sluby panieńskie" Alek ·and ra Fredy. Wspomogli nas . Sympatią i 
złotówkami. 

Hotel "Łysica" - Ostrowiec Świętokrzyski 

fot. Jerzy Mąkowski 



"Łysica" w „. Paryżowcu 

Wiecie kiedy - mówia,c tctpym językiem urzctdasów - oddano do 
użytku ów obiekt? 1 kwietnia 1989 roku. W psotny, figlarny dzień 
primaaprilisowy oddano do użytku ostrowiecką "Łysicę', hotel 
Ogólnopolskiej Spółdzielni Turystycznej "Gromada". Prima aprilis 
podpowiadał, że wyniknie z tego jakaś draka, a tymczasem już w 
1990r. szefowi tego ob.iektu HENRYKOWI WŁODARCZYKOWI 
i jego ludziom zafundowano "Złoty Klucz". "Łysica" została 

laureatem ( w kategorii hoteli dyponujących ponad 200 miejscami 
do spania) Ogólnopolskiego Konkursu, co się zowie -"Złoty Klucz". 

Mnie zaś dano 23 grudnia w sympatycznej recepcji "Łysicy" 

mały, metalowy kluczyk w gmaszysku górującym nad Ostrowcem. 
Chwileczkę tam pobyłem i pognałem poszpiegować po wielu 
piętrach, aby zmajstrować donos o tej "Łysicy".( ... ) 

( ... ) Tak bardzo biegiem wybrałem się do Ostrowca, że 

zapomniałem zabrać ciapciów, przepraszam, łapciów. Czekały one 
na mnie jednak w wynajętym pokoju w "Łysicy"! Tam każdy lokator 
dostaje firmowe łapcie do wzucia na umyte po podróży nóżki. 

Czekały na mnie w "Łysicy" ładne, oryginalne meble; kartka 
informująca, że: "napoje chłodzące znajd ujące się w lodówce 
wkalkulowane są w cenę pokoju" (sprawdzilcm - "pcp. i" , "żywiec 
beer" i oranżada); małże, krewetki, kraby, szpic cygański (nie wiem 
jakiego szpica ma Cygan, ale tego szpica można zjeść w Ostrowcu!); 
5 zestawów śniadaniowych (śniadanie mieści si(( w cenie pokoju); 
superelcgancka restauracja z czym chcecie - 74 gatunki napojów 
alkoholowych i niealkoholowych (tylko bimbru tam nie było), 20 
zup oraz dodatków do zakąsek, 16 dań mictsnych, 3 półmięsne, 5 z 
drobiu, 8 dań z ryb, 5 dań z dziczyzny, ( ... ) telewizory w wielu 
pokojach; podkładki higieniczne na muszlę w łazience. ( ... ) 

( ... ) Są pokoje specjalnie przystosowane dla ludzi 
niepełnosprawnych, którym wózek nogi zastępuje. Jest sala 
klubowa, cukiernia, cacy-kawiarnia, bar nocny z ciepłym jedzeniem, 
obrazy malarzy tamtejszych, paraduja,ce na ścianach (możesz kupić -
płacisz w recepcji), fryzjernia, sklep "Baltony" wspólnie z hotelem 
prowadzony, "Cepelia" z cudeńkami, sklep "Mamert" z ciuchami, z 

ładnym szkłem i biżuteryjnymi ozdóbkami. Obok hotelu pyszni się 
piękny pałacyk wydzierżawiony jakiemuś bankowi lubelskiemu. Dla 
samochodów jest parking, a dla ludzi żwawo ruszająca się, sprawna, 
miła obsługa. Aha - w telewizorach grasują 4 kanały: 2 polskiej 
telewizji, satelitarny i "Łysicowy", czyli ich, przez nich napttdzany 
wideokasetami.( ... ) 

