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IM . WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU 

Dyrektor naczelny i artystyczny 
JAN BUCHWALD 

Gabriela 
Zapolska 

Reżyseria: 

Jan Buchwald 
Scenografia: 

Maria i Andrzej Albinowie 
Opracowanie muzyczne: 

Jan Zawierski 

Premiera w październiku 1994 r. 



Z LISTÓW GABRIELI ZAPOLSKIEJ 

Kraków J 7 XI 1898 
- .fa jestem otoczona albo sa111otnością, albo gł11pi111i 

lltd:i111 i. 

Kraków 23 XI 1898 r. 

- Co do Przvbysze1uskiego jest pijany, pijany i pijany' Obe
cnie mzpoczqł "zwarty I.dąb ciał" z Siennicką i oboje 
pijqjak d11·a s111oki i cbodzq bez kapeluszy po Krako-
11 ,ie, obija;qc sir o 11111rv. 

KrJków 21 Il 1899 
- Mój drogi L11/11.'(Do Ludwib Szczepańskiego) 

Telefonowała111 do Ciebie, po spektaklu, że nie przyja
dr i :i:e czeka11111a Ciebie 'li' Krakowie. Co począć/ Munt 
gło1l'ą nie przebij('. I Ty bądź wyrozumiały i zroz11111, 
że wolałaby111 być w Wiedniu, zobaczyć Ciebie(_.) 

KrJków 21 Il 1899 (Tego s:1rnego dni:1 wieczorem) 

- Moja droga !aleczko.t (Do S1:111isl:nv:.1 J:inowskiegol 

fa gl1'biej patrzr i 111idzL'z jak pouoli 11 mnie przycbo
dzilo to uczucie, zanim 011iad119lo 11111ą całą. Teraz 
poznałam Cir i wie111, że Cir kocbac' 1110fł\', bo zasl11g11-
jesz na to (. .) caluf\' oc.zy i 1tSla Twoje gorąco, dlugo 
i serdecznie, tak jak 111y sir 11111ie111y ca/01uać. 

Lwów 17 V 1899 

- Bardzo zaf11}9, że mnie tu nie widzisz, bo mam cudo11>-
11e te 111aletv i mbir jttrorr moją urodą. 

Paryż 16 VI 1891 
- Co mi szkodzi grać llttap To umie pozuje li' oczacb by

dla krajo1rego. 

Paryż 21 VI 1891 
- AktorZ')\ 11'iesZ, jak aktorzy, z nie11f110..(cią patrzą na mnie. 

Kobiety z zazdrością . Wsz:ystL'O to mate, n9dz11e, cb11-
de, do ramienia 111i niedostaje. Dvrektordobry, ale bla
gier Reżyser 11ist1"f!t11y. Sufler 11m1k. 

PJ1yż 15 VII 1891 
- Czv 111iesz co 111oja 111a111a rozpuszcza po Warsza1uie? 
Że ja 111a111 dom grv 11' Paryżu -''·' 

Lwów "i li 1900 
- Siedzr 11 1 do11111 i ba11•ir sir z małpą. Z11ajd11jr, że jest o 

11•/ele inteligentniejszą od niejednej mojej koleżanki(. . .). 
'/'aki też to a11vz111 1t tycb kobiet(.). Są niektóre 111ale, 
rzadkie 11 1vjqtki, ale reszta, pożal sir Boże. 



ROZMOWA O SŁOWACH 

Na poczqtek może - MORALNOŚĆ. 

Oczywiście - zawobcie Państwo - znowu przyj

dzie nam mówić o moralności, a ta przecież jest 

dziś słowem równie niepopularnym co wyświech

tanym. I jak fatalnie brzmjl Ale - dodacie może je

szcze - czego innego można spodziewać się po 

7::1 polskiej. 

Tak, to nie jest \X/ŁJ\ŚCI\XIE SŁOWO. Rozpocznij

my więc poszukiwania. Z j:Jką sytuacją mamy do 

czynienia? Oto zdradzajqca żona, zdradzany mąż i 

ten trzeci. Czy to przypadkiem nic .. . , ależ t:Jk, to ... 

