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Sztuka Edmunda Morrisa Serce (Drewniana miska) 

zdobyła sobie dużą popularność w Ameryce i w wielu kra

jach Europy. 

W Polsce grana już była w kilku teatrach i wszędzie 

cieszyła się wielkim powodzeniem. Wydaje nam się, że to 

powodzenie sztuka Morrisa zawdzięcza nietylko temu, że 

jest dobrze napisana, ma żywą akcję, ciekawie, dobrze 

podpatrzone z życia postacie, ale przede wszystkim dla

tego, że porusza problem, z którym się wszyscy w naszym 

życiu stykamy, tragiczny problem starego człowieka, który 

nie jest już społeczeństwu potrzebny. 

Jakże często obserwujemy, że człowiek poświęca dziec

ku najlepsze swoje lata, daje mu z siebie wszystko, potem 

dzieci dorastają, mają własne życie, i stary człowiek -

ojciec czy matka - przeszkadza im, staje się niepotrzebny, 

staje się •Ciężarem. 

Wystarczy czytać kroniki sądowe w gazetach codzien

nych, posłuchać listów starych ludzi w radio, żeby wie

dzieć do jakich drastycznych wydarzeń prowadzą nieraz 

te konflikty. 

Czy autor daje rozwiązanie tego trudnego problemu, 

aktualnego w różnych formach, ale pod każdą szerokością 

geograficzną i w każdym środowisku? 

Zastanówmy się nad tym. 



OKRUTNA, WIEJSKA STAROSC 

... płynie bezustannie lawina listów, w tym wielka jej 

część do „Polskiego Radia". 

Oto fragmenty listów. 

O SAMOTNEJ STAROSCI 

„W naszej wiosce jest staruszka, która liczy 96 lat i nie 

ma żadnej opieki, chodzi po wsi i żebrze, ale przeważnie 

w te same miejsca, bo nie wszyscy ludzie są życzliwi, a ci 

których często odwiedza są niezadowoleni, bo naprawdę 

ta babka ma 2 morgi ziemi, a ten oo zbiera to daje 2 metry 

zboża , ale nie daje zboża tylko pieniądze po parę złotych, 

tak, że z roku na rok niedopłaca. 

„. Dzieci szkolne od czasu do czasu zanoszą jej wody 

albo któraś z sąsiadek, bo ona o kiju chodzi, a zimową 

porą woda zamarza w mieszkaniu." 

List pochodzi ze wsi Swidnik Duży koło Lublina. 

• O NIEPOTRZEBNYM JUŻ OJCU 

„W naszym miasteczku mieszka rodzina Ch„ ~rezesa 

gminnej spółdzielni. Ma on na utrzymaniu rodzonego ojca 

84-letniego. Jest on zaniedbany, nie umyty, nie ogolony, 

nie ubrany, a śpi w ciemnym tuż przy kuchni małym po

mieszczeniu. Ch. się tego nie wstydzi i nie ma sumienia 

dla swego ojca''. 

Widać teraz już ojciec nie potrzebny. 

O SYNU Z TALENTEM HANDLOWYM 

„Jestem osobą obcą, ale nie mogę znieść okrucieństwa 

krzywdy, jaką czyni syn Józef S. swej matce staruszce, 

i jak się odnosi najbrutalniejszymi wyrazami... Ojciec przed 

śmiercią przeznaczył przy świadkach połowę ziemi swej 

córce, a drugą połowę synowi Józefowi i aby utrzymał 

matkę i do śmierci się nią opiekował, przy czym matka 

trzymała sobie krowę i świnie dla własnej potrzeby, aby 

miała z czego żyć i w razie śmierci pogrzeb załatwić. Ten

że syn postępuje teraz z matką w sposób nieludzki. Sprze

dał matczyną krowę i świnię, a pieniędzy jej oddać nie

chce, prześladuje matkę, wydziela jedzenie i śledzi, aby 

czasem coś lepszego nie zjadła i nie przyrządziła sobie". 

Oto kilka przykładów wybranych listów ze stosu po

dobnych, krzyczących o krzywdzie ludzi starych o okrut-



Klara Dennison - Maria Koranówna 
Gleu Dennison - Jerzy Adamczak 

Sam Yeager - Zbign~ew Starski Lou DennDson - Franciszek Lubelski 
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nej starości matek i ojców, którzy po odpisaniu gospodar

stwa, ziemi, po wychowaniu dzieci i wnucząt stali się na

gle niepotrzebni. 

Koniecznie trzeba wnikać, działać, interweniować. Ale 
jak? 

