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O AUTORZE 

Włodzimierz Perzyński jest autorem, który 
bardzo często gości na scenach teatrów. żył 

w latach 1877 - 1930, zaś najlepsze swe utwo
ry dramatyczne napisał w pierwszym dziesię

cioleciu naszego wieku. Poeta, prozaik, świet

ny felietonista i dramaturg uczestniczył żywo 

w życiu literackim, artys'tycznym i teatralnym 
Warszawy jako wiceprezes ówczesnego Związku 
Autorów Dramatycznych, kierownik literacki 
teatru „Komedia" i wieloletni bliski współpra
cownik teatrów Arnolda Szyfmana. 

Debiutował w r. 1898 w krakowskim Życiu" 
publikując tam swoje wiersze liryczne. 
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Szybko 
jednak dał się poznać jako znakomity nowelista 
i komediopisarz. Jego najlepsze i najczęściej 

grywane komedie to: „Lekkomyślna siostra" 
(wystawiona w 1904 r .), ,,Aszantka" (wystawio
na w 1907 r .) i przede wszystkim „Szczęście Fra
nia" (wystawione w 1909 r.). 

Zarówno jako nowelistę, jak i dramatopisa
rza, interesowała Perzyńskiego głównie współ
czesność, a raczej współczesna obyczajowość. 

Niewątpliwe zdolności obserwatorskie pozwa
lały mu na wyławianie charakterystycznych 
cech i rysów warszawskiego drobnomieszczań
stwa, cyganerii i półświatka. Utrwaiał je nas
tępnie w swych komediach, w których dema
skatorska satyra społeczna splatała się z wy
rozumiałą ironią moralisty. Chłodny i sceptycz
ny znawca natury ludzkiej obdarzał swych bo
haterów rysami parodystycznymi, czyniąc ich 
nieodparcie komicznymi, a jednocześnie nie gu
bił człowieczeństwa postaci. Zaleta rzadka. Jego 
bohaterowie, to po prostu zwykli ludzie z po-
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, czątków XX wieku, przeżywający swoje drama
ty, nawet tragedie, bowiem w komediach Pe
rzyńskiego postacie nie tylko śmieją się i ba
wią lecz także cierpią. Są to jednak ludzie po
~azani w nieco skrzywionym zwierciadle ironii 
1 satyry i stąd właśnie bierze się wysokiej ja-
kości komizm, dowcip i wdzięk komedii Pe
rzyńskiego. Jest to dowcip ostry, demaskatorski, 
ukazujący bezduszność, zakłamanie i małostko
wość głównie mieszczaństwa początku wieku. 
Tę bowiem klasę społeczną upodobał sobie Pe
rzyński, znajdując tu niewyczerpane źródło sa
tyrycznych inspiracji. Niewątpliwy talent ko
mediopisarski Perzyńskiego znajduje wyraz 
przede wszystkim w precyzyjnej kompozycji 
utworów. Wszystkie te cechy wzbogacone przez 
umiejętność konstruowania nieoczekiwanej pa
radoksalnej pointy sprawiają, że komedie Pe
rzyńskiego - cieszyły się i cieszą nadal powo- · 
dzeniem, do dziś bawią i wzruszają - pozosta
ły żywe. 

~-~~f-~ illlilillllllłlllllllt ll1illlllll 
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SCENICZNY DEBIUT PERZYŃSKIEGO 

Na scenę wkroczył nowy talent, który 
w przyszłości zajął jedno z naczelnych m1eJSC 
w polskiej literaturze dramatycznej: Włodzi

mierz Perzyński. Nigdy nie miał zainteresowań 
teatralnych, a gdy mu się zdarzyło przyjść na 
przedstawienie, to albo drzemał, albo przez od· 
wróconą lornetkę obsewował scenę, . bawiąc się 
komicznym pomniejszeniem postaci. Potem wy
chodził z teatru nie pamiętając nawet kto grał. 
Gdzieś, kiedyś, popełnił jakąś recenzję teatral
ną, ale i to nie potrafiło obudzić w nim żywego 
zainteresowania dla sceny. Pewnego razu w ka
wiarni Szneidera młody, utalentowany rzeżbiarz 
Stanisław Ostrowski opowiadał Pawlikowskie
mu o wyprawie Perzyńskiego do Egiptu, skąd 
wrócił goły jak turecki święty . Pawlikowski, 
który znał talent poetycki, a zwłaszcza satyry
czny Perzyńskiego, wyraził gotowość pomocy 
finansowej, traktując ją jako zaliczkę na sztu
kę . Ostrowski podjął się pośrednictwa. Perzyń

