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Urodziła się w Podhajcach na Wołyniu w ro
dzinie ziemiańskiej. Po nieudanym małżeństwie 
z porucznikiem gwardii carskiej zerwała ze 
swoim środowiskiem i rozpoczęła karierę 
aktorską, najpierw na scenach amatorskich, 
potem zawodowych. W r. 1882 występowała w 
teatrze krakowskim. W r. 188~ r. wyjechała do . 
Francji, aby tam kontynuować studia aktorskie 
w słynnym Thecitre Libre Antoine'a. Teatr ten 
preferował repertuar naturalistyczny. Sukcesów 
jednakże nie odniosła, także i po powrocie do 
kraju bez większego powodzenia występowała 
na scenach różnych miast. W. r. 1902 zorganizo
wała w Krakowie prywatną Szkołę Drama
tyczną. 

Pracę literacką rozpoczęła ok. r. l881, druku
jąc na łamach „Gazety Krakowskiej" powieść 
Małaszka ( 1883). Już przy ocenie tego debiutanc
kiego utworu krytycy ostro zaatakowali młodą 
autorkę za jaskrawy erotyzm utworu. Dalsze 
utwory Zapolskiej, pisane pod wyraźnym wpły
wem naturalizmu, przyniosły różne „wycinki 
z życia", przede wszystkim obyczajowego, po
dejmowały kwestie pomijane dotąd przez wię
kszość pisarzy . polskich. I tak pisała Zapolska 
o problemie alkoholizmu (We krwi, 1893), pro
stytucji (O czym się nie mówi, 1909), chorób we
nerycznych (O czym się nawet myśleć nie chce). 
Także w pracy dziennikarskiej, od 1900 r. w 
„Słowie Polskim" we Lwowie, podejmowała te 
tematy. Do najlepszych powieści Zapolskiej na
leży Sezonowa miłość (1905) i dalsza jej część 
Córka Tuśki (1907), opisująca życie mieszczań
skie. 



Największą popularność przyniosła jednak 
Zapolskiej twórczość dramatyczna. Jej utwory 
były chętnie grywane przez różne teatry, także 
i dziś cieszą się powodzeniem u publiczności. 
Charakteryzuje je świetna kompozycja, zwarta 
akcja, żywy dialog. Doświadczenia niezbyt uda
nej kariery aktorskiej były w pracy dramatur
gicznej Zapolskiej na pewno bardzo cenną po
mocą. 

Do najwybitniejszych dramatów Zapolskiej 
należą: Zabusia (1897), Ich czworo (1907), Skiz 
(1909), Moralność pani Dulskiej (1907) Panna 
Maliczewska (1910). 

W swoich utworach Zapolska często posługi
wała się analogiami do świata przyrody. Zyciem 
społecznym rządzi więc prawo walki o byt, a w 
życiu obyczajowym ważna jest odwieczna wal
ka dwóch płci. Są to oczywiście poglądy wzięte 
od naturalistów. Za Emilem Zolą uważała Za
polska, że literatura ma być wiernym odbiciem 
rzeczywistości, dokładnym zapisem zaobsenDo
wanych faktów. Poglądom tym dawała wyraz 
w swojej praktyce pisarskiej. Zmarfo we Lwo
wie. 
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FRAGMENTY LISTÓW 

GABRIELI ZAPOLSKIEJ 

DO STANISŁAW A JAN O WSKIEGO 

Lwów. 30. X. 1906 

Zabrałam się do pisania sztuki [Moralność 

pani Dulskiej] i mam kilka scen. ( ... ) Muszę 

skorzystać na 15-ty, bo Heller mi napisał, że 

da .mi 100 guld, jak mieć będę sztukę w ręku. 

Temat - Pa n i D u 1 ska. 

Lwów, 4. XI. 1906 
• 

Napisałam I akt i w tej chwi,li go odnoszę. 

Jutro zabieram się do drugiego. Jestem w we

nie i aż się trzęsę ze złości gdy mi kto przeszka

dza. Wieczorem czytałam Rycht[erowi] i Go

dziem[bie-Wysockiemu]. Są zachwyceni. Wszys

cy mówią, że to będzie jeden ryk w teatrze i że 

aktorzy nie będą mogli mówić. Dziś zaniosę 

Hellerowi I akt i każę przepisywać. 

Lwów, 13. XI. 1906 

Jestem tak zapracowana Dulską, że ledwo 

żyję. ( ... ) Jutro kończę sztukę. Nie wiem, 

jaka jest, ale zdaje się dobra. Pisałam jednym 

tchem. 

