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Reżyseria: Dekoracje: 

s~ JUu<UtuJwda • e ł-elikl. /Utwowda 
Inspektor Sceny: TADEUSZ KOCHAŃSKI - Brygadier: S1ANISŁAW MATYSIK - Oświetlenie: ALFONS KWOKA 

Kostiumy: WIKTOR MACURA - Fryzjer: KAROL PALUCH 

w przygotowaniu: .KTO MÓWI, ŻE NIE PIJĘ .•. ?• - krotochwila w 3 aktach Wincentego Rapackiego, jako przedstawienie .Sylwestrowe•, oraz 
„PRZYJACIEL NADEJDZIE WIECZOREM•, sztuka w 3 aktach Jacques'a Companez & Ivan'a Noe • 
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Drogi Stanisławie jubilacie I 

Wolę tak zacząć, bo Czcigodny td już brzmi fatalnie! Przed 
oczyma staje wizja tego Czcigodnego, łysego, ze swym wachla
rzem brody i chronicznym wieloletnim katarem kiszek. A przecież 
wieczó:- dzisiejszy ma być bardzo pogodny i słoneczny (w miarę 
doskonafości reflektorów scenicznych). Właściwie to dla pu
bliczności, która zainteresowana osobliwą chwilą wypełni dziś 

widownię. Jubilat sam czuje się przeważnie minorowo, musi grać 
w premierze, potem stojąc wśród kwiatów złożonych „u jego 
stóp", okolony wieńcem koleżanek i kolegów, musi z namaszcze
niem wysłuchać kilku uroczystych mów, oraz odczytania gratu
lacyjnych telegramów. A widownia śledzi wzruszenia na jego 
„Czcigodnym" obliczu. Potem musi odpowiedzieć, zwykle krócej 
niż zamierzał, bo nerwy i wzruszenie .... ! 

Od tego dnia jubilat powinien w życiu kroczyć dostojnie, 
niosąc na poważnym czole piętno: Jubilat. Kobiety mówią o nim 
smętnie: „O, to już jubilat!" a społeczeństwo może wymagać, 

Wszystkim Klientom 

Wesołych Świąt 

Szczęśliwego 

Dosiego Roku 

składa firma jubilerska 

Stefan Firganek 
a ie •• ko, Jagiel!onska 4 tel. 18 95 

Pierwsza na terenie 

BIELSKA-BIAŁEJ 

farbiarnia i Pralnia 
Wełny i Przędzy 

f ritz Władysław 
B I E L SKO, Cieszyńska 22 

TE LE FON 22-48 
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Perfumeria COCTAIL" 11 . 

poleca 

NAJLEPSZE KOSMETYKI PERFUMY 
W DUŻYM WYBORZE. 

BIELSK O, ul. Gen. Stalina 3 

....•...••...•....•..•.......•...•.. „.„„ .... „„.„„ .. „„.~„„ •• „.„ .• „„ ... • 
Wszystkim naszym 
P. T. Klientom 

'' 
Spółka Handlowa 

Sp. z o. o. 

skład materiałów 
opalowych 
i budowlanych 

najlepsze życzenia 
świąteczne i noworoczne 

składa firma: 

JULIAN SUCHANEK 
OBUWIE GALANTERIA 

BIELSKO, pl. Smol~i 4. - Tel. 17-26 
.... „ .. „„„ ........ „„.„.„„ .• „ .. „„„ .. 

aby obrastał mchem powagi, przy solidnym nienagannym zacho
waniu się, wypranym z wczorajszej artystycznej swobodnej lekko
myślności. - Ja nie chcę Ci, mój Drogi stawiać dziś przykrych 
horoskopów, ale tak już bywa. „Tu l'as voulu Georges Dandin!". 