ski był tym zaskoczony, bo - jak powiedziałem, 
teatr go nie interesował. Ale Ostrowski wrę
czył mu 200 koron zaliczki i tym go zobowiązał. 
Perzyński długo zmagał się ze sobą, nie mógł 
znaleźć · tematu, aż nagle siadł i w dwa tygo
nie napisał - „Lekkomyślną siostrę". Sztuka 
bardzo przypadła do gustu dyrektorowi teatru 
lwowskiego. 
Zaprosił wówczas „Perza" na konfrontację do 

Lwowa. Jeszcze akt po akcie z autorem prze
rabiał, szlifował, poprawiał rysy bohaterów, za
ostrzał ciętość satyry, aż wreszcie po trzytygo
dniowej korekcie, w czasie której gościł Pe
rzyński we Lwowie, uznał utwór za bezbłędny, 
dostatecznie realistyczny i postanowił go wys
tawić . Pierwsza próba - na której Pawlikow-
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ski odczytał sztukę, scharakteryzował środowi

sko, problemy i poszczególne postacie, a potem 
ustawiał I akt - trwała od rana do północy. 
Po takim wprowadzeniu wszyscy mieli role po
stawione ... To było arcydzieło ... Scenie pol
skiej znowu narodził się wielki pisarz, a dzie
ło którym debiutował, przetrwało w niczmien
n;m blasku po dzień dzisiejszy. 

Ludwik Solski: „Wspomnienia" Kraków Ie61. 

„SZCZĘSCIE FRANIA" 

Tytuł bardzo perfidny - zamyka się w nim 
bowiem ironia, sceptycyzm, drwina. Na czym 
owo „szczęście" polega? Na pozór wszystko jest 
jak być powinno. Franio, zakochany w Heli, 
zdobywa w końcu dziewczynę i żeni się z nią -
mimo różnicy pochodzenia i majątku. Zatem 
wszystko w porządku. Klasyczny happy end. 
Czy jednak rzeczywiście ? 

Spójrzmy na fakty. Franio traktowany jest 
w domu Lipowskich zdecydowanie per noga. 
jako „człowiek do wszystkiego". Jest niezbędny 
- to prawda, ale jest także nieważny, niemal 
niezauważalny. Nawet Mroczyńska nim się wy
sługuje. Nawet Langmanowa zwraca na niego 
uwagę dGpiero wtedy, gdy instynktem plotkar
ki wiedziona wietrzy mały, pikantny skanda
lik. Jego uczucie do Heli jest podobnie - jak 
on sam - nie zauważane, choć Franio bynaj
mniej go nie ukrywa. Franio po prostu jest 
i nikt nie interesuje się tym, co myśli, co czuje, 
co przeżywa. 

Prośba o rękę Heli wywołuje burzę. W mnie
maniu Lipowskich, ba nawet Mroczyńskiej, jest 
ona potworną bezczelnością, i dowodem czar
nej niewdzięczności wobec dobroczyi1ców, któ
r zy _ mówiąc szczerze - wykorzystują Fra-
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nia potężnie. Niefortunny konkurent zostaje 
brutalnie wyrzucony, wyśmiany i wyszydzony. 

Ale oto sytuacja się zmienia. Nieszi:zęśliwy 

romans Heli z Otockim kończy się równie na
gle, co kłopotliwie. Trzeba szybko działać, aby 
zapobiec największej tragedii - a mianowicie 
skandalowi. „I to nawet nie jest nieszczęście, 

to tylko skandal, brudny skandal" - te słowa 
Lipowskiego, i jeszcze: „Co ludzie powiedzą?" 
- oto kwintesencja i powód dramatu. 

I wtedy pojawia się nagle rozwiązanie ro
dzinnej tragedii, możliwość uratowania się w 
oczach bliżnich, w ludzkiej opinii. Trzeba Helę· 

wydać za mąż - oczywiście za Frania, bo „któż 
się z nią teraz ożeni?". Tylko Franio, który 
wprawdzie „wie o wszystkim", zdaje sobie 
świetnie sprawę z faktu, że Lipowskim nie cho
dzi ani o Helę, „ani o nic, tylko o opinię". 

