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Zewsząd czyha moc złowroga 

niebezpieczeństw pełna droga! 

Bój się Boga, Mazurkiewicz! 

Mazurkiewicz, bój się Boga! 

Ale na nic lęk i trwoga, 

na nic kary groźba sroga! 

Bój się Boga, Mazurkiewicz! 

Mazurkiewicz, bój się Boga! 

Kiedy w duszy pewność błoga, 

na nic złe podszepty wroga -

Bój się Boga, Mazurkiewicz! 

Mazurkiewicz, bój się Boga! 

Nie powinie ci się noga, 

Gdy myśl czysta i chędoga! 

Bój się Boga, Mazurkiewicz! 

Mazurkiewicz, bój się Boga! 
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Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego 
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Założony 1907/ Scena polska 1922 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
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Wfł łarsy Sfanlsława Dobrzańsklefło 
przerobionej przez Juliana Tuwtma 
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Stanisław Dobrzański (1847 - 1880), 
pochodził ze znanej lwowskiej rodziny o tra
dycjach teatralnych. Był aktorem, dyrektorem 
teatru poznańskiego i lwowskiego, komedio
pisarzem. W młodości brał udział w powsta
niu styczniowym, za co zapłacił pobytem 
w więzieniu w Koenigstein. Zdobył poważną 
pozycję w teatrze lwowskim, gdzie w latach 
1875-1879 objął kierownictwo artystyczne, 
pomagając ojcu - Janowi Dobrzańskiemu, 
który był dyrektorem teatru. Przyczynił się 
do podniesienia poziomu artystycznego tej 

sceny. Wzbogacił jej repertuar, wprowadzając wiele interesują
cych sztuk współczesnych, inicjując lwowski konkurs dramatycz
ny. Wystawił też cykl komedii Aleksandra Fredry. Dbał szczegól
nie o utrzymanie w zespole dobrych aktorów i śpiewaków. Grał 
zwykle role charakterystyczne w komediach, farsach i operetkach. 
Był dobrym aktorem, role opracowywał starannie, nadawał im 
często głębszy sens satyryczny. Zdobył wielką popularność jako 
autor fars i lekkich komedii. Najbardziej znane jego utwory to 
„Żołnierz królowej Madagaskaru" (prem. we Lwowie 1879), „Złoty 
cielec", „Wujaszek Alfonsa". 

Julian Tuwim (1894 - 1953), 
poeta, tłumacz, czołowy przedstawiciel gru
py poetyckiej „Skamander". Oprócz liryki 
uprawiał szeroko rozumianą twórczość estra
dową. Był jednym z założycieli kabaretu lite
rackiego „Pikador" ( 1918), współpracowni
kiem i kierownikiem literackim warszaw
skich kabaretów artystycznych, m.in. „Qui Pro 
Quo" (1919-32), „Banda" (1932-34), „Cyrulik 
Warszawski" (1935-39). Dla potrzeb teatru 
zaadaptował m.in. nowelę Gogola „Płaszcz", 
wodewile muzyczne, m.in. „Żołnierz królowej 

Madagaskaru" według St. Dobrzańskiego, „Jadzię wdowę" według 
R. Ruszkowskiego, „Słomkowy kapelusz" Labiche' a. Pisał libretta ope
retkowe, utwory estradowe i kabaretowe, teksty szopek politycz
nych, piosenki, skecze i monologi, których autorstwo ukrywał pod 
pseudonimami. Używał ich - doliczono się około czterdziestu - by 
nie drażnić kolegów swą pracowitością. „Julian Tuwim był jednym 
z najbardziej nowoczesnych polskich autorów" - pisze jego biograf 
Andrzej Zawada. - „Wcześniej niż inni zrozumiał, że przekształcone 
cywilizacyjnie i kulturalnie społeczeństwo potrzebuje literatury jako 
rozrywki, nie nauczycielki życia. Stał się więc jednym z pierwszych 
na polskim gruncie techników literackich, profesjonalistów zdolnych 
pisać na zamówienie instytucji i powszechnego gustu równocześnie". 
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Julian Tuwim 
SlÓWliO OD PRZERÓBCY 