Sam chciałeś, że lat 30 temu„. osesek teatralny zaczynał 
stawiać na skrzypiących deskach sceny pierwsze kroki, pocią
gając raz po razie tęgi haust zawrotnego zakulisowego powietrza. • 
A potem pamiętam, jak w Toruniu zjawił się między nami młody, 
długi szczupakiewicz, lekko zażenowany o trochę wystraszonych 
ale i śmiejących się oczach. Powiedziało się wówczas autoryta
tywnie: „Będzie z niego ,komik!". I dowiodły tego Twoje role. 
Pracowałeś z pasją, z tą zaciekłością, która musi entuzjaście, 
przynieść pozytywne rezultaty. 

Rok po roku, sezon po sezonie, w notatniku aktora zagę
szczają się i przybywają wciąż nowe pozycje, jak w bibliotece, 
u zbieracza książek, jak znaczki w albumie filatelisty, kolorowy, 

• 

różnolity wachlarz figur, które później po latach wygrzebane 
wspomnieniem są źródłem przyjemności, lub„. przykrości (to te 
role nieudane). 

Wspomina je aktor sam osobiście, czasem jacyś nieznani 
mu widzowie - melomani, czasem przytoczy je okolicznościowo 
recenzent. 

Nad biurkiem takiego starszego pana, zwisają spłowiałe 

szarfy, w biurku przechowuje się album z fotografiami odegra
nych ról i z wycinkami dawnych recenzji.: Och! jak przekony
wujących, gdy n. p. jedna głosi, że rola X była kapitalną kreacją, 
a inna z tej samej roli zapewnia, że to był ostatni kryminał! 

A wszystko to razem tworzy sentymentalny bagaż pamiątek, 

choć to jedyne dokumenty artystycznego Twego tworzywa.! 
Nie chcę wyduszać ani jednej łzy wzruszenia z oka Jubilata 

~ie! - chcę Mu tylko powiedzieć o tern co sam wie napewno: 
ze 30 lat spędzonych przy jednej kocham:e - Sztuce zobowią-

Wszystkim Klientom 

składa 

Wesołydz Świąt -
Szczęśliwego Nowego Roku 

ZAKŁAD SZKLARSKI 

WŁADYSŁAW CENDRZAK 
BIAŁA, Il Listopada 40 - 1 el. 21-13 

·---~---------------------~-----------

+Ił l>lll=llNl'l<I>+ 
Reperacja i spzedat 
radiosprzętu techn. 

Wszystkim swym Klientom 
składam życzenia Wesołych 
Świąt oraz Dosiego Roku 

ALOJZY PLEWA Bielsko, Kaz. Wielkiego 8 
Telefon 18-29 

Herbatę, kakao, świeżo 
paloną kawę, w i n a 
gronowe i owocowe 

poleca 

LEON RYPIEŃ·, Bielsko 



li 

'Własnv DJJJró6 
KAPELUSZY i CZAPEK 
z własnych i powierzonych 
materiałów oraz odnowienie 
kapeluszy poleca firma: 

lilllłll I 11&1 Bielsko, Nad Scieżką 4 

-------Komplety choinkowe, 

poleca 

Najnowsze płyty patefonowe, 
Lampki nocne oraz 
wielki wybór żyrandoli 

J A N J U R A, 'BIAŁA, 
Rynek 13 - telefon 14-63 --------
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artystycznych, . jedyna 
na O ó rn y S I ą s k. 

BIELSKO, Leona Laski 8 
--
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zuje do złożenia ślubu wierności dozgonnej i do odbycia dalszych 
następnych kolejno jubileuszów! 

* * * 

Zaczęła się ta cała trzydziestoletnia pielgrzymka teatralna 
Stanisława Kwaskowskiego podczas pierwszej światowej wojny 
w 1917 r. w Kijowie, gdy 20 letni młodzieniec wskoczył na scenę 
„Studio" prowadzonego tam przez Stanisławę Wysocką. Tu od- , 
bywa swą pierwszą zaprawę teatralną, po roku gra w kijowskim 
„Ogniwie" pod kierunkiem Juliusza Osterwy i Stefana Jaracza. 

