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Magda Gawin 

DYSKJIBTNY UROK BURŻUAZJI 
O ludziach kulturalnych, kobietach wyzwolonych i skanda
listkach 
(fragmenty) 

( ... ) Przez ostatni rok zdawało m1 się również, że 

widzę więcej niż zwykle czytelniczek tak zwanej prasy 
kobiecej, i to nie brukowych plotkarskich pisemek, ale 
luksusowych magazynów, jak „Eile '', „Twój styl" i „Cosmo
politain". ( ... )Popyt na luksusowe magazyny stale jest i pew
nie będzie w dalszym ciągu wzrastał. Warto zatem zwrócić 
uwagę na treści w nich zawarte. 

Pierwsze wrażenie, jakie odnosi się w zetknięciu 

z tymi pismami, to elegancka szata graficzna - laminowana 
okładka, wysokiej jakości papier, dobry kolor zdjęć 
i rysunków. Objętość dochodzi czasem do ponad 200 stron. 
Mamy tam naturalnie dużo mody, działy kosmetyczne, 
porady, jak dbać o zdrowie, urodę , kąciki kulinarne etc. 
Jednym najważniejszych działów są „portrety" czyli wywiady 
ze znanymi ludźmi, politykami, aktorami, sportowcami i - co 
ostatnio bardzo modne - z ich rodzinami.( ... ) Możemy czytać 
o różnych perypetiach życiowych bohaterów ze spokojem, 

ponieważ zawsze dobrze się kończą. Ale w tej 
kreowanej „swobodzie" obowiązują żelazne 

reguły gry - nie porusza się kwestii drażliwych: 
ciężkich chorób, starości, biedy - słowem 

wszystkiego, co kala wszechobecny obraz 
sytości i szczęścia. Jak ognia unika się polityki. 

Ta awersja do spraw politycznych daje efekty 
czasem karykaturalne. Czytelnik oglądający 

dowolne numery tych magazynów zgłębi całą tajemną wiedzę 
o pigułkach antykoncepcyjnych czy skarpetkach znanego 
aktora, ale nigdy nie zorientuje się, że w Polsce były ostatnio 
jakieś wybory parlamentarne. Nie znaczy to jednak, że 

czytelnik tychże pism ma pozostawać czytelnikiem niewy
robionym. Przeciwnie: redaktorzy i publicyści poświęcają 

wiele trudu, by uczynić ze zwykłej pani Krysi osobę światową, 
o ukształtowanym stylu myślenia i życia. 

„Twój styl" zgodnie ze swoim przesłaniem nieustan
nie poucza swoich czytelników, jak żyć na poziomie, kultu
ralnie i z klasą. Jak urządzać przyjęcia, podawać do stołu, co 
serwować jako przystawkę , a co jako danie główne. Żadnej 
wulgarnej kiełbasy , a jeśli już , to taka, jaką robiło się w zie
miańskich dworkach. Słowem: zarówno tradycja, jak i nowo
czesność w granicach zakreślonych przez dobry smak 
i wyczucie. Człowiek kulturalny nie tylko urządza właściwie 
mieszkanie i wie, co to jest Rosenthal, ale także chce się 
dowiedzieć, jak podobne sprawy wyglądają za granicą. 

Zadbano i o to. W dziale zagranicznym czytamy reportaże 
z cyklu „Kobieta w świecie". I tak o kobiecie indyjskiej 
dowiadujemy się, że nosi sari. W związku z tym pojawiaj<! się 
od razu problemy: „Najważniejsze jest pytanie, czy się ładnie 
wygląda w określonym kolorze albo czy komuś do twarzy 
z konkretnym wzorem( ... )Po jakimś czasie wie się z góry, iż 
nie należy nosić żółtego albo, że wyjątkowo pasuje 
beżowe" - konkluduje autor fundamentalną dla 
kobiet indyjskich kwestię sari. Ale nie zawsze 
reportażyści podchodzt1 z taką niefrasobliwością 
do tematów społecznych. Oto jedna z dzien
nikarek pojechała do Tajlandii. Zatrzymała się 
w luksusowym hotelu, i co z tego, że schudła 2,5 
kiło, że poskromiła wiele kompleksów, kąpała się 