Są różne możliwości, różne sytuacje, różne potrzeby. Bo 

z jednej strony to po prostu rzeczowa informacja dla tych 

szykanowanych rodziców, że dzieci obowiązane są prze

strzegać tego, do czego zobowiązał je je akt darowizny, czy 

notarialny zapis i to można stosunkowo łatwo egzekwo

wać przez sąd. W innych wypadkach, gdy brak tych for

malnych zapisów - w mocy pozostaje Kodeks Rodzinny 

z roku 1950, który mówi o obowiązku alimentacji dzieci na 

rzecz starych rodziców. 

Niestety mało, niesłychanie mało wiedzą o tym najbar

bardziej zainteresowani. 

Żałośnie mało wiedzą o tym działacze społeczni na wsi, 

działacze władzy ludowej, którzy częściej w obliczu takich 

faktów, o których mowa była wyżej, albo w ogóle w spra

wę nie chcą się mieszać, albo stają zupełnie bezradni. 

Nie wiedzą o tym przewodniczący gromadzkich rad na

rodowych, ani sekretarze organizacji partyjnych, czy pre

zesi kół ZSL. Nie wiedzą o tym milicjanci, którzy próbują 

nieraz interweniować, niestety, nie wiedzą, że są po temu 

podstawy prawne. 

Sądzę, że jest rzeczą niesłychanej wagi, by nie tylko 

stać na straży istniejących w naszym kraju przepisów, 

ustaw. że także jakimś radykalnym obowiązkiem wiej

skiego działacza społecznego, politycznego jest dostrzega

nie oprócz pierwszoplanowych zadań gospodarczo-politycz

nych, także i tego problemu - społecznego, obyczajowego. 

My, ludzie stojący na gruncie budowy socjalizmu w Polsce, 

chlubimy się tym, że jednym z naszych haseł i dążeń jest 

zniesienie stosunków zamykających się w okrutnym po

wiedzeniu „człowiek człowiekowi - wilkiem". Chcemy by 
był - człowiekiem. 

Niełatwe to jak widać. Nie każdy ma ochotę stać się 

człowiekiem w pełni tego słowa. Cóż, gdy trzeba, może cza

sem i drastycznie należy mu o tym przypomnieć. 

I koniecznie - stawać w obronie najbardziej słabych, 

najbardziej krzywdzonych. I nas kiedyś czeka starość. 

(Fragment artykułu Alojzego Srogi, zamieszczonego 

w „Tygodniku Kulturalnym", nr 31 z 1961 roku). 



EDMUND MORRIS 

SERCE 
(DREWNIANA IYISKAJ 

(The Wooden Dish) 

I 
Sztuka w dwóch aktacj, czterech odsłonach 

napisana w:spóbcześnie 

Przekład: Andrzej Nowicki Krystyna Tarnowska 

o s o b y: 

Lon Dennison 
Klara Dennison, jego synowa 
Bessie Bockser, sąsiadka 
Ed Mason, lokator 
Susie Dennison, córka Klary 

Sam Yeager, przyjaciel Lana 

Glen Dennison, mąż Klary 
Floyd Dennison, brat Glena 
James Forsythe, dyrektor zakładu dla starców 
Janey Stewart, przyjaciółka Susie 

Dekoracja i kostiumy: 
WOJCIECH SIECINSKI 

Asystent scenografa: 

- FRANCISZEK LUBELSKI 
- MARIA KORANÓWNA 
- IRENA SKWIERCZYNSKA 
- MACIEJ RA YZACHER 
- WIESLA WA ZELICHOWSKA 
- WLADYSLA W OS TO-SUSKI 
- ZBIGNIEW 5TARSKI 

t JERZY ADAMCZAK 
KAZIMIERZ PETECKI 

t ROBERT ROGALSKI 
BARBARA KOŁODZIEJSKA 

Reżyseria: 

WLADYSLA W KRASNOWIECKI 

Asystent reżysera: 
BRONISLA W MODRZEJEWSKI JERZY ADAMCZAK 

Dyrektor Administracyjny 
MIECZYSLA W MARSZYCKI 

Dyrektor i Kierownik 
Artystyczny 

WANDA WRÓBLEWSKA 

Kierownik Literacki 
KRYSTYNA BERWINSKA 



Kontrola tekstu: JERZY GUŻLIŃSKI 

Kierownik Techniczny: 

WŁADYSŁAW HARASZKIEWICZ 

Kierownicy Pracowni 

Krawieckiej męskiej: JÓZEF BALCERZAK 

HALINA SOBOTA 

WACŁAW BIELIŃSKI 

JAN GADOMSKI 

TADEUSZ WOZNICA 

ADAM OKOŁOTOWICZ 

Krawieckiej damskiej: 

Pracowni Stolarskiej: 

Brygadier sceny: 

Główny elektryk: 