Jest jednak gotów uratować honor rodziny, 
a ponadto - nadal kocha Helę. I oto zmierza
my do szczęśliwego zakończenia. Franio żeni 

się z Helą. Sprawa kończy się pomyślnie. Do
bre imię rodziny zostało uratowane. Kosztem 
szczęścia Heli? Kosz.tern szczęścia Frania? To 
nieważne. 
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ROZMOWA Z REŻYSEREM 

Przy okazji premiery „·szczęcia Frania" pozna
jemy stałego reżysera naszego teatru, p. Lucynę 
Tychówą. P. Tychowa ukończyła studia na wy
dziale reżyserii PWST w Warszawie, pracując 

jednocześnie w telewizji jako redaktor, później 

zaś reżyser. Współpracowała z wieloma teatrami 
ro. in. w Kielcach, Częstochowie i Lublinie. A oto 
co mówi p. Lucyna o sobie i sztuce: 

- Zrezygnowałam z pracy w telewizji, ponie
waż nie bawi mnie teatr w szklanym pudełku. 

Jest dwuwymiarowy i martwy. 

- A jaki teatr najbardziej Panią interesuje? 

- Lubię teatr autora i aktora. Reżyser moim 
zdaniem nie powinien być widoczny. Powinien 
być schowany za formq przedstawienia. Praca 
reżysera, to przede wszystkim rozszyfrowanie 
stylu sztuki, szukanie do niego klucza poprzez 
grę ak tora. I dlatego właśnie cieszę się, że de
koracje i kostiumy do „Szczęścia Frania"robiła 
p. Targońska, którq znam od lat i która ma ogro
mne wyczucie stylu. Jej scenografia nie dominu
je nad przedstawieniem lecz wprowadza bezbłęd
nie w atmosferę sztuki i epoki. 

- A więc w „Szczęściu Frania" znalazła Pani 
materiał odpowiadający swoim zainteresowaniom. 

- Bardzo bogaty. Perzyński zna teatr i pisze 
dla aktorów. Nie trzeba tu wymyślać postaci, ·wy
starczy przekazać wiernie wszystkie intencje. Je
dnocześnie zostawia Perzyński duży margines dla 
inwencji wykonawców, co pozwala na różne in-
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terpretowanie postaci, najbliższe reżyserowi 

aktorowi. 

- Na przykład Franio. 

- Właśnie. Rola ta grywana była bardzo roz-
nie. Franio to może być na przykład chaplinow
ski mały, "smutny i zahukany człowieczek. Moż
na go też pokazać jako cynicznego, zimnego ka
rierowicza i na obydwie te, tak przecież różne 

interpretacje, znajdzie się materiał w tekście. 

Obie się sprawdzą. 

- Jaką możliwość wy-brała Pani w naszym 
przedstawieniu? 

- Nasz Franio, to pogodny, miły, młody czło
wiek, nie zahukany lecz po prostu nieśmiały. Nie 
ma w sobie nic z sentymentalizmu. Jest pełen 

godności, nie odczuwa bynajmniej różnicy spo
łecznej między sobą a Helenką, uważa tylko, że 
nie miał szczęścia w życiu i dlatego nie może 
pokazać drzemiących w nim możliwości. Jego 
zdaniem przeszkodą w małżeństwie z llelą jest 
fakt, że ona kocha innego. 

- A stosunek Lipowskich do Frania? 

- Wynika przede wszystkim z jego niesmia
łości. Stąd komizm sytuacji pokazujemy przez 
przejście od „ogromnej" odwagi Frania do jego 
stopniowego, całkowitego speszenia. Pozwala to 
moim zdaniem na wydobycie gorzkiego rysu tej 
postaci. 

- J ak wobec tego interpretuje Pani zakończe
nie sztuki? 

- Decyzja Frania to nie jego zalamanie, a 
świadoma rezygnacja z własnego szczęścia. Re
zygnacja szlachetna i pełna goryczy. 

- A pozostałe postacie? 
- Staraliśmy się zmienić zasadniczo tradycyj-

ne ujęcie postaci Mroczyńskiej. Grywano ją za
wsze jako oddaną Lipowskim, niewiele rozumie
jącą z sytuacji. W naszym przedstawieniu stoi 
ona zdecydowanie po stronie Frania, mimo całe
go niewątpliwego przywiązania do Lipowskich. 
Ostatnie słowa Mroczyńskiej są więc wyrazem 
nie jej naiwności, ale świadomej goryczy. 
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Podobnie z Helenką. Jest to postać - mimo 
pozorów - bardzo skomplikowana i trudna do 
zagrania. Sprawa z Otockim jest dla niej prze
cież pierwszym życiowym dramatem, pierwszym 
rozczarowaniem. Zatem motywacja psychologicz
na jest tu głębsza, bardziej złożona. Ale to właś
nie ona proponuje rozwiązanie sytuacji przez mał
żeństwo z Franiem. Rozwiązanie zdecydowanie 
cyniczne. 

