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Gabriela Zapolska 

Dla dorosłych 
i zdrowych 

Przez okno, razem z iście jesienną pogodą - z liśćmi żółkniejącymi, które 
wicher od lasów niesie - wpada ku mnie ucieszna wieść . 

Podobno „ u Lwowi" - jest heca o Metresę * ... 
O nie graną jeszcze nigdy sztukę, którą ośmieliłam się napisać i miałam 

nieszczęście mówić tu i ówdzie. Nazwałam ją Metresą ... I ten tytuł wydał mi się 
niezmiernie prostym i naturalnym i ani na chwilę mi nie pozostało w umyśle , że 

gdzieś zrodzi się grzeszna myśl i że ktoś uczuje się zmysłowo podrażnionym już 
tym samym słowem. 

Ale - powinnam była pamiętać, że są niestety ludzie chorzy, którym np. 
widok damskiego bucika wystarcza, aby popadli w miłosne ekstazy i czuli się 
„podrażnieni". Co jednak komiczne w tej sprawie, to jest to, że zastanawiają się 
na razie „tysiącem młodzieży szkolnej" - która jakoby ma się pytać swych 
rodziców, co znaczy słowo „metresa" .. . 

(„.) Ja nie pretenduję bynajmniej do laurów pisarki d I a dziec i. Ja cenię 
bardzo i podziwiam po prostu genialną giętkość, z jaką ci, którzy piszą dla 
„dziatwy" umieją przystosować się do nie rozwiniętych jeszcze, a tak cudnie 
wrażliwych dziecinnych umysłów, ale dla mnie to jest niemożliwe i nie mam 
w tym kierunku zdolności. Piszę więc dla d o ro sł y c h. 

• pierwotny tytuł Panny Maliczewskiej 

I dla z d r o w y c h. 
To jest dla tych, którzy nie mają zboczeń seksualnych, lub którym zbyt 

rozbawione życie nie rozklekotało tak wrażliwości zmysłowej, iż w buciku 
kobiecym widzą świat lubieżności, a w tytule sztuki marzą się im pornografie 
niebywałe i sadyczne. 

( ... )Widziałam raz chłopczyka, który namawiał drugiego, aby z nim poszedł 
do stodoły - bo ma do czytania „coś nieprzyzwoitego" . Byłam bardzo ciekawa, 
co to być mogło . Sądziłam - Boccaccio, Mendez, Kochanowski, Przybyszew
ski, Armand Silvestre, Brantóme, Zapolska - słowem ktoś z tego grona 
pornografów, potępionych przez ogół. I oto, co widzę? „. Moja dziatwa czyta 
pilnie Żywoty Świętych Skargi„. 

Rodzice naturalnie bardzo się cieszą, że tak pobożną lekturą są dzieci ich 
zajęte. Ci rodzice, którzy widzą tylko - tytuł . Ci, którzy w kłopocie czuliby się , 

zapytani: co znaczy - metresa. A gdy na afiszu jest na przykład taki tytuł, jak 
S y n ma r n o t r a w n y albo N i by małże ń st w o ... 

( ... ) A dalej słowo „metresa" jest u nas zupełnie błędnie zrozumiane. 
Pochodzi ono od słowa francuskiego ro a i t res se , co znaczy pani , wład
czyni . U nas jest to równoznaczne ze słowem obelżywym kobiety sprzedajnej. 
We Francji ro a i tres se ma godność kochanki, kobiety kochającej i kocha
nej. Metresą Vaillante'a, tego zgilotynowanego anarchisty, który pozostanie 
zawsze jedną z najpromienniejszych postaci XIX stulecia, była ta brzydka, 
głucha nędzarka, Eliza, która tak tragicznie czepiała się krat pałacu Elizejs
kiego, wołając z tą bezdenną, wzruszającą kamienie rozpaczą: 

- Grace! grace! .„ 
I cala prasa z wielką czcią i szacunkiem pisała o tej kobiecie - a pisała przecież 

zawsze ... La ro a itr e s se de V a i 11 a n t... 
Żona może być metresą męża. Może być jego panią , władczynią- kochanką .. . 

Może być - metresą. W chorobliwych wyobrażeniach przy słowie „metresa" 
snują się barwne jedwabie, pojazdy, konie, pałace i blask brylantów ... 

A w rzeczywistości mogą być łachmany, głód , chłód . 

I tylko - serce. 
Ta wielka w życiu rzecz ... 