"lOlNIEIZA 
llOlOWEJ 

HADAfiAllAllJ" 
TEATR 1936 nr 3 str. 15-16 

Propozycja „napisania na nowo" starej farsy St. Dobrzań

skiego „Żołnierz Królowej Madagaskaru" przyszła w jak 

najbardziej sprzyjającym tej pracy okresie: od wielu mie

sięcy wertowałem pękate roczniki „Kuriera Warszaw

skiego", „Kłosów", „Kolców" i „Muchy" z tych właśnie 

czasów, oglądałem ą.ieprzeliczone ilości karykatur Ko

strzewskiego i Mucharskiego, rozczytywałem się w pa

miętnikach i powieściach z lat 1850-1890, a u nielicz

nych już dziś gawędziarzy zbierałem ustne informacje 

o potocznym życiu tej kłosowa-kolcowej Warszawy, ra

czej Warszawki, bo o niej, codziennej, ulicznej, kawiar

nianej i teatralnej, ogródkowej i literackiej zamierzałem 

napisać coś w rodzaju ni to powieści, ni to kroniki oby

czajowej, a ozdobić chciałem ten staroświecki reportaż 

samymi „fotogramami" i rycinami z ówczesnych pism. 

Materiały te nadal gromadzę - i gdy mi czas pozwoli 

zestawię z nich kiedyś panoramę Warszawy w kolorach 

żółtawych, wyblakłych, biało-kawowych i niewyrażal

nie szarych, jak fotografie z tego okresu i wzruszające 

ryciny z ówczesnych „Tygodników !Ilustrowanych" 

i „Kłosów" - „Światowidów" ojców naszych i dziadków. 

Z wielką więc ochotą zabrałem się do „Żołnierza Królowej 

Madagaskaru", farsy z wielkimi tradycjami teatralnymi, 

bo to podobno był „szlagier" pierwszej klasy, zawsze z po-
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wodzeniem wznawiany. Ja tej sztuki nigdy nie widziałem, 

ani nie czytałem, ale od starych autorów słyszałem zawsze, 

że ,,ho-ho!" -i rzeczywiście: naiwna, prymitywna w budo

wie, lecz zabawna i zgrabnie zbudowana, oczywiście z tym 

zastrzeżeniem, że gdyby w owych czasach były telefony -

cała sztuka nie miałaby już absolutnie żadnego sensu, na

wet by się nie zaczęła, bo Kamilla zatelefonowałaby do 

Mąckiego, zamiast mu różowy liścik do domu posyłać. Tak 

samo mama Mącka nie pchnęłaby biednego Mazurkiewi

cza za kulisy, lecz zadzwoniłaby tam poprostu„. I w ogóle, 

na każdym kroku, myślimy sobie: po co ci ludzie tak pędzą 

i ganiają? Czyż nie łatwiej zatelefonować? Ale w tym wła

śnie sęk, że telefonów albo zupełnie jeszcze w Warszawie 

nie było, albo kilkanaście aparatów (w „Kłosach" roku 1885 

co tydzień czytamy o paru nowych abonentach). 

Wspomniałem o Mazurkiewiczu ... Czcigodny pan mecenas 

z Radomia nie dostał się wprawdzie do literatury, sztuba

cy nie piszą wypracowania na temat „krzywej uczuć 

Mazurkiewicza" i nieznajomość „charakterystyki" p. Sa

turnina nie staje na przeszkodzie otrzymaniu matury -

a przecież nie lada zrobił karierę bohater naszej sztuki! Stał 

się przysłowiowy! Żyje do dziś w starodawnym powiedzon

ku: „Bój się Boga, Mazurkiewicz!", znanym starszemu po

koleniu jak Polska długa i szeroka. 