SKANDAL 111, pospolity skandal , l~OMANS, SENSA

qA. Tutaj jednak potkniemy się o Zapolsk:.). Skan

dal, choć bylby slmvcm przystaj:)cym do naszej 

opowieści, nie może przecież pozostaw::ić \V kn::gu 

domowej lampy. Cóż to bowiem za KOMPROivH

TAC.JA, którą z pewnością uda się ZATUSZOWAĆ, 

a przynajmniej \WCISZYĆ / Cóż za EKSCESY 

i ZGORSZENIE, z których ostatecznie wszyscy są 

ZADOWOLENL Do skandalu trzeba czlowieka, do 

wyrwania się z z::imkniętego kręgu konwen::insu -

inteligencji i zapału, tu zaś wszystko ginie w poto

kach frazeologii i wyglupu. Może należy więc wr::iz 

z Zapolskq dodać całej sprawie nieco PIKANTEIUI 1 

!'vloże to nie skandal, lecz SKANDALIK, nie kobieta, 

lecz KOBIETKA i na pewno nie Mll:DŚĆ , lecz MI

ŁOSTKA. Tym bowiem co uclci-za w postaciach Za

polskiej jest ich MAŁOŚĆ. 

Prawda, jak znacz:i słowa' Już nic mówimy o 

MORALNOŚCI - tak niewygodnej, ale o TRY\Xl1AL

NOŚCI - tak ... zwyczajnej. I już możemy - skoro nic 

nas nie drażni - sprowadzić sztukę Zapolskiej do 

słów: TRAGffARSA, bądź KARYKATURA, przesa

dzone małpie miny w beczce śmiechu. To pr:nvcla. 

Poci w:.mtnkiem, że jesteśmy PO Wb'\ŚCI\'v'EJ STRO

NIE LUSTRA. Bo być może - o zgrozo - mamy \Via

.śnie CZAS ZAPOLSKIEJ. 

Mąż ................... Lech Wierzbowski 
Żona ........... Agnieszka Dzięcielska 
Dziecko ........................... Ewa Kibler 
Kochanek .......... CezaryMorawski 

(gościnnie) 

Wdowa ...... Krystyna Horodyliska 
Szwaczka ......... ..... Monika Szałaty 
Sługa ....................... Mirosława Sapa 

Konsultacja n1chu scenicznego: 
Barnard Kasprzak 
Asystent reżysera: 

Monika Sz.alaty 
Inspicjent: 

Marek Świ;1tek 
Sufler: 

Joanna Zmyślona 



al. Wolności 8 
tel. 58-1 OO fax 58-300 

Zakład Energetyczny Kalisz S.A. obejmuje swoim zasię
giem dwa województvva - kaliskie i konińskie. Energia elek
tryczna dostarczana jest 4231,86 odbiorcom. Podstawo
wą dzia1alnością spółki jest dystrybucja i sprzedaż ener
gii elektrycznej i cieplnej. Chcemy, aby nasza działalność 
postrzegana była nie tylko przez pryzmat dostarczania 
energii i egzekwowania należności za nią. Naszą dewizą 
stało się podmiotowe traktowanie każdego odbiorcy jako 
naszego najlepszego klienta. Wszyscy klienci znajdą u nas 
pomoc w zakresie różnych form usług i doradztwa. 
Na terenie Zakładu funkcjonują sklepy firmowe w Jaroci
nie, Kaliszu, Kępnie Ostrowie Wlkp. Ostrzeszowie oraz 
Koninie. Zadaniem placówek handlowych jest sprzedaż 
artykułów z branży elektrotechnicznej i energetycznej. 
Istniejący potencjał techniczny i organizacyjny ZEK S.A. 
umożliwia świadczenie usług w zakresie: 
• budowy i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych 
• wykonawstwa wysoko wyspecjalizowanych prac pomia