Mój tytuł Metresa byłby niewłaściwy w bibliotece Teatrów dla dorastającej 
młodzieży - niewłaściwy na afiszu, gdy ma być dane przedstawienie dla 
młodzieży szkolnej, lub dla panienek. 

Ale najzupełniej odpowiedni, skoro idzie o przedstawienie sztuki, którą mają 
wysłuchać ludzie z d ro w i fizycznie i moralnie, tj. ci , których bucik kobiecy 
- jest tylko bucikiem. 

To jest - ludzie dorośli - i zdrowi .„ 

Gabriela Zapolska 
W zamyśleniu (fragmenty) 

Instytut Literacki „Lektor", Lwów 1923 



Boy o Pannie Maliczewskiej 

Kto jest „panna Maliczewska'', to wszyscy wiedzą; nazwisko jej 
stało się już, niemal jak „pani Dulska", godłem typu. To perkalikowa 
dusza gryzetki, pomieszanie kobiety, dziecka, urwisa wytrawionego 
we wczesnych a twardych doświadczeniach bruku i kulis; wyciągająca 
ręce do taniego szczęścia, taniego uczucia i do wszystkiego, co 
błyszczy, a też jest niezbyt drogie ... Trochę powodzenia, a rozkwitłaby 
uroczym wdziękiem, choćby ten wdzięk miał trwać krótko, jak życie 
łątki! Ach, słońca dla górników!. .. 

To biedactwo obija się o chamstwo, sknerstwo i małostkowość 
mieszczańską mężczyzn, wśród których trzeba „pannom Maliczews
kim" szukać protektorów. Widzimy ją w samym zaraniu jej kariery; 
patrzymy na pierwsze jej kroki, stawiane tak niezaradnie i chwiejnie 
jak kroki niemowlęcia. I doprawdy, wobec tego, że autorka sączy jej 
do ucha swą niebezpieczną filozofię życiową, mielibyśmy ochotę 
wziąć tę Stefę Maliczewską na kolana, jak dziecko, i powiedzieć jej: 
„Nie słuchaj, maleńka; nie wierz autorce, że jesteś „problemem 
społecznym". Zaczniesz się roztkliwiać sama nad sobą, zrobisz się 
pretensjonalna, nudna, będziesz miała czerwone oczy, zbrzydniesz, 
i będzie jeszcze gorzej. Jesteś po prostu małym kobieciątkiem, bez 
talentu, bez inteligencji z troszką urody; w zwykłym biegu rzeczy, 
byłabyś ot, tym, czym twoja siostra. A ty chcesz czego innego: chcesz 
boa ze strusich piór (a choćby wreszcie z kogucich), selskinowego 
futra, sceny ... 

Aby to wszystko zdobyć, masz tylko swoje małe serduszko; to jest 
twoje „narzędzie pracy", i dziwisz się, że cię czasem boli? spytaj się 
siostry, czy jej nie bolą ręce, kiedy się nimi napracuje? A przecież nie 
chciałabyś się z nią zamienić ... Chciałabyś, dla mężczyzny, który się 
zbliży do ciebie, być tą ,Jedną wybraną"; ale tobie samej jest wszystko 
jedno, który to będzie, byleby ci dał trochę pieszczot i świecideł; gdzież 
sprawiedliwość? A gdyby cię i pokochał który tak, jak pragniesz! Jeżeli 
będzie biedny, będziesz nim gardzić, bo ci nie ma za co kupić szmatek; 
jeżeli będzie bogaty, będziesz go nienawidzić za jego wyższość, za jego 

obcość duchową, jak twoja koleżanka Aszantka. A zresztą, wszystko 
jeszcze zależy od ciebie; możesz mieć i to, i to; nie wierz tylko autorce, 
że ci się coś należy; nic ci się nie należy prócz tego co sobie zdobędziesz . 

Walcz; życie jest walką, a nie odpoczynkiem. Spytaj się „uczciwych 
kobiet", którym tak zazdrościsz; spytaj ich, czy nie walczą; też walczą; 
być kobietą, to nie synekura". 