Ten okrzyk komicznej rozpaczy radomskiego mecenasa 

przeprowadziłem czerwoną nicią przez jego zabawne przy

gpdy. Rozprowadziłem je na siedem obrazów, gdy oryginał 

ma ich trzy: w mieszkaniu Mąckich, za kulisami i w nu

merze hotelu Europejskiego. Sceny na dworcu w Radomiu, 

w handelku warszawskim oraz przedstawienie ogródko

we dopisane są przeze mnie, akt zaś oryginału, dziejący 

się za kulisami, rozbiłem na dwa obrazy: za kulisami 

i w garderobie Kamilli. Z farsy Dobrzańskiego pozostawi-

łem zresztą sam tylko przebieg akcji, „stawiając" większość 

ról inaczej, niż to autor zrobił: za całą afrykańską awantu

rę między Kaziem i ojcem, za poetyczność Sabiny, za „Lilię 

Radomską" i dużo innych cech charakterystycznych po

szczególnych postaci - biorę winę na siebie, nie obciążając 

nią autora. To samo ze stroną muzyczną sztuki. Oryginał 

nie ma żadnych piosenek. Dobrałem je ze starego re

pertuaru estradowego, z dawnych operetek i wodewilów, 

wspólnie z p. Tadeuszem Sygietyńskim, któremu za po

moc i rady serdecznie dziękuję. 

Dla zachowania stylu epoki pozostawiłem większość tek

stów śpiewanych w stanie nietkniętym - niech posłużą 

tematem do rozważań nad ówczesnym a dzisiejszym po

ziomem librett i słów do piosenek. 

Julian Tuwim 
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Teatr Sląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach 
przedstawia wodewil z wielkimi tradycjami 

• 
p.t. Zolnierz królowej Madagaskaru 

Wd tany Stanlstalła Dobrzańsklcdo 

napisał: Julian Tuwim muZJkt zebrał: Tadeusz Sygietyński 
w roli Kamilli -ANNA KADULSKA •w roli mecenasa z Radomia, Mazurkiewicza - WIESt.AW St.AWIK 

Kazio, syn Mazurkiewicza .••.••.•••.••..• Marek Rachoń 
Pani Mqcka ..........................................• Bogumiła Murzyńska 
Pani Lemięcka .„„ •• „„„„„„„„„„„ •••• „... Mańa Stokowska 
Panna Sabina „„„„„„„.„„ ••• „„„„„....... Krystyna Wiśniewska 
Pan Władysław Mqcki senior ....•..••.• Adam Baumann 
Pan Władysław Mqcki junior .. „........ Marcin Kocela 
~zegorz •..... „ .. „„„ ..•. „ ...•.• „................. Roman Michalski 
Zorżeta .•.... „ ••••• „ ••...• „.„ •.•• „.................. Anna Wesołowska 
Cabiński .. „„.„„„ •• „„„„„„„„„„„„......... Krzysztof Misiurkiewicz 
Sonnenfeld .. „„„„„„„„„„„„„ •• „............ Czesław Stopka 

Buczkowska „ ••••••• „.„„„ •••• „ •• „ •••...••••• „ ••• Alina Chechelska 
Artystki teatrzyku Arkadia ..• „ ..• „ .• „ •.. Violetta Smolińska 

Magdalena Kriger 
Ewa Kutynia 

Funkcjonariusz, Kapc::iuchowski ....... Jerzy Głybin 
Pan Jasiu, Mecenas Półcikowski „„.„. Antoni Gryzi.k 
Pan Benon „„ .•• „.„ .• „ ••.•.•••••.••••••••••• „ ••• „„ Zbigniew Wróbel 
Pan Antoni „ •••• „.„„ .••••••••••••• „ •••••••••• „„„. Wojciech Górniak 
Baryton Szpankowski, Pan Hilary ..... Wiesław Kupczak 
Reżyser „„„„ ••• „„„„.„„ •.• „.„ .••.••••• „„„„ ••• Jerzy Kuczera 