Podczas prób, przy analizie postaci, wyobraża
liśmy sobie dalsze losy Helenki i Frania. Do
szliśmy do wniosku, że będzie ona zdrowo sobie 
używać przy boku wyrozumiałego i poczciwego 
męża. 

- Zatem „Szczęście Frania" ... 

- To według mnie rzecz o zmarnowanej szan-
sie życia. 

Rozmawiała: B. W. 
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Andrzej Banach 

ARTYSTA ZE SCHYŁKU WIEKU. 

Każdy chyba odpowie na pytanie, kim był re
prezentacyjny mężczyzna schyłku · dziewiętna

stego wieku. Legenda Młodej Polski nie dopu
szcza w tym względzie wątpliwości . .. Modny 
był schyłek życia, odpowiadający schyłkowi 

wieku. Jeśli nie dosłowna starość, bo ta zawsze 
jest niewygodna, to przynajmniej udawanie 
znużenia, powagi, zniechęcenia, pogarda dla lek
komyślnego optymizmu jako cechy dzieciń

stwa . . . Mężczyźni w ciemnych, luźnych mary
narkach czy żakietach, w ogromnych długich 

płaszczach wilhelmowskich, zawieszonych na 
ramionach, w czarnych kapeluszach, w cwikier
kach, z bródkami w szpic, w niestarannie wło
żonych koszulach świetnie dodawali sobie wie
ku. Obnosili swoją przedwczesną dojrzałość 

zmęczenie i obojętność . 

Indywidualizm był znamieniem epoki. Towa
rzyski wiek XIX, który przez współdziałanie 

ludzi w miastach tyle dokonał w cywilizacji, 
wiek Balzaka i Zoli opisujących społeczeństwo, 

nie bohatera, musial wytworzyć reakcję. Dąże
nia indywidualistyczne, tłumione, wybuchnęły 

z tym większą siłą . Artysta, któremu niedawno 
narzucono obowiązki wychowania, a przynaj
mniej zabawiania otoczenia, zwrócił się przeciw 
otoczeniu z nie ukrywaną nienawiścią. 

Epoka poprzednia, okres pozytywizmu, ozna
czała przewagę ubioru, czyli pieniędzy i kraw
ca nad człowiekiem. U schyłku wieku w zanie
dbanym stroju artystowskim malarz czy lite
rat pokazywał, że ważny jest człowiek; nie 
ubiór, który każdy może kupić. Artysta z koń
ca XIX wieku wyobrażał sobie a przynajmniej 
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udawał, że na szczycie drabiny społecznej stoi 
on. Inni, co najwyżej, mogą mieć więcej pie
niędzy . Ale tej fikcyjnej wyższości przeciwsta
wiał się jego ubiór mizerny. Nowy styl widocz
ny był także w innych szczegółach. Charakte
ryzowała go odrębność i wyrazistość linii, i naj
częściej czarny kolor. Oswobodzenie się od oto
czenia, spotęgowanie wyrazu postaci, neoroman
tyczny kult osobowości, podkreślanie własnych 
niepowtarzalnych cech, sprowadzenie sylwetki 
mężczyzny do surowych graficznych wartości, 

uwolnienie człowieka od skomplikowania życia 
wskutek rozwoju przemysłu, było w stylu. Te 
dążenia wystąpiły równolegle w str oj u i plas
tyce . . . Zgodna z tymi tendencjami była po
garda dla mieszczaństwa stylowa, w życiu i w 
stroju. Stanowiła odwrotną stronę kultu arty
sty. Niegdyś Karol V podnosił pędzel Tycjano
wi, teraz cesarz Franciszek składał wizytę Ma
tejce, malarzowi poddanego narodu, w jego do
mu. Kult ten przejawił się już uprzednio w sty
lowym „wnętrzu artysty", pełnym ·rzeźb, ma
kat, cynowych kufli, ciężkich sof, płyt marmu
rowych, a nawet okiennic z witraża'mi. Ale 
twórca podniesiony na wyżyny bóstwa wypła
cał społeczeństwu monetą najtańszą: pogardą, 

Pokazywał to twórczością, lub odrzuceniem 
przyjętych obyczajów i strojem. Gorszenie bie
dnych mieszczan, choćby na złość sobie było 

bardzo w modzie. 