Lwów, 14. XI. 1906 

Dziś w ciężkich boleściach ukończyłam Dul

ską. Co jest? Nie wiem. Pisałam ją w gorączce 

poprostu. Może to właśnie będzie coś doskona-



łego, a może nic niewarte. Odsyłam III akt dziś, 

tam już d_wa przepisują. Gdy odbiorę, poślę ci do 

Stanisł[awowa], żebyś jednego dnia przeczytał 

i odesłał z a r a z do Solskiego. Zdaje się, że gdy

bym była Francuzem i taką silną, życiową rzecz 

napisała, to uzyskąłabym majątek i sławę ol

brzymią. U nas - spastwią się nade mną, a 
zarobię parę centów. 

Lwów, 12. XII. 1906 

Wyobraź sobie, że Solski gra Dulską w tę so

botę bez mego pozwolenia, bo ja wyraźnie żą

dam p o ś w i ę t a c h i razem jei::lnego dnia 

Lwów-Kraków-Warszawa, aby nie mieli cza
su mi sztuki zgryźć. 

DO WILHELMA FELDMANA 

Lwów, 12. XII. 1906 

Pan pisze recenzje w „Naprzodzie". Czy tak? 

A więc do Pana wyciągam moje biedne, schoro

wane ręce i proszę, proszę, weź Pan w opiekę 

moją Dulską. Pan wie, co oni mi z najlepszą 

rzeczą potrafią zrobić. A ja sił nie mam! ( .. ). 

Chciałam, aby Dulska poszła równocześnie w 3 

teatrach, aby nie mieli czasu mi ją zgryźć. Sol

ski bez mej wiedzy daje ją nagle w tydzień 

przedświąteczny. Niech choć będzie poparta przez 

prasę. Idź Pan po egzemplarz. Przeczytaj. Na

pisz coś o niej przed przedstawieniem'. To rzecz 

bardzo na rękę „Naprzodowi". Chciałam w tej 

tragifarsie kołtuńskiej dać obraz podłości bur

żuazyjnej. Gdy ta dziewczynka na końcu woła: 

' 

„Mnie się zdaje, że tu kogoś zamordowali" 

to jest to właśnie. Zamordowano tu duszę ludz

ką. Zwróć Pan na to uwagę. Pan to odczuje. 

Pan to zrozumie. ( .. ) 

Tyle się nade mną pastwiono. A przecież we 

mnie coś było. Zobaczy Pan w Dulskiej, że mnie 

szkoda, że lepiej, ażeby mnie leczono, niż da

wano tysiące na stypendia śpiewaczkom lub 

przepłacano występy zagranicznych wielkości. 

Co począć! Co począć! 

DO STANISŁAWA JANOWSKIEGO 

. 
Lwów, 16. XII. 1906 

Dziś w nocy telegram nadchodził za telegra

mem. Już w dzień miałam listy, kartki, że sztu

ka jest fenomenalna, że rozkupiono bilety na 

dwa spektakle u Grigara, że coś będzie bajecz

nego. Ale zawsze się bałam, bo znasz mnie. 

Tymczasem Solski po drugim akcie telegrafo

wał: „Powodzenie zapewnione publiczność roz

entuzjazmowana oklaski huragan ogólne zdanie 

artyści grają wybornie wdzięczny Solski". ( ... ) 

Następnie od Feldmanów: „Sztuka arcyświe

tna entuzjazm powodzenie trwałe pewne win

szujemy ściskamy Feldmanowie." 

Lwów, ok. 17. XII. 1906 

Dziś nadeszła l„Nowa] Reforma" i „Czas". 

I o dziwo, „Czas" rozpływa się i nazywa Dulską 

najlepszym moim dziełem. Z rządowych teatrów 

warszaw[ski.ch] nadeszła depesza, abym była tak 



„łaskawa" i powierzyła Dulską im. A ja jestem 

taka dziś słaba!!! 

Lwów, 18. XII. 1906 

Wczoraj dostałam telegram gratulacyjny . od 

Wójcickiego i od Leszczy[ńskiego] dziękującego 

za rolę [Zbyszka]. Pozbierałam wszystkie tele

gramy i odesłałam biletem niemym p. Hel

lerowi. 

DO KOR).'l'ELA MAKUSZYŃSKIEGO 

Lwów, ok. 22. XII. 1906 

Jako referenta spraw teatralnych polecam Ci, 

proszę właśnie Dulską, która odniosła taki 

tryumf w Krakowie. ( .. ) Od soboty jestem zasy

pana gratulacyjnymi telegramami i listami. 