„Czas" 1921, nr 94 

Sztuki Zapolskiej słucha się z zupełną świeżością, nic się w niej nie 
zestarzało. Co najwyżej jakiś szczegół brząknie nam od czasu do czasu 
przeszłością, pobudzając nas znowuż do refleksji porównawczych. 
W jakim stopniu zmieniła się epoka, jaki jest los panien Maliczewskich 
dziś? Zapewne dość podobny. Kiedy jestem w którym z wesołych 
teatrzyków, gdzie ze sceny kilkanaście figurantek łyska białymi 

ząbkami w uśmiechu, zawsze nawiedza mnie mimo woli jakiś smutek, 
odczuwam, iloma łzami nabrzmiały jest ten uśmiech, ile wściekłych 
rywalizacji, nienawiści, nadziei, zawodów kołace się w tych rytmicznie 
wygimnastykowanych serduszkach. . 

A jednak zmieniło się dużo! Przede wszystkim jadłospis karier 
jest większy. Dawniej ta Stefa miała do wyboru albo balię do 
prania, albo teatr; z talentem czy bez. Dziś domena panien 
Maliczewskich jest wcale szeroka, mogą sobie dobierać oręż 

bardziej indywidualnie. Zanika też owa okrutna granica, dzieląca 
niegdyś kobiety, które można kochać uczci wie, od takich, 
których nie można kochać; „girlasy" robią świetne partie, a klępy im 
zazdroszczą. No, ale z tym jest jak z żołnierzami Napoleona i ich 
słynną „buławą" w tornistrze" ... 

„Ilustrowany Kurier Codzienny" 1932. nr 51 



Gabriela Zapolska. Fotografia z roku 1906 

Tadeusz Breza 

Nieśmiertelna Maliczewska 
Pisarza rewolucyjnego różni od nierewolucyjnego nie sam fakt widze

nia zła. Widzą je obaj. Lecz u pisarza nierewolucyjnego obserwacja zła 
krystalizuje się wokół postulatu, żeby zło było lepsze, podczas gdy pisarz 
rewolucyjny kładzie nacisk na konieczność zła przy danej strukturze. 
Zapolska, która groźnie się burzy przy oskarżaniu znienawidzonego 
mieszczaństwa, jako wizjonerka udoskonalonej formy istnienia wypada 
słabo . Walczy nieomal o lepszego Dauma, a nie o lepszy świat. I tu już 
daleko jej do Diderota. W proteście mu bliska, celująca, obcina się przy 
programie. Jej Maliczewską można uważać za programowy utwór 
w walce o polepszenie warunków bytu dziewcząt idących na utrzymanie. 
Zapolska jest tu naturalnie całym sercem po stronie pracobiorczyń 
przeciw pracodawcom, a raczej po stronie dawczyń przeciw biorcom. 
Wyzysk ją oburza, lecz nie wręcz sam stosunek. 

Oczywiście, że słuchając Maliczewskiej, musimy się z lekka cofnąć 
wstecz. Pisano ją w roku 1912, (sic!) w epoce kiedy dyrektor teatru 
młodziutkiej aktorce na zapytanie, jaką będzie miała gażę - że się 

powołam na słowa Stefana Jaracza - odpowiadał: „Taka młoda 
i ładna i jeszcze potrzebuje gaży". 

Ale nawet przy tych koncesjach na rzecz epoki, godząc się, że 

podówczas akcent główny w krytyce podobnych sytuacji paść musiał 
na to, że prowadzą do krzywdy, wolałbym imieniem słuchaczy 

dzisiejszych, by nie brzmiał jako akcent jedyny. Bo punkt newralgicz
ny zdarzenia nie leży tu w wyzysku. Nie nędza pcha Maliczewską do 
Dauma, ale pewne wymogi startowe. Maliczewska nie jest nierobem, 
z teatru wraca zharowana, lecz na starcie zarabia za mało. Jakaś kasa 
musi do jej początków dopłacać . 

Przy poprawniejszej niż u Zapolskiej diagnozie wypadku Maliczew
skiej namacać się da bardzo wyraźnie zło, które ma na imię: 

nierówność startu życiowego. Najtęższy argument przewrotów. 

(1945) 

Tadeusz Breza Notatnik literacki 
„Czytelnik" , Warszawa 1956 (fragment) 



Jacek Fruhling 

N owe spojrzenie na M aliczewską 

Gdzie szukać przyczyny, że teatry nasze tak cz.ęsto sięgają po Pannę Maliczews
ką? W niezwykłej ostrości patrzenia pisarki na to, co w skrócie określić by można 
jako drobnomies=ństwo? W spartańskiej oszczędności słowa, w mistrzowskim 
rysunku postaci, w nie mniej mistrzowskim dialogu? - Niezawodnie tak. Wydaje 
się jednak, że główne źródło rezonans u, jaki utwór Zapolskiej budzi i budzić jeszcze 
będzie długo w nowym, masowym widzu, tkwi gdzie indziej. 