Następuje powrót do kraju i praca w 1919 r. w Warszawie 
w Teatrze Dramatycznym prowadzonym przez Józefa Popław- · 

skiego, a następnie przenosi się do Studium Redutowego. Po 
odbyciu służby wojskowej w 1921 r. zaangażowany do Torunia 
(Dyr. M. Szpakiewicz) staje już mocno na scenie. Gra w wyraźnie 
zarysowanym amploi charakterystyczno - komicznym: Grabca 
(Balladyna), Chudogębę (Wieczór trzech króli), Brytasza (Książe 

I 
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WARSZTAT MECHANICZNY 

ADOLF RICHTER 
BIELSKO, Rycerska 5, łel.23-35 

poleca 
maszyny do pisania i liczenia. 
Fachowa naprawa wszelkich maszyn 
biurowych. 

Chce•z być zdrowym 'l 

Przyjdź niezwłocznie do 

Instytutu Pielęgnacji Zdrowia i Ciała 
B I E L S KO, Kaz. Wielkiego 17, 

gdzie wykonuje się masaże lecznicze 
i elektr. okłady borowinowe, kąpiele lecz
nicze oraz wuelk. rodzaju naświetlania. 

Uwaga I 
Kufsy Kierowciiw Samochodowych 

MICHAŁ JAKÓBIEC 

B I E L S K 0-B I A Ł A - tel. 18-11 
ul. hkowa a. 

Wpisy na nowy kurs według nowego programu nauki. 
Okras trwania kursu 3 miesiące. 

Niezłomny), Filipka (Dożywocie),. Frania (Szczęście Frania). 
W 1925 r. obejmuje stanowisko kierownicze instruktora teatrów 
ludowych w Warszawie, współpracując z Jędrzejem Cierniakiem. 
Organizuje szereg ~espołów robotniczych i wiejskich tworzy 
kursy dla nauczycielstwa i młodzieży szkolnej. W 1926/27 r. 
wysłany przez Min. Spraw. Zagr. i Związek Teatrów Ludowych 
<lo Francji, organizuje tam w szeregu miast kursy teatralne i wy
głasza odczyty i pogadanki dla robotniczych zespołów teatral
nych. 

Następne sezony spędza wciąż w nowych teatrach: 1927/28 
angażowany do Teatru Miejskiego w Krakowie (dyr. Z. Nowa
kowski), 1928/32 w Teatrze Polskim w Poznaniu (dyr. B. Szczur
kiewicz), 1933 w Teatrze Nowym w Poznaniu i objazdach po 
Wielkopolsce, 1933/34 w Teatrze Miejskim w Bydgoszczy, 
1934/35 w Teatrze Miejskim w Toruniu, 1935/36 w Częstocho
wie, 1936;38 w Teatrze Kameralnym w Warszawie w dyr. Adwen
towicza, 1938/39 w Teatrze Letnim w Warszawie. Nadeszła 
wojna i służba wojskowa, kapitulacja, niemiecka niewola, uciecz
ka, powrót do Warszawy i wreszcie udział w p~wstaniu w 1944 r. 
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Od marca 1945 r. powraca na scenę w Teatrze katowickim 
w dyrekcji Adwentowicza i W. Horzycy. 

Od października 1945 powołany przez Ministra Kultury 
i Sztuki obejmuje dyrekcję Teatru Polskiego Bielsko - Cieszyn~ 

prowadząc i obecnie tę ważną dla polskiej kultury placówkę 
z właściwą Mu energią i na wysokim artystycznym poziomie. 

Od roku 1933 jako reżyser wystawia szereg sztuk między 
innymi: „Balladynę", „Sułkowskiego", „Poskromienie złośmcy", 
„Romantycznych", „Lato w Nohant", „Pastorałkę", „Madame 
Sans Gene", „Lompę". 

Przepojony świadomością odpowiedzialnej pracy i ważności 
posłannictwa na swym stanowisku, dzisiejszy jubilat zasługuje 

na największe uznanie i wdzięczność społeczeilstwa za swe trudy 
i szczytne dążenia. 

Stanisław Dąbrowski. 

Foto „ŁOBOŚ" wykonuje zdjęcia artystyczne, techniczne 
reklamy oraz wszelkie prace amatorskie 
legitymacyjne w ciągu jednego dnia. 