Dwa razy wyprzedano teatr, zanosi się na trze

ci. Tak mi pisali. I to w tydzień ... świąteczny. 

Więc proszę, napisz - mój złoty - bo ja 

bardzo jestem osłabiona i mam jechać na po

łudnie, a pieniędzy nie mam i ta Dulska to mo

ja deska ratunku. Jak ja się męczyłam pisząc 

ją. Gdyby to kto był widział! Dziś ludzie bawią 
. , . . . I 

się, zasm1ewaJą ... a Ja. 

DO DYREKCJI TEATRU MAŁEGO 
W WARSZAWIE 

Lwów, XII. 1906 

„.zawiadamiam, iż napisałam nową sztukę 

moderne (O!_i bardzo), Moralność pani Dulskiej, 

tragikomedia kołtuńska w 3 aktach. Pisałam ją 

# 
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z· pewną siłą i rozmachem po niepisaniu JUZ 

dwuletnim. Ci, którzy ją czyta~i, nie mają słów 

zachwytu. Temat drastyczny, ale dużo werwy, 

dowcipu - i żywość akcji i dialogów pozwala 

to przełknąć. Proszę mi napisać, czy Teatr Mały 

posiada 8 kobiet zdolnych grać, a zwłaszcza czy 

jest odpowiednia charakterystyczna, rosła, silna 

kobieta (genre Wojnowskiej). Rządowy teatr nie 

budzi we mnie zaufania w obecnym czasie. 

I wolę dać Dulską Wam. Jeśli tak, proszę o na

tychmiastową odpowiedź. 

DO JANA LORENTOWICZA 

Lwów, 1. I. 1907 

Dziś mi mówiono, że Pan pisze w „Gazecie 

Warsz~wskiej". Grać będzie Gawalewicz moją 

nową sztukę pt. Moralność pani Dulskiej. Ogło

szono ją za arcydzieło, ale ja nie wiem. Zawsze 

się boję. Weź ją Pan pod swoją opiekę. („.) 

Pisałam tę sztukę prawie nieprzytomna z o

słabienia, ale pisałam, bo chciałam mieć na ku

rację. I ona jest moją deską ratunku. Pisz Pan 

o niej przed, pisz po. Jest warta. Jest zrobiona 

, dobrze. Patrz na nią głębiej, nie przez śmiech 

ludzi, których bawi seria konceptów. Tam za

kończenie jest główną wagą - ten krzyk roz

paczy Meli, która woła: „Tu kogoś zabili ... " 

Zwróć uwagę na. to, jak gładko się tam spełnia

ją zbrodnie. Może ten ton nie będzie się panu 

podobał, ale widzi Pan, ja zawsze hołdowałam 

prawdzie życiowej, to jest temu, co życie da

je - momentom brylantowego piękna i smu-· 

li 



tnego zła. I nie można jednego od drugiego od

łączać, bo wtedy nie będziemy się rozumieć, 

my ze sceny i my ze sali. 

DO STANISŁAWA JANOWSKIEGO 

Lwów, 9. I. 1907 

Taka jestem niespokojna, że mnie nie ucie

szył nawet try~mf Dulskiej w Warszawie. Oto 

treść telegramu, które zabrał Heller, aby z nich 

robić reklamy do pism tutejszych. 

Te 1 e gr am Ka z i a [Korwin-Piotrowskiego] 

w nocy o wpół do 1-szej: „Premiera Dulskiej 

tryumf niebywały entuzjazm szalony brawa hu

ragany publiczność wołała bez końca autorkę 

grali wybornie jedno zdanie arcydzieło nieby

wałe ściskam gorąco winszuję Kazimierz." 

' 
Telegram Dyrekcji [Teatru Małego]: 

„Dzięki gorące za sztukę tryumf entuzjazm 

wdzięczna Dyrekcja." 

T e 1 e g r a m a r t y s t ó w: „Pokorne podzię

kowanie za rolę i wyrazy uwielbienia dla ge

nialnego dzieła artyści." 

DO KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 

Lwów, I. 1907 

Proszę uprzejmie o umieszczenie [w „Słowie 

Polskim"] jak najszybciej załączonego ostrzeże

nia, bo mi chcą rozmaite wędrujące kryminały 

sztukę [Moralność pani Dulskiej] wykraść i grać 

bezpłatnie. Przy tym proszę dać wzmiankę 

[ 

o tym, że sztuka odniosła tryumf w W-wie, że 

idzie codziennie przy wysprzedanym teatrze i że 

wzięła szturmem publiczność („Kurier War

szawski"). Od siebie dodaj Pan - proszę - że 

„próby rozpoczęte pod kierunkiem autorki, ob

sada najlepsza itd." 