W tym, że zobaczywszy dzisiaj utwór Zapolskiej, zrodzony z gniewu na 
traktowanie w ustroju kapitalistycznym człowieka przez człowieka, po wyjściu 
z teatru doznajemy uczucia radosnej ulgi, że to, co Zapolska z taką pasją 
biczowała i z takim oburzeniem piętnowała, należy dziś prawie na wszystkich 
odcinkach naszego życia - żeby tylko wspomnieć sytuację i pozycję kobiety 
w dawnym ustroju i porównać ją z dzisiejszą - do bezpowrotnej przeszłości. 

„Teatr", 16--30 listopada 1953 r. 

Irena Kellner 

Maliczewska bez szansy na karierę 

... mieszczańska moralność - choć podlegając pewnym, nie zmieniającym jej 
istoty metamorfozom - przetrwała do dziś, utrwalając aktualność wymowy 
wielu utworów pani Gabrieli ... 

W Pannie Maliczewskiej reżyser może dziś dopatrzyć się jeszcze innej 
aktualności . Jest przecież ta sztuka nadal wcale aktualną opowieścią o dziew
czynie, która chce zostać „wielką artystką" - gwiazdą , idolem publiczności . 

System rekrutacji przyszłych gwiazd, wiodący przez łóżka mniej lub bardziej 
cynicznych „opiekunów", nie należy, jak wiadomo, do przeszłości. Naiwne 
dziewczęta marzące o laurach filmowych czy estradowych gwiazd, gotowe na 
wszystko, co w ich przekonaniu pomoże osiągnąć cel, oraz pozbawieni 
skrupułów mecenasi, którym łatwa zdobycz sama pcha się w ręce - to przecież 
odpowiedniki Maliczewskich, Daumów, Boguckich. Tyle, że Żelazną zastąpi, 
może nawet bezinteresownie, starsza, „życzliwa" koleżanka, a o posiadaniu 
Michasiowej nie ma nawet co marzyć, bo jeżeli nawet tej mniej udanej 
siostrzyczce nie udało się skończyć jakiegoś technikum, to przecież będzie 
wolała posadę „na stałe do niemowlęcia" w zasobnym domu, gdzie dostanie 
„samodzielny pokój" i „warunki bardzo dobre". 

„Teatr", 2 września 1979 r. 
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DRAMATY 
GABRIELI ZAPOLSKIEJ 
W TEATRZE POLSKIM 

W WARSZAWIE 

NERWOWA AWANTURA- sztuka w 3 aktach. Reżysero
wał Józef Sosnowski . Dekoracje Wincentego Drabika. 

Obsada: Frankowski-Władysław Lenczewski, Maria- Lau
ra Duninówna, Romański - Józef Sosnowski, Osmólska - Ma
ria Dulęba, Kozanecki - Stanisław Jarniński, Dalke - Józef 
Zieliński. 

Wystawione 22 lipca 1914 roku i grane 13 razy. 

AHASWER - sztuka w 3 aktach. Reżyserował Aleksander 
Zelwerowicz. Dekoracje Stanisława Śliwińskiego. 

Obsada: Karol - Aleksander Zelwerowicz, Julia - Maria 
Dulęba, Elka - Maria Przybyłko-Potocka, Nina - Izabela 
Kozłowska . 

Wystawione 17 marca 1916 roku i grane 6 razy. 

ŻABUSIA - komedia w 3 aktach. Reżyserował Aleksander 
Zelwerowicz. Dekoracje Stanisława Śliwińskiego. 

Obsada: Bartnicki - Aleksander Zelwerowicz, Milewski - Gu
staw Buszyński, Milewska - Józefa Winiarska, Helena - Maria 
Przybyłko-Potocka, Maria - Janina Ordężanka, Maniewiczowa 
- Izabela Kozłowska, Franciszka - Stefania Górska. 

Wystawione 31 maja 1917 roku i grane 2 razy (przeniesione 
z Teatru Nowoczesnego). 

MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ - tragikomedia w 3 ak
tach. Reżyserował Jerzy Leszczyński. 