B I E L S KO, Gen. Stalina 1. - Telefon 10-56 

PRALNIA WEl:.NY 
i FARB IAR N IA „ E R E S" · C. Szczerbak 

BIELSKO, Rzeźnicza 12a, tel. 26-28 

Pierze, farbuje, solidnie i terminowo. 

Wielki wyb6r I »AS« lllakle ceny I 

Bielsko, Barlickiego (Kolejowa) Tel. 13 84 

poleca: Księgi handlowe, artyk. biurowe 
i przybory szkolne 

Przedst. firmy »DEFINITIV« »Be-Ge« 
oraz zakładanie i prowadzenie buchalterii 

przebitkowej 1 ksiąg handlowych 

Biuro buch. Marsz. Zymi6uk. (Siliła) 10 Tel. 1385 

FUTRA!!! 

Wszelkie prace, wchodzące w za
kres kuśnierstwa - z własnego 
i powierzonego materiału wyko· 
nuje szybko i s o I id n i e 

_...,. ZAKŁAD KUSNIERSKI 
JAN JUDYŃSKI 

Biala-Bielako, 11 Ustop.19 łel.14-55 

• 

• • 

Bałucki redivivus. 
Trafiają się utwory dramatyĆzne, które doskonale pokazane 

na scenie, późn•ej zaniedbane tułają 'się po przedstawieniach 
amatorskich, aby 'po latach tryumfalnie rozgościć się z powrotem 
na scenach zawodbwych. 

Podobne losy przeżywały „Grube ryby". Komedia osądzona 
przeważnie współcześnie jako słaba, naiwna. Od premiery zdo
była sobie jednak mocne stanowisko w repertuarze. jako nowość 
obiegła szybko wszystkie sceny polskie stałe i objazdowe, po
chwyciły ją ruchliwe, czynne w latach osiemdziesiątych teatrzyki 
amatorskie, jak i wiele innych sztuk Bałuckiego, aż szczęśliwa 

regenerująca inscenizacja warszawska z 1911 r. przywraca znów 
jej powodzenie i byt na zawodowych scenach. 

Prapremiera „Grubych ryb" odbyła się w Warszawie 1881 r. 
w teatrzyku letnim Belle Vue, w zespole teatru poznańskiego pod 
dyr. Karola Doroszyńskiego, przyjęta bardzo sympatycznie przez 
prasę i publiczność. 

~~a1>a1'l11aa~~ 
8'411>1111* ll>MllNI> I llCA 
BIAŁA, ul. 11 Listopada 63, tel. 17-50 

SJPJRZEDAŻ 

części elektrotechnicznych, 
odbiorników i lamp radio
wych, żyrandoli oraz wielki 
wybór najnowszych płyt 
patefonowych poleca firma 

„E LE KTR OTEC H N I CUM" 
Cieślawski Józef, Biała, Rynekl 

Telefon: 22-00 I 22-64 

Wykonuje wszelkie prace 
w zakresie wykończenia 
materiałów 

•••••••••••••••••••••••• • • i EMIL WRONA i 
• • • • I PRZYBORY KRAWIECKIE I • • • • I BIELSKO I 
• • I Ul. Norberta Barlickiego Nr 6 I • • •••••••••••••••••••••••• 



poleca na Gwiazdk~ 

Kasety do manicure • 
Ka sety do golenia 

Kasety kosmetyczne 

Nesesery podróżnicze 

Puderniczki oraz 
duży wybór perfum kraj. i zagr. 

Perfumeria „MERI" Fr. Nycz 
BIELSKO, ul. Kolejowa 2, tel. 24-42 
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FOTOGRAF 

ST. SPIECHOWICZ 
Bi eis ko, 3Maja17, tel. 19-31 

ż y czy 

wszystkim swoim 

Klientom i Sympatykom 
r 

Wesołych Swiąt 

o r a z 

Szczęśliwego 

N owego Roku! 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Krytyka ówczesna bardzo wymagająca uznała pogodę i hu
mor komedii nie mającej pretensji do jakichś wyżyn literackich. 