w oceanie, strzelała z łuku, tańczyła do rana, skoro i tak, gdy 
minęły deszcze i wyjrzało słońce, zalęgły się w niej 
w<1tpliwości: „W deszczu nikt na nikogo nie zwracał uwagi . 
W sportowych ćwiczeniach też wystarczyły szorty i T-shirty. 
Ale teraz? - zastanawiała się autorka. -Odpoczywają tu 
najbogatsi ludzie z całego świata. Widzę szorty, bawełniane 
sukieneczki, sandały. Tutejszy luz nie ma w sobie nic ze 
znanego mi flejtuchostwa." Na szczęście nawet to poczucie 
dyskomfortu, żeby nie powiedzieć kompleksów, jakie 
odżywają w zetknięciu z lepszym, zamożnym światem, nic 
burzy atmosfery harmonii. I na tym polu postarano się 

o prost<i, ale jakże praktyczmi radę. Należy dostosować się do 
najlepszych europejskich standardów, nie kupować 

bazarowej tandety, lecz postarać się (nawet kosztem 
wyrzeczeń) o firmową marynark9 czy skromm1, ale dobrze 
skrojoną spódnicę. Wtedy przekonamy się, że bariery wnet 
pękm1 i ekskluzywna socjeta przyjmie nas do swego grona. 
Taką oto drog<! współczesna panna Stefcia zostanie przyjęta 
w poczet rodzinny ordynata Michorowskiego. Świat 
zewnętrzny kreowany jest zatem w ten sposób, by zawsze, 
niezależnie od okoliczności (czy to w Trzecim Świecie, czy 
paryskim „Ritzu") obracać się w tych samych swojskich 
klimatach. Pachnie czy nie pachnic? Stosownie czy niesto
sownie? Światowo czy jak w zaścianku? 

Ale nie zawsze te artykuły mają tak milutki 
charakter jak te zacytowane wyżej. Autorkom 
bowiem nieobca jest potrzeba buntu, szczególnie 

gdy chodzi o świadomość swojej kobiecości 

i sprawy intymne. Właśnie w sprawach seksu 
kobiety wyzwolone, a za takie chce uchodzić 

przynajmniej część publicystek magazynów 
kobiecych, mają najwięcej do powiedzenia. 

Szczerze, bez zbędnego owijania w bawełnę i bezkompro
misowo. Dyskusje na temat płci i seksu krążą wokół trzech 
podstawowych tematów: burzenia różnych seksualnych 
i obyczajowych tabu (wiadomo, żyjemy w zaścianku), nega
tywnego stosunku do mężczyzn (tutaj długie wywody o męs
kiej niewierności, głupocie, braku wyobraźni etc„) oraz 
poradnictwa seksualnego (techniki seksualne, sposób na 
nudę małżeńską, antykoncepcja). ( „.) 

Autorki felietonów nie chcą pozostać w tyle za 
swoimi bohaterami i same skandalizują. Bez żenady przyzna
ją się do nieudanych związków małżeńskich i pozamałżeń
skich, dzielą się seksualnym doświadczeniem, a zwłaszcza 
objawiają bezkompromisowość w sprawach seksu. „Wypo
sażenie przez naturę nie ma żadnego znaczenia - oznajmia 
nam jedna z bardziej radykalnych publicystek, która 
w mediach gra rolę Naczelnej Kobiety po Przejściach. -
Kiedy trafiam na złego kochanka, to w połowie grzecznie 
wyrzucam go z łóżka: Strasznie cię przepraszam, ale póki co, 
ja nic z tego nie mam. Obracasz mną jak walkiem od 
tapczana." Tonem usprawiedliwienia dodaje: „Nie twierdzę 
że mężczyźni mają złą wolę. Nie, oni tylko bywają 

analfabetami". Taka sama konsekwencja cechuje Naczelną, 
gdy dochodzi do kwestii małżeństwa. Otóż seks małżeński 
„to nieporozumienie albo wygodnictwo", cóż bowiem 
bardziej wstrętnego niż kochanie się, gdy za ścianą 
śpią dzieci. Na pewno już nic. 