Obsada: Pani Dulska - Stanisława Słubicka, Pan Dulski 
- Ludwik Fritsche, Zbyszko - Jerzy Leszczyński, Hesia - Jani-



Moralność pani Dulskiej - Teatr Polski 1927. Stanisława Kawińska (Tadrachowa), Leokadia Pan
cewicz-Leszczyńska (Hanka), Aldona Jasińska (Juliasiewiczowa), Stanisława Słubicka (Pani Dulska) 

Tamten - Teatr Polski 1928. Leokadia Pancewicz-Leszczyńska (Anna Lasocka), Kazimierz Junosza
-Stępowski (Komiłow) 

na Romanówna, Mela - Maria Malicka, Juliasiewiczowa 
- Aldona Jasińska, Lokatorka - Ewa Kuncewiczówna, Hanka 
__:Leokadia Pancewicz-Leszczyńska, Tadrachowa-Sta~isława 
Kawińska. 

Wystawione 31 grudnia 1927 roku i grane 27 razy. (Nadto 
w Teatrze Małym grane 14 razy). 

TAMTEN - dramat w 5 aktach. Reżyserował Karol Borow
ski. Dekoracje Stanisława Śliwińskiego. 

Obsada: Generał Horn - Bogusław Samborski, Korniłow 
- Kazimierz Junosza-Stępowski, Strełkow -Jerzy Leszczyński, 
Botkin - Józef Machalski, Nikiforow - Tadeusz Białoszczyń
ski, Agafonow - Stanisław Daczyński, Dowódca pułku - Mie
czysław Nawrocki, Kazimierz -Józef Maliszewski, Bogdański 
- Stanisław Żeleński, Marian - Bogdan Janikowski, Józef 
- Gwido Trzywdar-Rakowski, Anna Lasocka - Leokadia 
Pancewicz-Leszczyńska, Wielhorska - Stanisława Kawińska, 
Marta - Eugenia Drabikówna, Korbielowa - Stanisława 

Słubicka, Maria - Aneta Rutkowska, Zosia - Eugenia Strah
lewska, Stary żandarm - Henryk Małkowski, Julian Krzewiń
ski, Matałkowska - Janina Munclingrowa, Józia - Janina 
Romanówna, Klocia - Hanna Parysiewicz, Honorata - Gerda 
Leszczycowa, Wierciołek - Aleksander Bogusiński, Służąca 
- Helena Sokołowska, Dyżurny żandarm - Ryszard Łaciński. 

Wystawione 30 sierpnia 1928 roku i grane 33 razy. 

ICH CZWORO - tragedia ludzi głupich w 3 aktach. 
Reżyserowała Maria Wiercińska. Scenografia Zenobiusza 
Strzeleckiego. 

Obsada: Mąż - Marian Wyrzykowski, Żona - Justyna 
Kreczmarowa, Dziecko - xxx, Kochanek - Wieńczysław 

Gliński, Wdowa - Janina Sokołowska, Szwaczka - Zofia 
Komorowska, Sługa - Stanisława Kostecka, Dorożkarz - Ale
ksander Michałowski. 

Wystawione 29 września 1960 roku na Scenie Kameralnej 
i grane 58 razy. 



Ich cz;.,oro - Scena Kameralna 1960. Justyna Kreczmarowa (Żona), Janina Sokołowska (Wdowa), 
Wieńczysław Gliński (Kochanek), Marian Wyrzykowski (Mąż) 

MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ - tragikomedia w 3 ak
tach. Reżyserował Roman Zawistowski. Scenografia Jana 
Marcina Szancera. 

Obsada: Pani Dulska - Janina Romanówna, Pan Dulski 
- Jan Ciecierski, Zbyszko - Kazimierz Meres, Hesia - Jolanta 
Czaplińska, Mela - Maria Ciesielska, Juliasiewiczowa - Euge
nia Herman, Lokatorka - Maria Homerska, Hanka - Maria 
Klejdysz, Tadrachowa - Maria Żabczyńska. 

Wystawione 16 marca 1962 roku na Scenie Kameralnej 
i grane 144 razy. 

KOBIET A BEZ SKAZY - komedia w 3 aktach. Reżysero
wał Józef Gruda. Scenografia Teresy Roszkowskiej. Muzykę 
skomponował Edward Pałłasz. 

Obsada: Rena - Alicja Raciszówna, Fila - Eugenia Herman, 
Panna uświadomiona - Ilona Stawińska, Mężatka bez przesą
dów - Maria Ciesielska, Kobieta wyższa - Halina Dunajska, 
Pokojowa - Jolanta Stiller, Redaktor - Mieczysław Gajda, 
Poseł - Janusz Bylczyński, Człowiek bogaty i muzykalny 
- Maciej Maciejewski, Kaswin -Jan Englert, Halski - Czesław 

Wołłejko, Pierwszy mąż bez przesądów - Stanisław Żeleński, 
Drugi mąż bez przesądów - Tadeusz Jastrzębowski, Michał 
- Marian Łącz, Agent przedsiębiorstw pogrzebowych - Ta
deusz Kondrat, Leon Pietraszkiewicz. 