DO STANISŁAWA JANOWSKIEGO 

Lido, 5. III. 1907 

I ja jestem zdania, że trupa taka z Dulską 

może zrobić dużo. Można ją nazwać Trup a 

imienia Gabrieli Zapolskiej - to 

swoje na afiszu zrobi. • 

Lido, 31. III. 1908 

Jest w „Figarze" ogromny o mnie artykuł pt. 

Gabriela Zapolska, mianujący mnie geniuszem 

europejskim, a Dulską arcydziełem wszechświa

towym. 

DO PA ULA CAZIN 

Lwów, 14. XI. 1908 

Z największą przyjemnością będę oczekiwała 

tłumaczenia Dulskiej. Właśnie podpisałam umo

·w c; z Wiedniem, Berlinem - po niemiecku, po

tem po węgiersku, po czesku, kroacku - wresz

cie, we wszystkich możliwych językach. 

Rzeczywiście, Pan ma · rację Dulska jest głę

boko ludzka i równie dobrze może nazywać się 

Duppont albo Durand, albo Martin - jak Dul-
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ska. Nikczemność mieszczaństwa wszędzie jest 

jednakowa. Kiedy będę miała rękopis francuski 

postaram się zainteresować nim albo Cemiera, 

albo Antoine'a i jestem pewna, że po przeczy

taniu sztuki będą ją brać. Bardzo jestem szczę

śliwa, że Dulska podobała się Panu. 

DO JÓZEFA KOTARBIŃSKIEGO 

Lwów, ok. 1909 

(„.) Widzi Pan, sztuka to nie jest obrębianie 

tuzina chusteczek do nosa. Ja nie wiem, kiedy 

ja ją będę mogła napisać („.) Nie pisałam dwa 

lata i jednego tygodnia, będąc ciężko c~ora, na

pisałam Dulską. Tamtego napisałam n ag 1 e w 

tydzień. Ja nie jestem sztukorób. Ja nagle, nie

spodziewanie, w trakcie na przykład najbanal

niejszej rozmowy albo konsultacji z doktorem, 

staję dęba i zaczynam w umyśle widzieć s c e n ę 

i na niej chodzące figury ze wszystkich pol

skich teatrów. Często dopożyczam i z francus

kich. I oto już wiem, że b ę d ę p is a ć. Ale ja nie 

wiem, kiedy to przyjdzie i ja żadnego przymu

su nie mogę mieć na karku, bo coś się buntuje 

wtedy we mnie, jakaś rozpacz, złość mnie ogar

nia, i nie b ę d ę w s ta n ie n i c r ob i ć. („.) 

DO REDAKCJI NAPRZODU 

Lwów, ok. 14. III. 1912 

Uczyniono mi ciężką krzywdę nie puszczając 

Kobiety bez skazy w Galicji. Grają sprośne 

francuskie - świństwa i to uchodzi - ale gdy 

chciałam jako tł o pokazać zgniliznę wyższej 

burżuazji, narobiono wrzasku i aż Bliczewski 

wdał się w tę sprawę. Skoro w Pannie Mali

czewskiej w suterenie dzieje się gwałt i sprze

daż dziewczyny - dobrze, skoro w Dulskiej 

pokazuje się zgniliznę małej burżuazji - pię

knie. Ale gdy sięgnąć do tych z pierwszego pię

tra - wtedy policja, Kościół, namiestnictwo, 

hofraty, wszystko w ruchu. 

Przedruk z: 
GABRIELA ZAPOLSKA, Listy, W-wa 1970 

• 
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... nie obchodzi mnie to nic, że mnie nazywa
ją fabrykantką sztuk i gromią mnie za efekta, 
którymi ubarwiam swoje sztuki. Zycie ma 
mnóstwo efektów, którymi ubarwia nasze ist
nie, a ja staram się to, co piszę czerpać z życia.„ 
Każdy autor ma swój „genre", dlaczego ja nie 
mogę mieć swego. Nie naśladuję nikogo, nie 
wzoruję się na nikim. Jestem sobą. 

Fragment wywiadu przeprowadzonego 
z Zapolską, 1901 r. 