Do dobrego tonu należy też -
eufemistycznie rzecz ujmując - niezbyt po
chlebne zdanie o mężczyznach. Czasem 
pochodzi wprost od autorki, czasem wkładane 
jest w usta jakiejś znanej postaci, najlepiej 
literatki. Taka dajmy na to Erica Jong „dobrze 



wie, że mało jest monogamistów na tym świecie. Skłonność 
panów do opuszczania swych wybranek, jak tylko te zajdą w 
ciążę też jest Erice Jong znana. Ta dziś już dojrzała pisarka 
ma powody, by twierdzić, że o mężczyznach wie wszystko. 
Samych mężów miała czterech, a kochanków pewnie zliczyć 
jeszcze trudniej ". Przynajmniej ostatnie zdanie nie podlega 
dyskusji. Co do reszty wywodu można zapytać - a co 
z kobietami? Bo przecież z samej lektury pisma wynika, że 
wiernością przecież nie grzesz<!? Być może „Playboy" tak 
bardzo upokarza kobiety, że te zmuszone S<! bronić swoich 
praw - w tym także do niewierności - przed obrzydliwym 
typem macho. Ale co z tego, kiedy po drodze same stają się 
wierną kopią macho, tylko w damskim wydaniu. Czy 
sprzeczność ta nie trąci panią Dulską przebraną w fatałaszki 
kobiety wyzwolonej? Wystarczy zwrócić uwagę na program 
Niny Terentiew zatytułowany „Babskie gadanie" i sposób, 
w jaki publicznie wyraża się dezaprobatę do płci przeciwnej 
(padają tam określenia „tłuk", „złoty cielec", „idiota"), by 
przekonać się, że typ damskiego macho jest przejawem nowej 
mody. Z jednej strony pisma kobiece stają po stronie 
zwolenników poprawności językowej , z drugiej same gwałcą 
te zasady, gdy nadarza się okazja napisania czegoś „od serca" 
na temat stosunków damsko-męskich . Dlatego też nie dziwi 
obecność tych samych publicystów w „Twoim stylu " 

i w „Playboyu". Postawa macho zbliża antagonis
tów, ponieważ w podobny sposób uprzedmio
tawia mężczyzn i kobiety, stosując te same, 

wytarte zresztą chwyty.( ... ) 
( ... ) Seks w omawianych pismach jest przede 

wszystkim sprawą techniczną, wymagając<! 

odpowiedniego oprzyrządowania, od środków 

antykoncepcyjnych poczynając , na erotycznych rekwizytach 
kończąc.( ... ) 
Rekwizyty erotyczne, wiedza o antykoncepcji i zachowaniach 
seksualnych - wszystko dobre, ale tylko wtedy, gdy jasno 
zdamy sobie sprawę z własnych potrzeb. Pismo „Eiie" ujęło 
to nawet w lapidarnej formie przykazań: „Ja potrafię mówić 
nie. Ja mogę swobodnie rozmawiać. Ja uczę się wyrażania 
swoich potrzeb. Ja już nie muszę tłumić swoich pragnień". 
Czy przy takiej liczbie „ja" jest jeszcze miejsce na drugą 
osobę? To pytanie już mniej nurtuje publicystów. 
Najważniejsze to być świadomym własnych potrzeb, 
odblokowanym, autentycznym, choćby za cen9 egoizmu. 

( ... ) Dzisiaj, przy wszystkich pozorach obyczajowego 
radykalizmu, czasopisma dla pań wyzwolonych zalatują 

dyskretnie zakłamaniem. Nic dziwnego, w końcu najłatwiej 
podążać utartymi szlakami. Wszelkie ewentualne wyrzuty 
sumienia z powodu skłonności do łatwizny, unikania 
problemów naprawdę kontrowersyjnych i trudnych łatwo 

można uciszyć kilkoma podręcznymi tematami - choćby 

„prawem do orgazmu": epatez le bourgeois! Pozwala to 
zachować dobre samopoczucie ( „jesteśmy takie radykalne"), 
a jednocześnie w przyjemny sposób legitymizuje wszystkie 
urokj mieszczańskiej sytości. Nie jest to jednak koronkowa 
robota. Za bardzo w sumie przypomina mądrość 
życiową - horribile dictu! - pani Dulskiej, 
połączoną z wdziękiem panny Izabeli Łęckiej, 
która, choć o wielkiej (i koniecznie na 
poziomie) miłości marzyła, to jednak również 
dobrze wiedziała, gdzie są schowane konfitury. 

druk w: Res Publica No wa. nr 1/ 1998 



DLACZEGO NIE KOCHAĆ PANI DULSKIEJ? 
(fragmenty) 