Wystawione 4 maja 1968 roku i grane 117 razy. 

MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ - komedia w 3 aktach. 
Reżyserowała Krystyna Meissner. Scenografia Krzysztofa 
Pankiewicza. 

Obsada: Pani Dulska- Nina Andrycz, Pan Dulski-Tadeusz 
Pluciński, Zbyszko Dulski - Andrzej Antkowiak, Hesia - Da
nuta Rastawicka, Mela - Irena Szczurowska, Juliasiewiczowa 
- Eugenia Herman, Lokatorka - Aleksandra Dmochowska, 
Hanka - Jolanta Wołłejko, Kucharka - Irena Oberska. 

Wystawione 6 października 1973 roku na Scenie Kameralnej 
i grane 142 razy. (Nadto w Teatrze Polskim grane 26 razy). 

' 



Moralność pani Dulskiej - Scena Kameralna 1962. Janina Romanówna (Pani Dulska), Jan Ciecierski (Pan 
Dulski) 

Kobieta bez skazy - Teatr Polski 1968. Jan Englert (Kaswin), Alicja Raciszówna (Rena), Czesław WoUejko 
(Halski) 

Moralność pani Dulskiej - Scena Kameralna 1973. Nina Andrycz(Pani Dulska), Irena Szczurowska (Mela), 
Danuta Rastawicka (Hesia) 
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LECZNICA 

Związku Artystów Scen Polskich 
w Warszawie ul. Nowogrodzka 49 
(budynek Operetki Warszawskiej) 

OFERUJE WSZYSTKIM PAŃSTWU: 

Leczenie w zakresie: 

chorób wewnętrznych, bioenergoterapii, chirurgii, 
chirurgii plastycznej, dermatologii, endokrynologii, 
foniatrii, gastrologii, ginekologii, kardiologii, laryn
gologii, neurologii, okulistyki, ortopedii, psychiat
rii, seksuologii, stomatologii, urologii. 

Badania diagnostyczne z zakresu: 

analityki lekarskiej, histopatologii, cytologii, USG, 
EKG, Holter, echokardiografii oraz audiometrycz
ne. 

Badania wstępne do pracy, badania okresowe oraz zaświad
czenia do prawa jazdy. 

Zabiegi: 

chirurgiczne, Esperal, iniekcje, fizykoterapia, reha
bilitacja ruchowa oraz masaże lecznicze. 

LECZNICA ZASP czynna jest codziennie (oprócz niedziel 
i świąt) w godzinach od 800 do 1900 

Telefony: informacja i rejestracja - 628-44-17 
stomatologia - 628-89-48 
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TEATR 
POLSKI 
W WARSZAWIE 

ZAŁOŻONY PRZEZ ARNOLDA SZYFMANA 
1913 

SCENA KAMERALNA 

Gabriela Zapolska 

PANNA 
MALICZEWSKA 

sztuka w 3 aktach 

Osoby: 

Daum .................................................... JAN TESARZ 
Filo ............................................. MICHAŁ MACIEJEWSKI 
Edek ............................................ RAFAŁ WALENTOWICZ 
Bogucki ........................................... KRzyszroF KUMOR 

} 

............................ MARCIN JĘDRZEJEWSKI 
Koledzy .................................... JACEK KAWALEC 

.......................... TOMASZ PRENIASZ-STR UŚ 
Panna Maliczewska ................................ · .... EWA DOMAŃSKA 
Daumowa ........................................... MARIA CIESIELSKA 
Hiszowska ......................................... ALICJA JACHIEWICZ 
.żelazna ..................................... KATARzyNA ŁANIEWSKA 
Michasiowa ...................................... . ... ŁUCJA żARNECKA 
Sekwestrator ............................................. BOGDAN BAER 

Opracowanie muzyczne 
WIT ZA WIRSKI 

Sezon 1993/1994 

Reżyseria 

BOGDANBAER 

STANISŁAW NIWIŃSKI 

Scenografia 
IWONA ZABOROWSKA 

Asystent reżysera 
MICHAŁ MACIEJEWSKI 

Premiera 18 listopada 1993 roku 