URZĘDNIK SPRZED WIELKIEJ WOJNY 

Jeśli szukamy w pamięci mężczyzny wzoro
wego w dojrzałej belle epoque i w latach przed 
wielką wojną, zadanie nie jest trudne. Wnet 
jawi się nam przed oczyma mężczyzna wysoki 
i barczysty, już trochę wysportowany, ubrany 
nienagannie, w cylindrze, w czarnym żakiecie, 
w spodniach w paski, w .sztywnym kołnierzyku. 
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Jest to niewątpliwie postać z żurnalu, podczas 
gdy artysta, bohater ustępujący, jawił się nam 
zawsze w portrecie. Pisarz czy malarz był prze
cież indywidualistą, zawsze był sobą t ylko, więc 
riie można go było pokazywać jak produkt ma
sowy. Jego następca jest anonimowy i chętnie 

anonimowość podkreśla. Ubiór jego ma nawet 
przy całej cywilności pewne cechy uniformu. 
Gdyż ten impertynencko grzeczny pan, niedo
stępny, a potrzebny, to urzędnik ... 

W pojedynku artysty ze społeczeństwem 

urzędnik zajął de cydujące stanowisko. W po
przednim okresie, gdy artysta jeszcze królował, 
urzędnik walczył z nim bezpośrednio w roli dy

rektora teatru, a przede wszystkim finansisty. 
On decydował o egzystencji dzieła i jego twórcy. 
Równocześnie występował w imieniu ładu. Nic 
dziwnego, że zwyciężył. Sami artyści chętnie 

zdradzali swoje uciążliwe „cygaństwo". 

W przeciwieństwie do zaniedbaneg0 artysty 
urzędnik ubierał · się przesadnie schludnie. 
W pojęciu t ej schludności mieściły się materia
ły dobre w gatunku. Nawet najmłodszy prakty
kant biurowy nosił rzeczy solidne, aby solidnie 
wyglądać. Nikt od niego nie wymagał, aby czę
sto zmieniał strój. Przeciwnie, i pod tym wzglę
dem zachowawczość była dobrze widziana. Je
żeli nie stać było urzędnika na jednorazowy za
kup ubrania, które miało być dla niego biletem 
wizytowym, posiadał do swych usług system ra
talny . .. W akcji pomocy dla swoich pracowni
ków i w trosce o wygląd przedsiębiorstwa in
stytucje i firmy dawały specjalne dodatki na 
kupno ubrań albo nawet sprawiały identyczne 
ubiory w rodzaju uniformów. 

Ubiór z tych lat nazwać można ubiorem „na 
guziczkach". Części stroju, w szczególności bie

lizny, które najłatwiej się niszczyły, były przy

pinane i wymienne. Charakterystycznym ge

stem urzędnika i nie tylko urzędnika, gdy po

wracał z biura, było odpięcie sztywnego, mor

derczo wysokiego kołnierzyka i niemniej sztyw-
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nych, krochmalonych mankietów. Elegantsi pa
nowie zdejmowali także sztywny napierśnik ko
szuli. Mniej zamożni, przeciwnie, nakładali przy 
pracy w biurze ochronne półrękawki. Te nowe 
zwyczaje były jakby częścią składową oficjal
nego ubioru, przeznaczonego do spełniania obo
wiązków i oszczędzanego . .. Żakiet ze znakomi
tej wełny, o którym wiedziano, że posłuży do 
trumny, był gwarancją ustroju. Nie przeczyły 
tej elegancji specjalne kostiumy sportowe, któ
re wtedy powstawały. Modne i obowiązujące 

wówczas sporty, jak rower i automobil, nie mó
wiąc o tenisie, krokiecie, golfie, łódkach nie by.
ły zabawką dla dzieci i młodzieży, lecz poważ
nym spędzeniem czasu przez starszych. 

W zakresie modnych drobiazgów pierwsze 
m1eisce zaczęła zajmować teczka: na akta, 
a choćby na gazetę czytaną przy południowej 

herbacie. Teczka współzawodniczyła t eraz z no
szoną nadal laską i kapeluszem trzymanym czę
sto w ręce. Wszystkie te przedmioty wprowa
dzono ze sobą do salonu. Tylko angielscy ban
kierzy, biedni i bogaci, nosili dalej prócz teczki 
m elonik i parasol. 