Zapolska wmawiała w siebie nieskończenie wie
le rzeczy: feminizm i patriotyzm, socjalizm i mo
dernizm, naturalizm i mistykę. Jest to naj
płytsza strona jej działalności. Siłą jej pozo
stanie na zawsze wzgarda, nienawiść, pozosta
nie głębokie obrzydzenie dla życia, spazmaty
czny krzyk bólu, śmiech szyderski i gorzki. 

Stanisła~ Brzozowski, Powieść 
„mieszczańska" i jej fazy u nas 

Dla kogo Dulska była rewelacją, ten oczy
wiście musiał mówić o geniuszu Zapolskiej; ja 
takim sztukom mogę przyznać tylko wartość 

społeczno-pedagogiczną dla pewnych sfer. Pasją 
jej była nie żądza prawdy, lecz żądza kompro
mitowania swych wrogów. 

Karol Irzykowski, Uroki naturalizmu 

Zważmy tylko , czy oburzając się i gorsząc 
się nie zostajemy wciągnięci w jej świat, w jej 

• kryteria? Ależ tak, to ona właśnie oburza się 

wiecznie na samą siebie , ona piętnuje własne 
grzechy, ona doprowadziła sztukę samoobrony do 
doskonałości. Każdy , kto się nią gorszy i nią po
gardza . - sam staje obok niej i staje się jej 

sojusznikiem. („.) Piętnujemy ją za to, co sami 
uznaliśmy za ludzkie: za wstyd, za poczucie 
przyzwoitości, za troskę wychowawczą, za to, 
że przede wszystkim ona dobrze wie i świat . nie 

rządzi się dobrem i tylko przystraja czyny w 
kształty moralne. („.) Dlaczego się w końcu gor
szymy, że chciała być dobrą, zapobiegliwą mat
ką? . Niechże ci wszyscy, którzy powtarzają 

o rozsądku, którzy mówią o sceptycyzmie i ko
rzyściach płynących z elastycznej postawy, ci, 
którzy powtarzają, że należy wyzyskać każdą 

istniejącą sytuację, niechże oni uświadomią so
bie to podobieństwo. 

Włodzimierz Maciąg, Za co panią 
Dulską szanować winniśmy, „Zycie 
Literackie·" 1960, Nr 438 

Dulska rzadko chodzi do teatru. Bardzo, bar
dzo rzadko. Była na Wesołej wdówce, na We
selu (wróciła ogłupiała i zadecydowała, że to 
jest coś ze szpitala wariatów) i na swojej włas
nej Moralności, która ją do łez ubawiła. Zna
lazła się mądrą i zupełnie na swoim miejscu. 
Przyjemniej jej nawet było, że tę jej Moralność 
ludzie podnoszą i tak oklaskują. 

Fragment felietonu Zapolskiej 
Lekki chleb, „Słowo Polskie" 1908 

(„.) Jakoś w drugiej połowie listopada zaczęły 
się przygotowania do sztuki Zapolskiej Moral
ność pani Dulskiej, której egzemplarz przynios
ła Stanisława Kawińska. Reżyserował Zygmunt 
Bończa-Tomaszewski („ .) Wciąż jeszcze niewiel
ką różnicą poziomów podłogi i linią chybotli
wych świec - czasem bardzo rzadko roz
.sta wionych - oddzieleni od aktorów siedzieli 
w idzowie. („.). Wśród t e j bardzo różnorodnej 



publiczności wciąż zieleniły się mundury woj
skowe raz liczniej, raz mniej licznie ale zawsze 
obecne i radujące oczy nieustannym stwierdze
niem faktu, że Niemcy zostali już wygnani. Nic 
dziwnego, że taka publiczność - wielu żołnie
rzy po raz pierwszy w życiu oglądało przecież 
przedstawienie w teatrze - zapominając o gra
nicy pomiędzy fikcją sceniczną a życiem mie
wała spontaniczne reakcje. Kiedyś jeden z nich 
krzyknął głośno do Taurcłchowej (w scenie z pa
nią Dulską): niczewo, babuszka, dzierżyś!, a po
jedyńcze głosy podtrzymywały go polskimi wy
krzyknikami. ( ... ) 

Kostiumy w tej sztuce były modnymi w 
1938-1939 roku ubiorami z życia, które prze
trwały okupację. Grało się Moralność pani Dul
skiej jako sztukę całkowicie współczesną - wa
runki techniczne absolutnie nie zezwalały na 
poszukiwania i interpretacje „w stylu epoki", 
a nawet mówiąc szczerze, nie pamiętam, aby 
ktoś odczuwał gwałtowną potrzebę takich po
szukiwań. Charakterystyka środowiska miesz
czańskiego, ukazanego w sztuce, zachowała peł
ną aktualność, odświeżoną przez wydarzenia 
ostatnich lat, które wyzwoliły drapieżność tego 
ś~odowiska w jej najokrutniejszej odmianie. 