oraz: Obywatele, Podróżni, Tragarze, Goście, Kelnerki, Damy, Aktorki 

Retyscria: Tadeusz Bradecki sccnoeralia: Urszula Kenar 
• i\ramacta: Andrzej Harko • Przygo1owan1c wokalne: Danuta Bogus • Ruch sccnlany: Anna Hajer • Asyslcnl rayscra: Zbigniew Wróbel 

na Ż"YWU ~ 
Inspicjent: Dagmara Habryka, Sufler: Maria Krupa, Światło: Maria \1achowska, Dźwięk: Adam Szymura, Rekwizytor: Marian Wojtkowiak: 

Pracownia krawiecka: Ewa Kerger, Pracownia perukarska: Teresa Melek, Pracownia malarsko-modelarska: Agata Kurzak, 
Pracownia stolarska: Franciszek Kraczla, Jerzy Graczyk, Pracownia tapicerska: Wojciech Bartkowski, 

Prace konstrukcyjno-ślusarskie: Paweł Buczyński, Brygadzista sceny: Dariusz Sobieraj 

Zastępca Dyrektora: Krystyna Szaraniec 
Główny księgowy: Ewa Jagodzińska, Asystent dyrektora: Danuta Pulecka, Kierownik lite racki: Elżbieta Tasza , 

Kierownik techniczny: Sylweste r Kotuchna, Zastępca kierownika technicznego:·Wanda Nowak, 
Kierownik Biura Obsługi Widzów: Urszula Marciniak, Kierownik administracji: Barbara Króliczek 



Tadeusz Bradecki, 
aktor, reżyser, dramaturg, dyrektor Starego 
Teatru w Krakowie w latach 1990-96. Uro
dzony w Zabrzu w 1955 r. jest absolwentem 
Wydziału Aktorskiego oraz Wydziału Reżyse
rii Dramatu krakowskiej PWST. Od 1977 roku 
związany ze Starym Teatrem w Krakowie, naj
pierw jako aktor, a od 1984 rokujako etatowy 
reżyser. Wystawia również w wielu teatrach 
w kraju i za granicą. Jest autorem sztuk te
atralnych: „W piaskownicy", „Wzorzec Dowo
dów Metafizycznych", „Saragossa" oraz ada
ptacji teatralnych. Wielokrotnie nagradzany 
za reżyserię na festiwalach w Szczecinie, Wro

cławiu, Kaliszu, Opolu, Tarnowie, Sarajewie. Laureat dwóch „Złotych Yor
ricków" za najlepsze przedstawienie szekspirowskie oraz nagrody im. Kon
rada Swinarskiego w 1987 roku. Jest kawalerem francuskiego orderu ,,Arts 
et Lettres" oraz członkiem indywidualnym Unii Teatrów Europy. 
Ostatnie jego prace to m.in.: „Markiza de Sade" Y. Mishimy w Starym 
Teatrze (2000), „Iwona, księżniczka Burgunda" W. Gombrowicza w Te
atrze Nowym w Poznaniu (2000), „Sześć postaci scenicznych w poszuki
waniu autora" L. Pirandello dla Shaw Festival w Kanadzie (2000), „Kotka 
na gorącym dachu" T. Williamsa w Theatre Calgary (2000), „Marat/Sade" 
P. Weissa w Teatrze Słowackiego w Krakowie (2001), „Miłość czysta" 
C. K. Norwida (2001). 
W Teatrze Śląskim zrealizował polską prapremierę sztuki współczesne
go dramaturga kanadyjskiego Davida Younga „Glenn" (2001) . 

