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WYDARZENIA Z ŻYCIA TOWARZYSKIEGO

Rzucając okiem na najważniejsze wydarzenia z życia towarzyskiego ubiegłego miesiąca (styczeń, początek lat trzydziestych XX wieku, brak dokładnej daty wydawnictwa), wymienić musimy przedewszystkiem wielki obiad galowy w
ambasadzie włoskiej, wydany na cześć p. Prezydenta Rzeczypospolitej. U wejścia do ambasady i na schodach stanęli
szpalerem lokaje w złotem szytej liberji. Ambasador hr. Martin-Franklin powitał p. Prezydenta Rzeczypospolitej u progu
ambasady i · towarzyszył mu, poprzedzany lokajami, niosący
mi pochodnie, na taras pierwszego piętra, gdzie oczekiwa!a
Dostojnego Gościa pani ambasadorowa (zachwycająca toaleta z czarnego aksamitu). W obiedzie wzięli udział ambasadorowie zagraniczni, ministrowie polscy oraz przedstawiciele
arystokracji rodowej. Stół był ozdobiony starożytnemi kryształami weneckimi oraz wielkiemi naręczami begonij. Po
obiedzie odbył się raut dla przedstawicieli rządu polskiego,
korpusu dyplomatycznego i sfer towarzyskich.
Z innych przyjęć wymienimy bardzo udane audycje muzyczne w poselstwach: czechosłowacki em (laureaci konserwatorium praskiego), duńskiem (skrzypek Emil Telmany) i jugosłowiańskiem (Zlatko Balokowicz, znany skrzypek), inaugurację „niedziel" u małżonki posła niemieckiego pani
Rauscher, „czwartków" u małżo nki posła bułgarskiego pani
Robew oraz pierwsze przyjęcie w nowych apartamentach
małżonki attache wojskowego ambasady włoski ej pani puł
kownikowej Roatta, jak również przemiłe herbatki u małżonki
attache wojskowego poselstwa rumuńskiego - pani pułkow
nikowej Nicolaescu.

W cerkwi paryskiej odbył się ślub attache handlowego
i lotniczego ambasady francuskiej w Warszawie wice-h r.
Bertranda du Plessix z panną Tatjaną Jakowlewówną. Ze
strony pana młodego świadkam i byli: ambasador francuski
w Warszawie Juljjusz Laroche , reprezentowany przez swego
zięcia Wincentego Broustra, sekretarza ambasady francuskiej w Warszawie, oraz brat pana młodego hr. Guy du
Plessix; ze strony panny młodej zaś: p. Aleksander Jakowlew, stryj panny młodej oraz p. Jerzy Marjusz Haardt,
W Warszawie w kościele PP. Wizytek odbył się ślub córki
b. ministra rolnictwa Karola Niezabytowskiego i jego małżonk i
(z domu Łęskiej) z p. Janem Balińskim-Jundziłłem, synem
b. prezesa Rady Miejskiej Ignacego Balińskiego i jego mał
żonki (z domu Chomentowskiej) . Pannę młodą prowadził do
ołtarza ojciec, pan młody matkę . Ceremonji ślubnej dokona ł
ks. biskup Łoziński, przyjaciel rodziny Niezabytowskich, w
asyście licznego duchowieństwa . Druchnami były: pp. Iza
i Halszka Niezabytowskie, druźbami - pp. Kazimierz i Anton i
Balińscy.
Po ślubie odbyło się w salonach ministerstwa rolnictwa
śniadanie, podczas którego nuncjusz papieski ks . Marmagg i·
odczytał depeszę gratulacyjną Ojca św. z błogosławieństwem
apostolskiem. Wieczorem tegoż dnia państwo młodzi udali się
expressem paryskim w podróż poślubną.
Jak się dowiadujemy, odbyły się zaręczyny Adeli hr. Tysz-

kiewiczówny, córki Edwarda i Adeli z Dembowskich hr. Tyszkiewiczów, z Tadeuszem hr. Plater Zybergiem , synem Stan isława i Elżbiety z hr. Tyszkiewiczów hr. Plater Zybergów.

.