To samo dotyczy dekoracji. Myśleliśmy o ta
kim salonie, jakich wiele widziało się jeszcze 
w 1941 r. we Lwowie. Żeby miał dywan, pia
nino - lepiej nawet fortepian - dużo obraz
ków w ozdobnych ramach,. cóż jeszcze? Jakieś 
„śliczne" drobiazgi... ale skąd to wziąć, gdy 
brak wszystkiego: desek, dykty, gwoździ... nie · 
mówiąc już o tkaninach? Skąd fortepian? 

Utworzono w tym czasie specjalną instytucję, · 
której _zadaniem było zabezpieczenie przed sza
brem porzt<conego przez Niemców mieni~. Sie-

dzibą tej instytucji były ogromne budynki 
i stajnie przedsiębiorstwa przewozowego przy 
ulicy Inżynierskiej, gdzie przed wojną mieściły 
się składy firmy Wróblewki i S-ka. Pomysł 
skorzystania z pomocy tej instytucji okazał się 
bardzo szczęśliwy. Wypożyczono nam wszystko, 
o coś my prosili - łącznie ze świetnym forte
pianem i meblami. 

• 

Stanisława Mrozińska: Teatr 
już gra(~): S. Mrozińska: Teatr 
wśród ruin Warszawy. Wspom-, 
nienia i dokumenty z lat 1944-.: 
-1945. Warszawa 1958; Przyto-· 
czony fragment opisuje przygo..:. 1 

towania do s~ektaklu, którego 
; premiera odbyła się ~ gru.cima.' 

'' HM4 r. w Teatrze m: st. War
szawy, mieszczącym się na wyc-: 

· zy.10lonej już wówczas Pradze; · 

· •.• ,.„ 

"'-: 
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W REPERTUARZE PTN 

Wiktor Rozow 
GNIAZDO GŁUSZCA 
Przekład GRAŻYNA STRUMIŁŁO-MIŁOSZ 
Reżyseria INNA KOROGID 
Scenografia ALEKSANDRA SELL-W ALTER 
PREMIERA 1 III 1981 

Na pierwszym planie od lewej: Jerzy Siwy - Stiepan 
Studakow, Gertruda Szelszówna - Walentyna Dmi
friewna. 

• 

Od le~J: Jłłzł Si..,, - Stiepan Sudakow, Maria Ka
sj>ri>Wicz - łłataUa. 

tłłl t:t'1'tt:Pa.ret -~lt -Je&or jHiuitiń; Edmund tlit ' _...,...,... . 



Od lewej: Jadwiga Mysiak..,... Zoia, Marian Kierycz -
Pro w. ·· 

Zespół techniczny 
Kierownik techniczny 
ZDZISŁAW LIMBACH 

Kierownik pracowni krawieckiej 
MARIAN BIAŁAS 

Kostiumy damskie 
ERYKA KOZŁOWSKA 

Kierownik pracowni stolarskiej 
JÓZEF BAJOREK 

Kierownik pracowni perukarskiej 
TERESA PENCARSKA 

Kierownik pracowni malarskiej 
JERZY SEIBEL 

Prace butaforskie 
ANIELA KUCHARSKA 

Kierownik ślusarni 
STANISŁAW STEC 

Kierownik oświetlenia 
ANTONI PODLE9'ZCZUK 

Efekty akustyczne 
WIESŁAW SZOSTAK 

Kierownik sceny 
EMIL MIKA 

Rekwizytor 
MARIA BREM 

Dyrektor administracyjny 
RYSZARD DULBAS 

Sekretarz Teatru 
KRYSTYNA GRABARCZYK 

Przedstawienie prowadzi 
BOŻENA LIMBACH 

Kontrola tekstu 
JADWIGA MYSIAK 

Reda kcja programu 
EW A KWIECIEŃ 

Opracowanie graficzne 
JANUSZ KRZYŻOWSKI 

Kierownik Biura Organizacji Widowni 
IRENA MORAWIEC 

Bilety można zamówić telefonicznie 

Nr telefonu centrali 71-32-56 

Nr tel. Działu Organizacji Widowni 71-54-93 
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• 
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