~ 

Urszula Kenar, 
scenograf. Absolwentka Liceum Technik Pla
stycznych w Zakopanem, córka założyciela tej 
szkoły - Antoniego Kenara i uczennica jej peda
gogów - Władysława Hasiora, Tadeusza Brzo
zowskiego, Antoniego Rząsy. Dyplom scenogra
fa uzyskała pod kierunkiem Andrzeja Stopki 
i Wojciecha Krakowskiego w ASP w Krakowie 
(1973). W latach 70„ za dyrekcji Jerzego Grzego
rzewskiego, była związana z Teatrem Polskim we 
Wrocławiu. Od ponad dwudziestu lat jest etato
wym scenografem Starego Teatru w Krakowie. 
Ważniejsze realizacje to „Henryk VIII" Szek
spira, reż . Jerzy Goliński (T. Nowy w Łodzi, 
1975), „Iwona, księżniczka Burgunda" 

W. Gombrowicza, reż. Witold Zatorski (T. Polski we Wrocławiu, 1978), 
„Koczowisko" T. Łubieńskiego, reż . Tadeusz Minc (T. Polski we Wrocła
wiu, 1979); wiele z nich powstało do spektakli w reżyserii Tadeusza Bra
deckiego: „Biedni ludzie" F. Dostojewskiego (Stary Teatr w Krakowie, 1983), 
,,Pan Jowialski" A. Fredry (T. Jaracza w Łodzi, 1986), „Woyzeck" G. Bi.ichne
ra (Stary Teatr w Krakowie, 1986), „Romeo i Julia" Szekspira (T. Polski 
we Wrocławiu, 1994), „Miarka za miarkę" Szekspira (Stary Teatr, 1998), 
„Kariera Artura Ui" B. Brechta (Stary Teatr, 1999). „Miłość czysta" 
C. K. Norwida (T. Polski w Warszawie, 2001). Była wielokrotnie nagra
dzana na festiwalach we Wrocławiu, Opolu, Gdańsku. 
Publiczność Teatru Śląskiego spotkała się z jej scenografią w przedstawie
niu „Glenn" D.Younga (2001). 

Tadeusz Żeleński Boy 

BÓJ SI~ BOGA, 
HAZURHIEWICZ!.„ 
PREMIERA W TEATRZE LETNIM 

KURIER PORANNY 1936 nr 339 

Teatr Letm. Żolnierz królowej Madagaskaru, krotochwila 
muzyczna w trzech aktach (sześciu obrazach}, według 
farsy Stanisława Dobrzańskiego, napisał Julian Tuwim. 
muzycznie opracowa ł Tadeusz Sygietyński. Insceniza
cia i reżysena Janusza Warneck1ego. Dekoracje 1 kostiu
my Władysława Daszewskiego. Kierowmctwo muzycz
ne Tadeusza Sygietyńskiego . Choreografia Eugemusza 
Koszutskiego (3 XI! 1936) 

Początki tej farsy, któr.ej tajemniczy tytuł niepokoił jeszcze 
nasze dzieciństwo, giną w mroku dziejów. Zdaje się, że za
czerpnął ją z niemieckiego utworu przedwcześnie zmarły 
autor Złotego cielca, Stanisław Dobrzański, lwowianin z dy
nastii aktorów, dziennikarzy i dyrektorów teatru. Farsa mia
ła ogromne powodzenie. Atrakcjąjej był drugi akt roz
grywający się za kulisami: kto wie, czy to nie było 
pierwsze wprowadzenie polskiego widza w tajemni
czy świat kulis? Naiwny obywatel z prowincji, nie
bezpieczeństwa, na jakie pobyt w stolicy naraża jego 
cnotę, budziły wesołość; przynależność zaś tego Ma
zurkiewicza do miasta Radomia wiązała szczęśliwie 
z ziemią rodzinną tę ogólnofarsową sytuację. „Bój się 
Boga, Mazurkiewicz!" - stało się niemal przysłowiem. 
Sztukę grywano długi czas, później wyparły ją bar
dziej wyrafinowane farsy francuskie; a kiedy po la
tach spróbowano wznowić Żołnierza, utwór niegdyś współ
czesny dojrzał do stylizacji: zaczęto mu dawać koloryt epoki. 
Tak ujętego Żołnierza oglądałem w Krakowie w roku 1921; 
główne role grali syn i synowa autora, pp. Dobrzańscy. 
Te wdzięki minionej doby skusiły Tuwima, amatora i znawcę 
bibelotu, antyku. Zgadł, że ta zabawna niegdyś farsa wymaga 
odnowy. Wziął ją na warsztat, jedno przerobił, drugie poprawił, 