„Portret wzorowego mężczyzny". Kraków 1965 
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Ze mycie głowy, szcze
gólnie w zimie jest kło
potliwe, o tern dobrze 
wie każda z pań. Zeby 
uniknąć kłopotliwego 

suszenia włosów i za
ziębiania głowy, oraz 
cebulek włosowych (co 
ogromnie osłabia włosy, 
i sprzyja ich wypada
niu) radzę myć włosy 

na sucho, proszkiem 
Florentin, który dosko
nale oczyszcza i odtłu

szcza włosy bez kłopo
tu, w ciągu paru minut. 

Mężczyźni winni się wystrzegać zmywania 
głowy zimną wodą . Racjonalne pielęgnowanie 
polega tylko na myciu głowy ciepłą wodą i Do
ktora Lustra Szamponem - Miraculum. 
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„BLUSZCZ" - PISMO TYGODNIO
WE ILUSTROWANE DLA KOBIET. 

P. Schopp. 

Na falowanie włosów żadnego 
płynu nie ma. Co do wypadania 
włosów, to Pani nie podaje żadnych 
szczegółów, więc i poradzić nic się 
nie da. 

Felicja W . 

Zmarszczki usunąć się dadzą, 

przy cierpliwości i wytrwałości pod 
wpływem umiejętnego masażu. 

Na łuszczenie się suchej skóry po
lecić mogę olejek wazelinowy z kro
plą różaną 

Biust tylko masaż poprawić może, 
a zamierzony Pani przyjazd do 
Warszawy, może Pani ułatwić po
radzenie na te wszystkie dolegli
wości. 

P. Janina Ch. 

W sprawie posady radzę się zwró
cićdo Tow. Ochrony Kobiet - Ma
zowiecka 11 w Warszawie, które 
prowadzi dział pośrednictwa pracy. 
Bladej. 

B. Osta 

Na porost brwi nie ma śrndków 
pewnych. 

- 15-
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Zofia S. Wołyń. 

Na schudnięcie zalecić mogę od
powiedni tryb życia: dużo ruchu, 
gimnastyka, sporty, umiarkowane 
odżywianie się, mało płynów, tłusz

czów, słodyczy - odpowiedni ma
saż . 

Na usunięcie niepotrzebnego 
uwłosienia są środki , które stoso
wać trzeba stale dwa razy tygod
niowo. Z chwilą gdy się przestaje 
je stosować, włosy porastają jesz
cze bujniejsze: pozostaje usunięcie 

ich za pomocą elektrolizy, co jest 
żmudne i kosztowne. 

Kosmetyków za zaliczką nie wy
syłam. 

Usteczka trwale barwi i ożywia 

płyn Roseina, który nie zmywa się 

i nie plami, oraz jest zupełnie nie
widoczny . 

Redakcja „Bluszczu" odpowiada 
stałym czytelnikom na wszelkie py
tania, dotyczące życia domowego, 
gospodarstwa, mód, robót itd. Listy 
należy adresować do redakcji działu 
praktycznego, załączając znaczek 
pocztowy na odpowiedź i dokładny 

adres. 
Na listy anonimowe, względnie bez 

adresu, Redakcja odpowiadać nie bę

dzie. 
Odpowiedzi są załatwiane kolejno 

a wobec wielkiego napływu listów 
nie zawsze mogą być umieszczone 
w najbliższym numerze „Bluszczu". 

- 16 -

Nie wyrzucajmy pieniędzy na ob
ce zagraniczne wydawnictwa skoro 
mamy swoje conajmniej równie do
bre! 

Nasz „Zbiór monogramów" za
wierający przeszło sześćset wzorów 
od wykwintnych do najskromniej
szych, wydany bardzo starannie, do
równuje pod względem wykonania 
zagranicznym tego rodzaju wydaw
nictwom, a mając charakter swo
isty , bardziej odpowiada wymogom 
domu polskiego. 

Zbiór monogramów jest niezbęd
ny w każdym oszczędnym i rząd

nym domu. 

Za jeden monogram płacicie Pa
nie około 2,- zł. „Zbiór" nasz za
wiera przeszło sześcset monogra
mów i kosztuje tylko 5,- zł. 