rowo-kontrolnych 
• legalizacji urządzeń pomiarowych, pomiarów elektrycznych, 

lokalizacji uszkodzeń linii kablowych 
• ush.Jg w zakresie szeroko pojętego doradztwa technicznego 
• montażu i sprzedaży klimatyzatorów, systemów klimaty

zacyjno-grzewczych 
• sprzedaży urządzeń grzewczych energooszczędnych 
• wykonawstwa dociepleń budynków wraz z projektem i ana

lizą cieplną 

• projektów budowlanych i instalacji, wykonawstwa robót re
montowo-budowlanych 

• wykonawstwa wszelkiego rodzaju instalacji nn, przyłączy 
kablowych i napowietrznych sieci SN i nn 

• diagnostyki i remontów środków transportu 
• serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego żuka i lublina 
• znakowania pojazdów, zabezpieczeń przed kradzieżą 
• wulkanizacji, napraw akumulatorów -autoryzowany punkt 

"Centry" 

EATR POLECA SWOICH PRZYJACIÓŁ 
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l'ra\11c krakowiacy i górale, zaprLyjaźnicni L Te
atrem im. Bogusławskiego w Kalisw, mamy za
szczyt przedstawić się Państwu i zaproponować 
nasze wyroby z aluminium i jego stopów: 

O materiały opakowaniowe z udziałem folii alu
miniowej lub bez (polipropylen, papier 
z polietylenem) 

O kształtowniki wyciskane (możliwość lakiero-
wania proszkowego wg kat. RAL) 

O druty, pręty, rury 
O grzejniki C.O. anodowane lub lakierowane 
O folię AZ do użytku domowego 

O stopy odlewnicze 

ZAPRAS Z AMY 
32-650 KĘTY 

ul. Kościuszki 111 
tlx 035203 

tel. 03 81 522-51 do 60 
fax 0381 530-93, 0381 530-94 



TEATR POLECA SWOICH PRZY JACIÓl 

-
~ Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne 'C::J. AUTO SERVICE 

~~i'D~ 
Sp. z o.o. 

ul. Podmiejska 22 tel. 310 18, 322 25, 313 33, fax 342 73 
ul. Zjazd 13 tel. 743 72, 765 17 

I 

62 - 800 KALISZ 

Prowadzimy sprzedaż samochodów: 
FIAT FL 126 P, Cinquecento, Uno, Tipo, Tempra, Croma 

FSO Polonez Caro 1.5, 1.6, 1.6i, 1.9, 1.4i, Truck 

Prowadzimy sprzedaż oryginalnych części 
zamiennych do samochodów: 

FIAT FSO SKODA 
Prowadzimy sprzedaż akumulatorów 
do samochodów wszystkich marek. 

Prowadzimy sprzedaż olejów silnikowych 
do wszystkich marek samochodów 
zalecanych przez producentów. 

Prowadzimy naprawy gwarancyjne 
samochodów: 
FIAT 
POLONEZ 
SKODA FAVORIT 
Prowadzimy naprawy pogwarancyjne 
samochodów wszystkich marek. 

Montujemy zabezpieczenia mechanizmu 
zmiany biegów, autoalarmy oraz 
elektroniczne zabezpieczenie antykorozyjne. 

Kupując u nas to: 
Pewność, Gwarancja, Rękojmia 

TEATR POLECA SWOICH PRZYJACIÓŁ 

62-800 KALISZ 
UL. NIECAŁA 6 
tel. 720 61 do 6 
fax 747 72 
zaopatrzenie: 
763 56 
zbyt: 729 01 

SPÓ Ł KA AKCYJNA 

KALISZ. UL CHOPINA 25. TEL. 59-107, FAX 732-49 

Największy producent tkanin 
deko racyjnych do mieszkań , 

stylowych wnętrz , galerii, salonów, 
teatrów, sal koncertowych . 
Poleca: aksamity jednobarwn e i 
drukowane, plusze dekoracyjne, 
żakardowe narzuty, makaty, zasłony. 