(.)Kim jest Dulska? Przede wszystkim jest troskliwą, zapobie
gh':ą .matką prawidłowej liczebnie (2 + 3) rodziny. Jej działania 
ma Ją Jeden cel: dobro rodziny, utrzymanie jej spoistości i szacunku 
u ludz1. Ma wyraźnie określony system wartości, w którym rodzina, 
dom zajmują miejsce centralne. W jej wzorowym domu panuje ład 
1 porządc~, wszyscy znaj<! swe obowiązki i strzegą się przed ich 
zan1e.dban.1cm, matka rodziny dba aby m<1ż punktualnie udawał się 
do b~ura 1 \~racał stamtąd o oznaczonej godzinie, aby syn nic 
naraza ł swej pozycji w miejscu pracy, aby edukacja córek 
przebiegała właściwie, aby w domu niczego nie brakowało. 
Zajrzyjmy do mieszkania państwa Dulskich , tak jak je sobie na 
p~dst~wie lektury tekstu Zapolskiej możemy wyobrazić . Zbliża si9 
~1eczor, przy wspólnym stole, jak obyczaj każe, na stałych 

1 prz~strzeganych miejscach, zgromadziła si9 rodzina. Oto ojciec 
rodzmy schyl.ony nad gazeta, so lidny, pracowity urzędnik przed 
dobr~e zasłuzoną emerytura, może nieco małomówny; oto matka 
ro~zmy - za~cwn~ szydełkuje lub przerabia, raz po raz ogarniaj<ic 
tkJ1wym spoJrzemem swa gromadkę; oto syn starszy, troch<; może 
swawolny, jak to bywa u młodych, ale wykształcony i już pracuj ący: 
oto dwie córki, które coś właśnie szepcą i chichocą, dobrze 
ułożone , żywe i rezolutne - będzie z nich podpora na stare la ta. 
Pokój urządzony wygodnie, nawet dostatnio, acz nie krzykliwie 

i bez ekstrawagancji - widać, że grosz każdy zwykło się tu 
wydawać rozważnie i z namysłem , co po latach 
zapewniło rodzinie miły i jakże zasłużony komfort. 
I cóż tu nagannego? Z czego szydzić? Może to 

rodzinne szczęście wydaje się nieco jednostajne, 
ale czyż spokojne życie w rodzinnym kole nic jest 
najpiękniejszym życiem, a miłość rodzinna , choć 

pozbawiona gwałtowniejszych uniesień, nic lepsza 
od uczuć burzliwych i nader szybko przemijaj<)cych? 

Takie życie wybrała, jakże słusznie, Aniela Dulska. Nic zależało jej 
na karierze, nie była jak wicie kobiet, które - powodowane 
osobistymi ambicjami - prąc do stanowisk i tytułów zaniedbują swe 
najważniejsze role: żony i matki, lub nawet - bo są i takie! -
całkiem z niej rezygnują . Dulska uważa, że: Dla kobiety nie ma jak 
c/i:Jm, kobieta powinna przej.\'( przez życic cicho i .1pokojnie (akt I, 
scena 9). 
Dulskiej zależy na ludzkim szacunku, dba o opinie, zdobywa sobie 
ów szacunek życiem nienagannym, zgodnym z powszechnym 
poczuciem moralnym. Czy mamy się z ttgo natrząsać? Wiemy 
przecież, jak wielkie znaczenie dla spoistości, ładu i sprawnego 
funkcjonowania zbiorowości ma przes trzega nie przez ich 
członków pewnych podstawowych zasad, choćby nawet ten lub 
inny filozof nazwał je głupol<! życia potocznego. Dulska nie 
filozofuje , nic rezonuje, posiada zdrowy szacunek dla utrwalonego 
tradycj e) obyczaju. Czy to źle? Czy źle, ze jest oszcz9dna, zaradna, 
w potrzebie energiczna, ze jest domatorką? Że chce zapewnić swej 
rodzinie wzgl9d~y dostate k i umie bronić jej dobrego imienia, gdy 
grozi skandal? Ze dla syna, wykształconego przecież, inteligenta, 
urn;dnika w poważnej instytucji pragnie lepszego małżeóstwa niż 
zawarte z pomoc<! domowa w wyniku przypadkowego romansu? 
A któraż matka reagowałaby inaczej? („.) 
Wydaje się więc, że postacie takie jak Marynia Połaniecka, jej 
córka Aniela Dulska czy wdzięczna i świeża jak poranek Stcf~ia 
Rudecka są nam potrzebne - tyle od nich bije uczuć zdrowych, 
jasnych, rześkich jak pobudka wojskowa, godnych przypominania 
w każdej epoce, zwłaszcza w naszej, której techni-
cystyczny chłód i rozhuśtane ambicje wymagają 
przeciv.wagi w postaci uczuć prostych, szczerych, 
unikaj <1cych intelektualnego przerafinowania; 
wymagają podkreślania naczelnej wartości domu, 
życia rodzinnego, miłośc i prowadzącej do 
małżeństwa. Dobrze, że mamy twórców, którzy to 
rozumieją. 