Zanotujmy wreszcie kilka wielkich polowań, które się odbyły ostatnio. Najwspanialsze urządził Olgierd ks. Czartoryski, trwało bowiem parę tygodni. W śród zaproszonych na
zamek w Baszkowie zauważyliśmy kwiat arystokracji rodo wej. Obecni byli m. in. : JKW książę Pedro i · księżna Joabe l
Orlean-Braganza , J.C.W . arcyksiążę Karol Albert, arcyksiąż ę
Leon , Leopold , ks. Lobkowitz-Montenuovo z małżonką , Ro man ks. Czartoryski z małżonką , Adam ks . Sapieha, marg r.
wielkopolski z córką , Zygmunt hr. Skórzewski z małżonk ą ,
Jeremi ks. Radziwiłł, Aleksander hr. Skrzyński, Adam hr. Zamoyski, Jan hr. Szoudrski, Wiktor hr. Szoudrski z małżonk ą,
Konstanty hr. Bniński, Alfred hr. Potocki , Stanisław hr. Siemieński-Lewick i , Adolf hr. Bniński z małżonką , Andrzej hr.
Żółtowski z małżonką, Włodzimierz ks. Czetwertyński, Ja n
hr. Plater-Zyberg, Stefan hr. Zamoyski z małżonką , Henryk
ks. Woroniecki , Henryk ks. Grocholski i in. Na rozkładzie :
1920 zajęcy , 730 bażantów , 1030 kuropatw i 59 sztuk drobniejszej zwierzyny. Ogółem 3739 sztuk.
Podczas polowania u sen . Erykostwa Kurnatowskich w Ł o
chowie ubito 700 bażantów i 40 zajęcy . Wśród gości : J.K.W.
Izabella, infantka hiszpańska i Jan hr. Zamoyski, Zdzisła w
ks. Lubomirski , Benedykt hr. Tyszkiewicz , Adam hr. Zamoyski i in .
Dwudniowe polowanie u pp. Włodysławostwa Kościelskich
w Miłosławiu w 8 strzelb pierwszego dnia, a w 1O strzelb drugiego dało na rozkładzie: 609 zajęcy , 322 bażanty , 12
królików. Królem polowania został Andrzej hr. Potworowski.
O wielkim polowaniu , urządzonym przez P. Prezydenta
Rzeczypospolitej , zdamy sprawę w numerze następnym .
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W ciągu lutego br. przyjmować będą następujące panie:
. w poniedziałki: pani ministrowa Zaleska oraz małżo nka
sekr. posel stwa niemieckiego hrabina du Moulin-Eckart,
we wtorki: pani ministrowa Sokolnicka, małżonka posła
duńskiego pani Wulfsberg-Host (pierwszego w miesiącu)
or~z małżonka radcy poselstwa niemieckiego pani von Rintelen (drugiego i czwartego w miesiącu),
w środy: pani ministrowa Wysocka (pierwszej w miesiącu)
oraz pani gen. Konarzewska,
w czwartki: małżonka posła bułgarskiego pani Robew
(pierwszego w miesiącu),
w piątki: małżonka attache wojskowego poselstwa rumuń
skiego pani pułk. Nicolaescu (pierwszego w miesiącu),
w soboty: pani Ciechanowiecka (pierwszej i trzeciej w
miesiącu),

w niedziele: małżonka posła niemieckiego pani Rauscher
(pierwszej w miesiącu), B. hr. Tyszkiewiczowa, Cz. ks. Mirska oraz wszystkie Pp. Kanoniczki,
codziennie: Zdz. ks. Lubomirska (po godzinie 6-ej po południu) oraz pani Rzewuska (przed g. 5-ą pp.).
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„Teatr i Życie Wytworne", Czasopismo Ilustrowane, Warszawa (brak dokła dnej daty wydania).
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kawalerskiego mieszkania
posta dr. Feliksa Tanera

~

Reżyseria -

EWA GILEWSKA

Scenografia - EWA MIKULSKA
Opracowanie muzyczne - PIOTR HERTEL
Choreografia - JANINA NIESOBSKA

Asystent

reżysera

-

Asystent scenografa Inspicjent -

LUDWIK KASENDRA

ANDRZEJ KIERC
TADEUSZ PAUL
Sufler -

ZDZISŁAWA GŁOSKOWSKA

PREMIERA 26 CZERWCA 1982 ROKU

Biuro Organizacji Widowni przyjmuje
ul. Kilińskiego 45, tel. 315-33

zgłoszenia

EGZEMPLARZ
Kierownik techn iczny -

ANDRZEJ AMBROZ I ŃSKI

Prace 'krawieckie -

BEZPŁATNY

Prace szewskie - JóZEF JAf)IUSZKIEWICZ

BOGDAN NOWIC~I

Prace malarskie i modelatorskie -

Prace stolarskie -

WITOLD OBERG i JERZY OLSZEWSKI

Prace fryzjerskie i perukarskie -

ROLAND UNCZUR

Prace tapicerskie , - TADEUSZ BlLSKI

ZYTA WALCZAK
i ZYGMUNT CIES·IELSKI

Brygadierzy scen -

od 8.00 do 16.00,

WI ESŁAWA MOGI EUJŃSKA

GPD , z. 580, n. 4000 , F-9/ 1105

Główny

elektryk - LECH ZGAGACZ

