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NA ZDJĘCIU: 

ELIZABETH BERGNER, KRZYSZTOF ZANUSSI 
I EDWARD ŻEBROWSKI - PODCZAS REALIZACJI 
„MIŁOSIERDZIA PŁATNEGO Z GÓRY" DLA TELEWIZJI 
ZACHODNIONIEMIECKIEJ (1975 R. WSPÓLNA REŻY
SERIA) 
ELIZABETH BERGNER UR. 1897 W DROHOBYCZU, 
WIELKA GWIAZDA TEATRU I FILMU NIEMIECKIEGO 
LAT DWUDZIESTYCH. CZOŁOWA AKTORKA TEATRU 
MAXA REI N HART A. PRZYJACIÓŁKA RILKEGO, 
BRECHT A, MANNA OD 1933 NA EMIGRACJI, GRAŁA 
W FILMACH ANGIELSKICH I HOLL YWODZKICH. 
MIESZKA W LONDYNIE. 

......................... 
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markiz (gr. marquise) •tytuł szlacheeiki używany we 
F1rancji, Anglii, Włoszech i Hiszpanti!i, pośredni 
między harbia a księciem. 

markiza (fr. marquise) żona markiza. 

2. ruchomy daszeik, najczęściej z płótna umie~zczo
ny 1I1ad oknami domów, wystawami sklepów itp. 
osłaniający pr,zed słońcem. 

3. ciastko, zwykłe owalne, składające się z dwóch 
ikiruchy herbatników ,złącz.onych masą czekolado
wą, śmietaną itp. 

markizeta (fr. marquisette) lekka półpriz.e.ziroczysta 
tkanina z bawełny wyrabiana z bardzo cierrrikej, 
wysoktiego gatuillku przędzy, silniie skręconej z dwóch 
ndJtek używana na firanki, 1z.asłony, sulkienki. 

GWIAZDA 

(ze słownika frazeologicznego języka polskiego 

Stanisława Skorupki) 

·i. gwiazda jasna, promies:ta, świecąca 

2. gwiazda nowa (gwiazda, która nagle staje się 
wlidoczna na sikJ.epienriu niebieskim przez rpewien 
okres czasu) 

4. gwiazda pierwiszej wielkości (:również przenoś
nie ro osobie) 

6. gwiarzda wieczorna (planeta Venus widoczna 
na niebie pnzed wschodem słońca lub wieczorem) 

12. giwiazda 'Przewodnia (cel rprzyświecający komu, 
ideał, do którego się dąży) 

13. gwiazda filmowa (znana aktorka filmowa) 

16. gwiazda orła białego (Jiod:mj orderu) 

15. gwiazda morska (inaczej rozgwiazda: s·z<karłu
rpień mający kształ gwiazdy z gromady rroz
giwiazd, żyjących na dnie morza) 

17. gwiazda pięcioramienna (motyw kilku godeł 
państwowych, zwłaszcza komunizmu) 



Krzysztof Zanussi Edward Żebrowski 

GRY KOBIECE 

WIECZÓR TEATRALNY W DWÓCH CZĘŚCIACH NA 
PODSTAWIE NOWEL FILMOWYCH 

Część pierwsza: NIEDOSTĘPNA 

Kobieta - była aktorka filmowa 

STANISŁAW A ŁOPUSZANSKA 

Nieznajomy STANISŁAW BERNY 

Służąca EW A NIJAKI 

Część druga: 

MIŁOSIERDZIE PŁATNE Z G0RY 

Osoby: 

Markiza de Villers ZOFIA WICINSKA 

Milena Dukanovic EWA NIJAKI 

Florentyna LENA ST ARKE 

Reżyseria: 

ANDRZEJ JOZEF DĄBROWSKI 

Opieka reżyserska 

KRZYSZTOF ROŚCISZEWSKI 

Scenografia 

ANNA MARIA RACHEL 
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OD AUTORÓW: 

Katowicka inscenizacja „Gier kobiecych'' jest już 
trzecią w Polsce próbą przeniesienia na scenę na
szych scenariuszy telewizyjnych. Nie jesteśmy pew
ni, czy jest to powód do dumy, czy także do reflek
sji nad przekornością losu. „Miłosierdzie" i „Nie
dostępna" nie byly naszymi najambitniejszymi za
mierzeniami. Pisane z myślą o realizacji zagranicą, 
rozgrywają się w nieco umownym i stereotypowym 
świecie; a ich problematyka zawarta jest głównie 
w dialogu. Ale może właśnie ta szermierka słowa -
nie najchętniej oglądana w filmie - stanowi atrak
cję dla teatru. Dość, że te właśnie teksty torują nam 
drogę na scenę. 

Ten paradoks nie mąci naszej radości z powodu 
kolejnej premiery. Mamy nadzieję, że publiczność 
znajdzie w naszych jednoaktówkach powód do re
fleksji wybiegających poza sytuacje przedstawione 
na scenie. 

Krzysztof Zanussi i Edward Zebrowski 
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ZE ZBIORÓW 
~!\Mi \fr.~-~ ka<,uyf;, ~ ~ 

Inspicjent WŁODZIMIERZ FUCHS, Kontrola 
tekstu LEOKADIA STARKE, Kierownik tech
niczny BOGDAN CHOMIAK, Kierownik sceny 
ERYK JANECKI, Kierownik oświetlenia JE
RZY HOŁÓWKA, Główny elektryk JAN KRE
ZEL, Kierownicy pracowni teatralnych: kra
wieckiej męskiej ALOJZY BLUKACZ, krawiec
kiej damskiej GIZELA SZENDZIELORZ, peru
karskiej ZOFIA JANKOWSKA, stolarskiej STA
NISŁAW WÓJCIK, malarskiej i modelarskiej 
KONRAD CUDOK, tapicerskiej JERZY RAJW A. 

du' 104/78 601 W-11 