Ja n C:iyżkowski , druk w: No 11y Wyraz nr J/1980 



Idą Dulscy na przykład do teatru. Grają nową sztukę 
polskiego autora. Premiera. Panny trochę podrosły. Nowe 
bluzki białe, dziewicze. Na gorsie Meli, która „ujawnia brak" 
- podniecajqce bułki, imitujące to, co się imitować nie da - za 
to Hesia dumna silnie rozwiniętym biustem potęguje go 
jeszcze wepchnięt<1 umiejętnie pani ojcowskich skarpetek. 
Mama Dulska uświetnia swój front nieśmiertelną i chytrą 
„kamizelką" - z gipiury. Spódnice byle jakie, bo „w loży 

widać tylko do pasa", Juliasiewiczowa wprosiła się do łoży 
i ta jest „cała" ubrana, jakby wyszła z k;:ipieli - z kres<! jak 
mignony walezjuszowskie - i w ażurowych pończochach. Ma 
bowiem złośliwy zamiar „szastania się" po foyer, czego 
Dulska zupełnie nie aprobuje. 
Dulska rzadko chodzi do teatru. Bardzo, bardzo rzadko. Była 
na Wesołej wdówce, na Weselu (wróciła ogłupiała i zadecy
dowała, że to jest coś ze szpitala wariatów) i na swojej 
własnej Moralnofri, która j<1 do łez ubawiła. Znalazła się 

m11dn1 i zupełnie na swoim miejscu. Przyjemnie nawet jej 
było, że tę jej Moralność ludzie podnoszą i tak oklaskują. 
Teraz idzie czwarty raz w roku do teatru. Idzie naturalnie do 
loży na pierwszym piętrze, i to najwidniejszej. 
- Jak można, to proszę tę koło pana namiestnika„. niech nas 
ludzie widzi). 

Przyszli bardzo wcześnie i siedzą z oczyma wlepio
nymi w żelazne) kurtynę. Mela jest smutna, bo 
Hesia jej opowiedziała, że jej się nos anemicznie 
zaczerwienił. 

Hcsia za to i Juliasiewiczowa bardzo 
„frontują" i strzelaj<} w stronę, gdzie siedzą 

„klabowce". Mama Dulska jest zajęta bardzo 
swoją własn[) godności<), a Felicjan martwi się, że 

zgubił gdzieś czystą chustkę od „tuzina" - i siedzi w samym 
kącie łoży, podciągaj<1c nosem. Powoli teatr się napełnia. 

Przepełnia. Zaczynają grać. Co, jak - mniejsza. Dość, że są 
brawa. Nawet -wieńce. Zza kulis aktorki, walcząc mężnie 
z trenami wyciągają na światło elektryczne autora. Ma on 
minę przerażonego kota, którego z piwnicy wyciągnięto za 
uszy na słońce. Niemniej przecież kłania się i stara się 

przyjmować hołdy skromnie, ale z wiełk<! godnością. W głębi 
duszy chłonie radośnie widok pocieszający, że „-wszyscy 
przyszli" - i oblicza ten d z i c s i ą t y procent, który mu się 
będzie należał. 

( ... ) 
Siedzi pani Dulska w loży kontenta, że ma tyle aktów za 
„swoje pieniądze". Zazdrości autorowi i przemyśliwa, że 
gdyby go do swej kamienicy dostała, podniesie mu zaraz 
czynsz, „bo z kogoż brać, jak nie z niego". 