Każdy, nie umiejący nawet haf
tować, z naszego „Zbioru" (ze 
względu na ilustrowane pouczenia) 
skorzystać potrafi. Przysyłajcie 

więc co rychlej zamówienia, bo na
kład prawie już na wyczerpaniu. 

Administracja „Bluszczu" 

Warszawa, Krak. Przedmieście 99 

konto P.K.O. 3700 
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NAUCZYCIELKA rutynowana, 
obecnie zredukowana _ z kilkolet
nią praktyką w szkole powszechnej 
w powiecie lubelskim, poszuk_uje 
posady prywatnej w Warszawie 
lub na prowincji. Bliższą wiado
mość udzieli łaskawie Redakcja 
„Bluszczu" 

KONDYCJI na wyjazd poszukuje 
doświadczony nauczyciel, student 
uniwersytetu warszawskiego 
wyższy semestr. Chlubne świade

ctwa i referencje. 

Matertaly umieszczone w pro
gramte pochodzq z czasopism 

z tat 1900-1925. 

18 -

Wierząc w dobry gust i wyrobiony smak 

artystyczny widza naszego miasta i powiatu 

licząc na jego życzliwy i serdeczny stosunek 

do teatru gorzowskiego otworzyliśmy nowy se

zon z pełną wiarą w stale zaciśniającą się więź 

i współpracę teatru ze społeczeństwem miasta 

i powiatu gorzowskiego. 

Pragnąc jak najdokładniej poznać kierunek 

zainteresowań teatralnych naszej publiczności 

rozpisujemy - podobnie jak w ubiegłym ro

ku - konkurs-ankietę. Ankieta nasza okazała 

się bardzo cennym miernikiem opinii i gustów 

gorzowskiej publiczności. Pozwoliła na „od

krycie" ulubionych dramaturgów i sztuk teat

r alnych, a nawet przyczyniła się do zmiany 

repertuaru w ubiegłym sezonie i dostosowania 

go do propozycji widzów. 

Teraz również liczymy na szczere, analityczne 

wypowiedzi na temat dotychczasowej działal

ności teatru oraz na postulaty związane z dal

szą działalnością (repertuar, ocena poszczegól-

O nych przedstawień , aktorów itp.). 

Najciekawsze wypowiedzi zostaną nagrodzone 

oraz opublikowane w programach naszego te

at ru. 

Przewidujemy w konkursie naszym: 

I nagrodę - zł. 1.500,

II nagrodę - zł 750,-

oraz klika nagród książkowych. 

Wypowiedzi prosimy wrżucać do skrzynki na 
foyer teatru, lub przesyłać na adres: 

Państwowy Teatr tm. J. Osterwy 

w Gorzowie Wtkp. 

ut. Teatratna 9 

z dopiskiem na kopercie „konkurs". 

Dziękujemy za szeroki udział w ankiecie. 
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ANKIETA 

Wiek 

Płeć 

Zawód 

1. Czy podobało ci się dzisiejsze pr zed sta
wienie?*) 

a) Bardzo 

b) średnio 

c) Nie podobało się 

2. Czy podobały ci się dekor acje i kostiu-

my?*) 

a) Bardzo 

b) Średnio 

c) Nie podobały się 

3. Którzy aktorzy podobali ci się naj
bardziej? 

4. Jakich a utor ów sztuki prag·nąłbyś oglą 
dać na naszej scenie? 

5. Wymień kilka sztuk, jakie chciałby~ 
oglądać w naszym t eat rze 

•) Niepotrzebne skreślić. 
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Obsługa przedstawienia: 

Przedstawlenle prowadzi 

JERZY BRASZKA 

Sufler 

ELŻBIETA BORKOWSKA 

Kierownik techniczny 

ZDZISŁAW WALOSZEK 

Główny elektryk 

ZDZISŁAW WITKOWSKI 

Brygadier sceny 

MIECZYSŁAW ADAMKIEWICZ 

Rekwizytor 

KAZIMIERZ DRAPCZUK 

Prace fry,zyjerskie 

HELENA JANICKA 

Garderobiana 

EUGENIA ADAMKIEWICZ 

Kierownicy pracowni: 

malarskiej 

MICHAŁ PUKLICZ 
1tolarakiej 

. BERNARD KOKTYSZ 
krawieckiej damskiej 

MARIA LASECKA 
krawieckiej męskiej 

STANISŁAW NASZCZYNIEC 