WIELKOPOLSKIE TARTAKI 
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1llr ' • TARTAK TYBLE 
95-420 SOKOLNIKI 
tel. Wieruszów /0-647145119 
fax /0-647145180 

ZAPRASZA 
do swojego Pawilonu Handlowego 
"EKODREWLAND" 

POLECA 
szeroki asortyment wyrobów 
dla DOMU i jego otoczenia 
o podłogi długie 4-str. strugane, parkiety, 

mozaiki, listwy, boazerie, regały, kwietniki .. . 
o meble, drzwi, okna, sklejki, płyty klejone .. . 
o o g r o d o w e: pergole, domki, meble 

ogrodowe, elementy ogrodzeń, rolibordery, 
piaskownice ... 

o farby, lakiery, impregnaty, kleje ... -
nieszkodliwe dla zdrowia i otoczenia ! 

o tarcica w dużym wyborze, w tym suszona, 
strugana. 

TYBLE 
- to drewno dla każdego ! 

-

' 

()bracamy 
najważniejszymi 

pie n iędz1n i 
na świecie 

- Twoimi pieniędzmi 

ELEKTRIN 
Kalisz. ul. Kanonicka l. tel. 734-60 

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE: 

lampy, przewody, żar·ówki, baterie, 
oświetlenie halogenowe, przepływowe 
podgr.tcwacze wody, encrgoszczędne 

źródła światła. 



TEATR POL C 

Dom Handlowy 

TOMI li.A 
Kalisz, ul. Pułaskiego 51 

oferuje szeroki asortyment mebli 
domowych, biurowych i sklepowych: 

meblościanki <: zestawy stołowe =t sypialnie 
meble kuchenne =\ zestawy wypoczynkowe 
stoły =Y krzesła i stoliki =:f= szafy=:::= kanapy 

tapczany t biurka =J; krzesła i fotele obrotowe 
regały 

TOMIKA 
afa 'Twojego miesz/(ania! 

afa Twojej firmlj ! 

POlO ® 

S.A 

62-800 Kalisz ul. Złota 71 
tell. /0621173-41 lax /0621139-28 

\Xficedyrektor 
JERZY BIENTEWSKJ 

Kierownik Impresariatu 
MIROSLA WA KUDAŚ 

Organizator pracy a1tystycznej 
KARINA GU ZIELAK 

Kierownik techniczny 
JACEK \'(/ANAT 

Brvgadzista scenv 
JÓZEF kRÓTKJE\XflCZ 

Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej 

TADW1GA KURZA \Xf A 
- krawieckiej męskiej 

HENRYK PLĄTKOWSKJ 
stolarskiej 

JACEK WELKE 
fryzjerskiej 

WIESŁĄ \Xf A ANTCZAK 

Rekv';izytorzy 
MACIEJ GORNJCKI 

EDWARD WARDĘGA 

Elektrycy 
JAl\TUSZ SZYCHTA 

PRZEMYSŁA W BARTOSZEK 

Akustycy 
Al"\JDRZEJ DRUŻBIAK 

DARIUSZ ŁUSZKIEWICZ 

Malarz-dekorator 
JOLANTA PAWŁOWSKA 

Kwiaty na premierę dostarcza Gospodarstwo 
Ogrodnicze Czesława Klimczaka z kwiaciarni 
'L O T O S' - ul. Śródmiejska 10, tel. 772-35 
i Śródmiejska 32, tel. 705-28 

Przedsprzedaż biletów w kasie Teatru. Kasa 
czynna codziennie oprócz poniedziałków 
i niedziel od godz. 9.00do13.00 oraz od 17.00 
do 18.00 i na jedną godzinę przed rozpo
częciem każdego przedstawienia. Zamówie
nia na bilety zbiorowe prosimy kierować do 
Impresariatu - tel. 725-14. 730-47. 8. 9 w 29 
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