Parę dziadków grali: Adolf i Barb,ara Linkowscy, 1:-ucjan 
Kościelewskl (Wistx>wskiego) Karol· Hoffman (Pagatow;icza)~ 
Anna Kałużyńska, późniejsza długuletnia amantka sceny krakow
skiej (Wandzię), Filomena Cieśliil.ska (Helenkę), Władysław 

Korczak (Henryka). 

• 

Po powrocie do Poznania zespół otworzył sezon tą samą 

komedią 7. X. 1881 r. • 

Doskonałe wrażenie, jakie wywarła prapremiera „Grubych 
ryb" w Belle Vue skłoniła Dyrekcję Teatrów warszawskich do 
wystawienia ich 2. XII. 1881 r. w Teatrze Małym, z Michałem 
Chomińskim i Wandą Micińską ( Ciaputkiewiczowie) Henrykiem 
Grubińskim (Wistowski), Rufinem Morozowiczem (Pagatowicz), 
Jadwigą Czaki (Wanda) i Klementyną Czosnowską (Helenka). 

Wznawiana na warszawskiej scenie w 1892, 1903 r. kome
dia doczekała się w 1911 w Teatrze Małym swej słynnej świetnej 
stylowej inscenizacji w reżyserii Kazimierza Kamińskiego w ob-

• 

• 

sadzie: Wojdałowicz i W. Micińska (Ciaputlciewiczo,wie}, M. 
Frenkiel (Wistowski), K. Kamiński (Pagatowicz), Lubicz Sar
nowska (Wandzia), Dębnicka (Helenka), Grubiński (Filip), 
Wilczyński (Burczyński), Owerło (Henryk). 

Doskonała obsada i pomysłowa drobiazgowa reżyseria, usta
wiła starą komedię w nowym blasku powodzenia, co zachęciło 

wiele· scen do jej wznowienia. 

W Krakowie premiera odbyła się 24. IX. 1881 r. z Wojda
łowiczem i B. Wolską (Ciaputkiewicze) J. Szymańskim (Wistow
ski), Feliksiewiczem (Pagatowicz), Stachowiczówną (Wandzia), 
Pysznikówną późniejszą Frenklową (Helenka), Wernerem (Bur
czyńskim) i L. Stępowskim (Filipem). 

W sześć dni po Krakowskiej premierze wystawił „Grube 
ryby" teatr lwowski 30 IX. 1881 r. w obsadzie: Zamojski (Cia
putkiewicz), A. Aszpergerowa (Dorota) G. Fiszer (Wistowski), 

a. ~4.„.·a &. poleca: towary żelazne, art. techniczne 
;y • J a-.,w, ff i budowlane jak : wap_no, cement, gips, 
BIAŁA, Kr. -11 listopada 32 trzcina suf., glinka malarska i t. p. 

HURTOW•IA PAPIERU i LIG•lllY 
B I E L S K O, 3 Maja 31, telefon 15-58 

poleca 
wszelkie artykuły przetwórcze przemysłu papierniczego 
po cenach hurtowych • 

WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW APTECZNO-LABORATORYJNYCH 
i OZDÓB CHOINKOWYCH 

PASZEJK I SJKA 
B I A L A, ul. H·go Listopada 64 

poleca artykuły apteczno-laboratoryjne j. n. pipety, chłodnice, 
zlewki, ampułki, cylinderki do pastylek, odciągacze, kanki itp. 
po cenach umiarkowanych. 



r:ftef an :Jflies~fi DJSfli 
BIELSK O, ul. N. Barlickiego 8 

Artykuły gospodarstwa domowego, 
naczynia aluminiowe, prodiże do 
pieczenia na płomieniu gazowym, 

szczotki i wycieraczki w dużym wyborze. 
OZDOBY CHOJCNJK:OWE 

WYRÓB SUKNA 
MROWIEC WOJCIECH i Ska 

BIAŁA, 11-go Listopada 67 
(w podwórzu), telefon nr 29-08 

poleca 
materiały 

wysokiej 
czysto-wełniane 

jakości. 