Perukarz: 

Kierownik Działu Objazdu: 

MIECZYSŁAW LEWICKI 

Kier. Organizacji Objazdu: 

IRENEUSZ URBAN 

Kier. Realizacji: 

WIESŁAW BANASIEWICZ i WOJCIECH KOŁAKOWSKI 

Susie Dennison - Wiesława Żelichowska 
Jeney Stewart - Barbara Kołodziejska 

Floyd Dennison - Kazimierz Petecki 
Bessie Bockser - Irena Skwierczyńska 



Gleu Dennison - Jerzy Adamczak 
Lou Dennlson - Franciszek Lubelski 
Susie Dennison - Wiesława Żelichowska 

Klara Dennison - Maria Koranówna 
Ed Mason - Maciej Rayzacher 

„ 

Poznajcie swoich aktorów 

Pracę na scenie rozpocząłem w 1947 roku w Teatrze 
Polskim w Poznaniu. Od 1948 - 1950 r. w teatrach łódz
kich. Kolejny dość duży okres, bo liczący sobie 11 lat wy·
pełnia mi praca w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Od 
1961 r. występuję na scenach teatrów warszawskich. 

Jerzy Adamczak 

Wojciech Sieciński - Projekt dekoracji 



Z TERENIJ 

Około trzydziestu spektakli naszego Teatru, które od

były się na przestrzeni pięciu lat w sali Kina Narew 

w Pułtusku stanowią świadectwo dobrej organizacji ze 

strony Kierownika Kina Ob. Edwarda Malinowskiego za

równo pod względem przygotowania sali i sceny j;k i' roz

reklamowania naszych sztuk. Przyjęte ostatnio zobowią

zanie Kierownictwa do bezpłatnej przedsprzedaży biletów 

daje nam jeszcze pełniejszą gwarancję pełnej widowni na 

naszych przedstawieniach. W Pułtusku czujemy się dobrze! 

Życzeniem naszym byłoby ponadto, aby rozpoczęta od 

dwóch lat przebudowa sąsiedniego budynku, gdzie mamy 

mieć wygodne garderoby, szybko dobiegła końca. 

* * 
* 

Miło na tym miejscu podkreślić, że Spółdzielczość wyszła 

na spotkanie Kulturze i w jak najszerst'ym tego słowa zna
czeniu stała się propagatorem naszego Teatru. 

Na słowa uznania z naszej strony zasługują wypróbo

wani przyjaciele Teatru, którzy biorą czynny udział w tej 

akcji, za co wyrażamy im szczególne podziękowanie: 

Ob. Pawlak, P. S. S. Grójec; 

Ob. Popławskiej, P. S. S. Mińsk. Maz.; 

Ob. Górskiej, P. S. S. Garwolin; 

Ob. Hoffmanowej, Spółdzielnia „Gostyniak", Gosty
nin; 

Ob. Laskowskiej, Spółdzielnia „Samopomoc Chłop

ska" Nasielsk; 

Przewodniczącemu Rady Zakładowej Ob. Stefanowi 

Krajewskiemu z Przedsiębiorstwa Budownictwa 

Terenowego w Mławie i wielu innym. 

CZI" H'IECIE ŻE ... 

„ . nasz Teatr ma obecnie w swoim repertuarze obok 

Serca Morrisa, komedię Shakespeare'a .Jak wam się podo

ba, dramat Słowackiego Mazepa i komedię Zabłockiego 

Fircyk w Zalotach 

* * 
* 

„. najbliższą premierą P . T. Z. M. będzie współczesna ko

media satyryczna polskiego autora Janusza Warmińskiego 

p . t. Człowiek z głową. 

* * 
* 

„. w lutym i marcu b. r . rozdaliśmy naszym widzom sze

reg nagród w postaci książek , za interesujące wypowiedzi 

na temat pracy naszego Teatru. Nagrody otrzymali: 

Ob. Ewa Kazimierska, Żuromin, ul. Wyzwolenia 37 : 

Ob. Anna (nazwisko nieczytelne) Węgrów, ul. Kościuszki 20 ; 

Ob. Hanna Kaczorowska, Siennica k/Mińska , Państw. Li

ceum Pedagogiczne; Ob. Bogdan Wawrzyniak, Otwock, ul. 

Narutowicza 5, pawilon C ; Ob. Kazimiera Podlasik, Pułtusk , 

ul. Traugutta 61 /3; Ob. Jadwiga Więcławska, Płońsk, Szosa 

Płocka 7; Ob. Henryka Owczarek, Ostrołęka , ul. Szkol·

na 3, m . 8; Ob. Bogumiła Górska, Siedlce, Aleksandrow

ska 5. 
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