( ... ) Przyznam sitt, że przylazło do mnie pytanie: po co 
Ostrowcowi ta wypieszczona, ogromna metrażem i dogodnościami 
"Łysica"? Tłumy przecie tam nie przyjeżdżają. Po co? - miałoby 

sens takie wypytywanie, gdyby tego prawdziwie europejskiego 
kolosa podtrzymywały złotówki wycia.ganc z państwowej kieszeni. 
Zaradność Włodarczyka (sklep cukierniczy komponuje torty na 
zamówienie z miasta, swoje daje "Baltona", fryzjernia, pałacyk, itd„ 
itd., itd ... ) sprawia, że "Łysica" - choć pokoi ma często dużo 

wolnych - nie wyciaga H(ki, jak Rumuni dziś w Polsce żebrzący. 
Dlaczego wittc Ostrowiec nie miałby być, dzi~ki "Łysicy", może 

nic Paryżem, ale powiedzmy Paryżowcem? Niech bttdzie! Do 
Europy musi dreptać nie tylko polska stolica. Także Ostrowiec, 
Skarżysko, Bliżyn, Cedzyna ... O prosz(f - hotel "Świtttokrzyski" w 
Cedzynie również dostał "Złoty Klucz" w swojej kategorii! Może 
wiąc t<:fdy droga do sprzedawania światu uroków 
Świątokrzyżczyzny, która ma Łysictt i "Łysicę'? Tam na górze, na 
Łysicy śliczne czarownice dla oczu, tu w Hotelu "Łysica" smaczne 
krewetki dla gardła i wygodne łapcie dla nóg ... 

Ryszard Smożewski 
("Echo Dnia" - 13.1.1991) 



Hotel "Świętokrzyski" - Cedzyna 

fot. Jerzy Mąkowski 

Hotel "Świętokrzyski", ach! 
6 kilometrów od Kielc, w małej miejscowości Cedzyna, przy 

trasie do Świętej Katarzyny, piąknie usytuowany wśród sosnowego 
lasu znajduje się Hotel "Świętokrzyski", kierowany przez dyrektora 
Janusza Kowalczyka. Z Kielc można do tegoż hotelu dojechać 

autobusam i komunikacji miejskiej. Przy hotelu jest czynny całą dobę 
strzeżony parking. 

Ten trzygwiazdkowy hotel swoim gościom oferuje pierwszej 
kategorii restaurację i kawiarnię, czynne od rana do wieczora. Są tu 
62 pokoje (2 - osobowe i 4 apartamenty 2 - osobowe). Wszystkie 
pokoje wyposażone są w radio, telefon, telewizor, przy każdym 
pokoju własna łazienka. W cenie za nocleg skalkulowane jest 
śniadanie. W hotelu jest także solarium, sala bilardowa, kiosk 
"Pewexu", salki konferencyjne i sala bankietowa przystosowana do 
obsługi większych spotkań towarzyskich i zebrań. 

Hotel położony jest przy turystycznej trasie, prawie w centrum 
najstarszych w Polsce - Gór Świtttokrzyskich. Stąd można wyruszyć 
na przepit:tkne wycieczki do Puszczy Jodłowej i Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego, aby podziwiać specyficzny i nigdzie 
niespotykany krajobraz, malowniczą szachownicę gór, wzgórz i 
lasów. Parę metrów od hotelu płynie rzeka Lubrzanka, jest też spory 
zalew z przystanią żaglówek: i pomostami dla wttdkowiczów. Każda 
pora roku jest tu piękna i oferuje wycieczkowiczom różnorodne 
atrakcje. Wiosna to czas spacerów dla zakochanych wśród 

pachnącego, sosnowego lasu. Lato to raj dla żeglarzy i zwolenników 
pieszych wycieczek. Miłośnicy grzybobrania mogą jesienią spotkać 
ogromne okazy borowików. Zimą narciarze nie będą się nudzić, - (7 
kilometrów od hotelu siedzi sobie góra Radostowa z kilkoma 
wyciagami orczykowymi). Turystycznych możliwości mamy więc tu 
sporo. A co najważniejsze - każdy człowiek zmttczony gwarem 
miasta znajdzie w Hotelu "Świętokrzyskim" spokój i ciszę o każdej 
porze roku. A także leśne powietrze i czystą wodt(. 