Podwyszyński (Pagatowicz), Kwiecińska (Wanda), Woleńska 

(Helenka), M. Zboiński (Burczyński), Kwieciński (Henryk), 
Dębicki (Filip). 

Recenzenci z r. 1881 zachwycali się ciepłym i charaktery
stycznym naświetleniem komedii mającej wdzięki starego fla
mandzkiego obrazka, gorsząc się nieco ostrymi paroma dowci
pami w sztuce. Aktorzy z satysfakcją podejmowali wdzięczne do 
grania role. 

Znamienną cechą „Grubych ryb" jest jednolity typ sztuki nie 
ma w niej miejsca na sentymenty i czułostkowość, nawet u zako-
7hanych, cała osnowa utkana z kolorowej włóczki, z które.i można 
wykręcić barwne figurki. W miarę przybywania jej lat nabiera 
ona coraz bardziej grotesk.owego konturu. Kolebką komedii jest 
era lamp naftowych, cylindrów, tiurniur, mantyli, bukietów 
o sztywnych mankietach, zegarów z kukułkami, foteli z frendzlami 
i rzeżbionych kredensów. Dla nas dziś komiczny światek, w któ
rym powinny--się kręcić też odpowiednio dopasowane figurki przy
strojone w stylową formę stroju i gestu. 

• 

• 

W gościlnnym staroświeckim saloniku państwa Ciaputkie
wiczów, spędzamy mile parę godzin, obserwując spóżnione zaloty 
starych pierników wdzięczących się do wiośnianych dźiewcząt, 
bawią nas dialogi. I nic nam to nie wadzi, że figury te mają swych 
przodków komedii rzymskiej czy póżniejszej molierowskiej, - są 

nam tak bliskie, jak stare fotografie w szanownych albumach 
przechowywanych w domach zyjących rodzinną tradycją. - Ba
wimy się więc, ciesząc, że Bałucki „co pisze sztucki" jest wciąż 
młody i żywy! 

Stanisław Dąbrowski 

GABINET JKOS~ETYCZNY 
HELENA STASZKO-KLEINEROWA 

o b e c n i e1 

BIELSK O, ul. 3 Maja I I. p. 

KOMUNALNA KASA 0SZCZEONOŚCI 
" 

-~----- MIASTA BIELS A----

wyk o n uje nałychmiasł 
wszelkie zlecenia bankowe 

P~owo, ~ ~°' 
HURTOWNIA SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWA 

w BIELSK U, Wz}[órze 1 b. 

poleca w okresie przedświątecznym bof!aty asortyment win gronowych, 
kawę paloną. klkao importowane oraz bogaty 

asortyment cukrów i czekolad. 
•• „.„„.„.„ .. „.-.-.-••. „„.„ ...•••.••• „„-„ •• „„ .• „„„ •..• „.„„„„-.„ ......... „ ••.. „ •..• 



Miejskie Zakłady Przemysłowe 
El.EITROWftlł, 6lZOWftlł. WODOCl,61 

w Bielsku 

Zawiadomienie 

W związku ze zbliżającym się okresem mrozów, wzywamy 

Odbiorców wody i gazu do zabezpieczenia rur wodo

ciągowych i wodomierzy. Wszelkie naprawy uszkodzeń e 
powstałych na skutek niezabezpieczenia urządzeń wodo

ciągowych będziemy wykonywali w kolejności zgłoszeń 

na koszt konsumentów. Zaznaczamy, że cena wodo-

mierza wynosi według cennika Państwowej Wytwórni 
Wodomierzy, w zależności od wielkości od 7.000 do 

7 4.000 złotych. 
Przy okazji zwracamy uwagę na należyte obchodzenie 

się z palnikami gazowymi, używanymi do ogrzewania 

ustępów i klatek schodowych, przez które przechodzą nie

izolowane rury wodociągowe. Palniki te muszą się &tale 

palić. Uchodzenie gazu niezapalonego powodować może 

wybuchy zagrażające życiu i zniszczeniu mienia. 

DYREKCJA • 
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