trzecie doprawił, inne wyrzucił i tak się rozbawił tą robotą, że 
w rezultacie napisał wszystko sam. Z pierwotnego tekstu oprócz 
pomysłu nie zostało nic. Trzy akty zmieniły się w sześć odsłon 
(była podobno i siódma, ale się nie zmieściła), przybyła ilustracja 
muzyczna, mnóstwo piosenek, których w dawnej farsie nie było 
zupełnie, przybyła niemal druga sztuka - rodzaj Podróży po War
szawie- zaszczepiona na tamtej. A więc tryumfalny wyjazd pana 
Mazurkiewicza nowo otwartą koleją żelazną Radom - Warsza
wa, teatrzyk ogródkowy, garderoba Kamilli - to są sceny zupeł
nie nowe. Te obrazki Tuwima, stanowiące całość niemal same 
w sobie, są - zwłaszcza pierwsze dwa - doskonałe, lekkie, miłe, 
przenoszące nas w odległą a zabawną epokę.(„.) 
Tę przemiłą gawędę na temat dawnego obyczaju potrafiłby 
z pewnością Tuwim zilustrować szeregiem innych jeszcze ob
razków. Niestety wszelka robota sceniczna ma to do siebie 

' 
że panuje nad nią despotyczny Czas. Nieubłagane tykanie ze-
gara wciąż musi być słyszalne uchu autora, reżysera. Powieść 
może iść rzemiennym dyszlem, może mnożyć i rozdymać epi
zody; bierze się ją do rąk, przerzuca wedle ochoty. Na scenie 
czas jest ograniczony, każde coś dzieje się kosztem czegoś in
nego; aby coś wprowadzić, trzeba coś usunąć; aby coś wy
pchnąć naprzód, trzeba coś cofnąć w cień. Wchodzi tu w grę 
niezmiernie ważny problem gradacji humoru. Nigdzie tak nie 

obowiązuje żelazne prawo konstrukcji, jak w rze
czach lekkich, w dowcipie, żarcie, anegdocie. Otóż, 
zdaje mi się, że bawiąc się każdym efektem i żar
tem po szczególe autor nie dość obliczył porządek 
całości. Zasiedzieliśmy się wraz z nim - i z jakąż 
przyjemnością - na dworcu kolei, w teatrzyku 
ogródkowym, i kiedy przychodzi kolej na właści
wą rzecz (na „uczyń tę rzecz", jak mówił król So
bieski), już czas jest prawie kończyć. Szczytowy 
punkt farsy przypada na moment, kiedy widz jest 
już znużony śmiechem. Wyczuwając instynktow

nie to znużenie, autor zaczyna przyciskać pedał, aktorzy rów
nież; rzecz, która zaczynała się lekko i wesoło, kończy się tro
chę bezładnie, krzykliwie, nieco nużąco. Czerwony ołówek 
łatwo temu zaradzi. 
Przewiduję, że po wszystkich dzisiejszych swobodach formy 
czeka nas epoka surowego neoklasycyzmu. Kto wie, czy nie 