Obsługa hotelowych gości na najwyższym poziomie. Dowodem 
na to jest dwukrotne zdobycie "Złotego Klucza" - pierwszej nagrody 
w konkursie na najlepszy hotel tej wielkości. "Świętokrzyski" bierze 



także udział w konkursie kulinarnym o "Srebrną patelnię'. Za swoje 
specjały kuchni staropolskiej i regionalnej został wielokrotnie 
wyróżniony. Można tu wittc nie tylko wypocząć, ale też smakowicie 
zjeść. W hotelu przyjmowane są karty kredytowe i czeki 
mittdzynarodowe. 

Tam smacznie się wyśpisz, ładnie odpoczniesz! 

Martyna Głttbocka 

PAŃSTWOWY TEATR Im. STEFANA ŻEROMSKIEGO 
KIELCE, ul. SIENKIEWICZA 32 

telefony: 460-48 centrala, 447-65 dyrektja, 
475-00 kasa l orpnlzacJa widowni 

Dyrektor naczelny I artystyczny 
WOJCIECH BORATYŃSKI 

Wkedyreldor 
ANDRZĘJ RUCJŃ 

Koonlynator pracy artysty~ 
ELŻBIETA BUUIAK 

Kierownik biura organlzatjl widowni 
JOLANTA SPERKA 
Kierownik techniczny 

EDMUND POMARAŃSKI 
Brygadier Keny 

ZENON PIWOWARCZYK 
Reallzator Olhrledenła 
RYSZARD ZAJĄC 

ZDZISŁAW KOSOWSKI 
Akustyk 

ANDRZĘJ WODECKI 
Rekwizytor 

MAREK SABAT 
Kierownictwo pracowni krawłecldcb 

MARIA SZYKSZNIA 
MARIAN MAZUR 
Prace perukarskie 

MARIA KACZMAROWSKA 
IDALIA LANG 

Kierownik pracowni stolanki-U 
TADEUSZ KARYŚ 
LESZEK MACIAS 

Prace malanko-modelanlde 
JERZY OBARA 

MIECZYSłA WA MIERNIK 
Prace taplcenlde 

ANTONI KANIOWSKI 



Wydawca: 
PAŃSTWOWY TEATR im. STEFANA ŻEROMSKIEGO 

KIELCE, ul. SIENKIEWICZA 32 

l:lr\M: ,t,genc)il Aeldlm:JwO - WydllNr'Jl::za 

•FINE • GRA.IN• 
KIELCE. ul. KtVD#9ka 8, _. 438 - 58 



. lf,V/Y1r~iiJ3tilJr& 
c~f./i J!d.YJlfE1YZA!. JiRCk 
%cmuzdia tJ tpią.oiu alclad,11tiersN112 

OSOBY 
rft:tmA. :D~a - .ELŻBIETA BUŁHAK 

lftrdrz/la - DOROTA ST~PIC.t\1 

J(Acurr:J 

)!(adasi 

.-J~WA PAJĄK 

-ZDZISŁAW NOWTGKI 
c:Jmsfaur ,... EDW'\RD JANASZEK 

(f lhi112 -ROBERT 51ĘPIEN 

jaffl - MAREK SOBCZYK 

REŻYSERIA: 11: l3orc1fyńs-h/ 
~~~$:STh1~ :Jl~ci/c_cxJs/{a 
s CE N OG"RAtJA ;;t>.;Sbzemlf ala 
MUZYKA :J:ud!PjgYdtn IJeithovB11t 
.r&.lf~: .ZDZISŁAWA .BUREK 

,D/Yl,SfJd<if°ed.r BA~"RA SOBCZYK 

AI<T 1 ;Jtt~dofti111a~ot.Ja1!Jj,trt6ajq~1 
,,_ ;ffl/l/ll,id k/llkot 

RYSZARD SMOŻEWSKl 