Gabriela Zapolska, Lekki chleb. 
druk w: Publicystyka, \\yd. Ossolineum 1962. t li s. 371-378 



w repertuarze: 

DUŻA SCENA 

Antoine de Saint-Exupery 
J'vfaly Książę 

Werner Schwab 
Moja wqtroba jest bez sens11 
albo zagłada 111du 

Aleksander Fredro 
Damy i huzmy 

Eugene Ionesco 
Krzesła 

MAŁA SCENA- MALARNIA 

Pablo Picasso 
Czte1y mate dziewczynki 

Scena Propozycji Aktorskich: 

Roland Topor 
Da Vinci mia{ 1mję 

Ben Elton 
Popcorn 

Adam Mickiewicz 
Dziady. Czę§ć druga 

Carlo Collodi 
Pinokio 

William Szekspir 
Sen nocy letniej 

w przygotowaniu: 
Sławomir Mrożek 

Milo§c' na 10ymie 

Olgierd Kajak 
Przystanek 

REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW ORAZ INFORMACJE: 
BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 

teł. 489 23 23 
czynne od 8:00 do 15:00, w soboty od 10:00 do 13:00 

KASA TEATRU przy Wałach Chrobrego 3 
czynna zawsze na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu 

teł. 489 23 23 

zastępca dyrektora: Mirosław Gawęda 
stanowisko ds. kontaktów z mediami: Ewa Madruj 

tel. 434 54 14, fax 434 17 77 

ZESPÓŁ TECHNICZNY: 

kierownik techniczny: Włodzimierz Bojakowski 
operatorzy świateł: Robert Skrzyniarz, Hubert Boczkowski 

akustycy: Andrzej Banaś, Adam Dzidziszewski 
główny brygadier sceny: Brunon Melkis 

obsługa sceny: Andrzej Miszkurka, Krzysztof Czecholiliski, Karol Strugalski 
pracownia ślusarska: Andrzej Krzyżanowski 

pracownia stolarska: Hilary Stróżyliski 
pracownie krawieckie: Jerzy Burmistrzak, Zofia Kazimierczak 

pracownia tapicerska: Stanisław Falkowski 
pracownia plastyczna: Adam Wiewiórski 

pracownia fryzjerska: Renata Szwed, Elżbieta Wiśniewska 
garderobiane: Krystyna Storożyliska, Urszula .Jastrzębowska 

rekwizytorka: Barbara Cieśluk 
kierowca - zaopatrzeniowiec: Jarosław Piotrowski 

Na 4 stronic okładki wykorzystano porady z XIX-wiecznego modlitewnika; 
na ilustracjach w programie - Wenus z Willcndorfu. 

opracowanie programu: Julia Kierc-Wierzchowska 
wydawca: Teatr Współczesny, Wały Chrobrego 3, 70-500 Szczecin 

skład i druk: 



Gospodarz nit.: ma zezwalać, aby czeladź oddawała siy włó

czygostwu nocnt.:mu. albo wieczory przcp9dzała na próżncm 

gadaniu poza domem. Wiedzieć też powinien, kto w jego 

dom wchodzi. / kim rozmawia i co w domu jego chce. Niech 

nigdy slużbic nic pozwoli na tułactwo nocne lub by osoby 

różnej pici w nocy społem zostawały lub spali. Wieczór po 

wszystkicm. niech dom dobrze zamknie a klucze weźmie do 

siebie. Służących . gorszycieli. czy to swych dzieci czy drugich 

służqcych ma z domu wydalić. Czas do czasu niech wstanie 

w nocy i obejdzie dom. by wiedział, czy każde zostaje na 

swojcm miejscu. D1.iccio111 podrosłym nic pozwalaj z toh<) 

w łt)żku spać. boć tu na żaden sposób nic przystoi. Tudzież 

nic dozw(·11. ahy dzieci sicdmio- i ośmioletnie (braciom 

i siostrom) spały razem . Tym sposobem przeszkodzisz nic 

jednemu ci9żkicmu grzechowi. Dogl<1daj także potajemnie, 

co dzieci czyni;! h9d<)C same: w komorze, - w stajni, -łub 

w innem ukrytcm miejscu . ( ... ) Ci'ffkom twoim żadnych zna

jomości z o~obami drugiej płci nic pozwalaj; żadnych 

przechadzek po drogach samotnych . Nigdy nic pozostawiaj 

ich sam na -,am z m9Żczyznami i przecinaj wszcłk<) 

sposobno~ć do ,1łcgo . 