zacznie się od kabaretu. Poważni ludzie mogą bredzić, ile du
sza zapragnie, ale wesołka obowiązuje utajony sens i logika 
w każdym słowie. 
Nim ta epoka nadejdzie, cieszmy się naszą, a raczej minioną, 
pokazaną nam przez krzywe szkiełko poety. Cieszmy się nie
wyczerpanym humorem Tuwima, indiańskimi porywami mło
dej odrośli Mazurkiewiczów, sentymentem cielęcej dawno
ści„. Pomogły wskrzesić to wszystko dowcipne dekoracje 
p. Daszewskiego, zmieniające owe jakże szare czasy w tęczo
wą grę kolorów, orgię tiurniur, rajtroczków, kapeluszy i pie
nistych dessous. Uroczym Mazurkiewiczem, zwłaszcza 
w pierwszej połowie, był p. Maszyński, adwokat radomski jesz
cze pachnący wsią, z której zapewne wyszedł. Niezrównana 
Zimińska doszła w parodii do takiego wyrafinowania, że paro
diuje samą parodię z perwersyjnym dowcipem. Z trzech gracji, 
pp. Macherskiej, Żabczyńskiej i Gellównej, palmę przyznałbym 
tym razem tej ostatniej, która okazała się pierwszorzędną ko
miczką. Pan Borowy i jako indiański Kazio, i jako złoty mło
dzian - wyborny; Grabowski jak zawsze przerażający szaleń
stwem swego humoru. Pp. Wierzejska, Pawłowski i inni, któ
rych niepodobna wyliczać (niektórzy mieli po kilka ról, jak Kar
czewski), dali - jak się to mówi - koncert humoru pod doświad
czoną batutą reżysera p. Warneckiego. Koncert humoru, ba
tuta, bój się Boga, Mazurkiewicz, jakim ja stylem piszę? To za
raźliwy wpływ epoki wskrzeszonej przez Tuwima. I wycho
dząc z teatru, marzy się o kobiecie z tiurniurą. 

Tadeusz Żeleński Boy 



W foyer I piętra wystawa znaczków pocztowych nadwor
nego grawera Królestwa Szwecji, Czesława Słani . 

• • • 
Poprzednia premiera „Żolnierza królowej Madagaskaru " wTe
atrze Śląskim odbyla się 22 listopada 1958 roku na sce
nie „Komedia" przy ul. Wieczorka 17. Reżyserem spektaklu 
byla Lidia Zamkow, scenografię przygotowal Tomasz Rumiń
ski, a instrumentację opracowal Wojciech Kilar. W roli 
Kamilli wystąpila gościnnie diva Operetki Śląskiej, Ma
ria Artykiewicz, w roli Mazurkiewicza publiczność podzi
wiala Mieczyslawa Jasieckiego. 

• • • 
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach 
Rynek 2, skr. poczt. 223 
e-mail: teatr.slaski@entropia.com.pl 
http: www.entropia.com.pl/TeatrSlaski/ 
Duża Scena - Rynek 2, 
Scena Kameralna - ul. Warszawska 2, 
Scena w Malarni - ul. Teatralna 4 
Centrala: tel. 2587-251, 2587-252, 2537-041, 
Sekretariat tel. 2588-992, fax 2598-976 

Biuro Obsługi Widzów 
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 830 - 1530 

teL/fax 2588-967 lub centrala jw.: 224, 236, 250 

Kasa 
czynna od wtorku do piątku w godz. 1000 - 1800 

(przerwa 1400 - 1500 ), w soboty w godz. 1300 - 1800 , 

w niedzielę na dwie godziny przed spektaklem 
tel. 2599-360 lub centrala j.w . wew. 203 

Redakcja i opracowanie 
graficzne programu 
Elżbieta Tosza 
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~~ B~a te~o - pan.ie mecenasie - nie wiem, :I ~~ 
Bo 1a me rozumiem, me! 
Tego dotąd nie uczył nikt. 
Wciąż szukam, martwię się 
Ach, co wybrać, tzy czy śmiech 
Kto tego nauczy mnie 
Co jest cnota, a co jest grzech. 
Tego - panie mecenasie Mazurkiewicz -
Nie wiem, nie 
Bo ja tego nie wiem 
Ach, nie! 

Wskazówki w życiu mi brak 
Czy kochać, czy bronić się 
Bo serce mówi tak, tak 
A rozum mówi nie, nie. 
Boja tego-
Panie mecenasie 
Saturninie Mazurkiewicz 
z Radomia
Nie wiem, nie! 




