




Życie niczego jej nie oszczędziło, ani blasku sławy, ani poniżenia, 
ani szalonej, zaborczej miłości, ani samotności, ani chorób, ale przede 
wszystkim nie poskąpiło jej jednego - talentu. 

Gabriela Zapolska - niespokojny duch, niezwykły temperament, 
jedna z nielicznych pisarek, których twórczość weszła na stałe do reper
tuaru polskich teatrów. Jedni nazywali ją« jadowitą babą», inni obsypy
wali komplementami. «Uchodziła za kobietę zepsutą i rozpustną, 
w dodatku za socjalistkę,co uważano za szczyt ostatecznego 
pohańbienia. Jakże! Wszak pisała sztuki i powieści tak wywrotowe i tak 
burzące odwieczny ład społeczny, że ich nie można było dać do przeczy
tania dobrze wychowanym pannom» Q. Bieniasz «Gabriela Zapolska», 
Wrocław 1960). Nic więc dziwnego, że wyrzekła się jej rodzina, niezbyt 
wprawdzie stara, ale ogólnie szanowana szlachta Korwin-Piotrowskich. 
W czasach, gdy miejsce kobiety była w domu u boku męża ona 
rozczarowana małżeństwem nie tylko od męż~ uciekła, ale, o zgrozo!, 
zaczęła występować na scenie. Najpierw w amatorskim zespole teatral
nym przy Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności (sezon 
1879/80), a niedługo potem na profesjonalnych scenach m. in. Poznania, 
Lwowa, Krakowa, Warszawy. 

19 listopada 1883 roku w Teatrze Miejskim we Lwowie odbyła się 
prapremiera pierwszego utworu Zapolskiej (taki pseudonim przyjęła, 
żeby nie « kalaĆ» rodowego nazwiska), a mianowicie niezachowanego 
«obrazka dramatycznego w 1 akcie» pt. «Pierwszy bal». W 1886 r. 
w warszawskim teatrzyku ogródkowym «Alhambra» - prapremiera 
przeróbki scenicznej opowiadania Zapolskiej «Małaszka», a w roku 
następnym ukazała się jej pierwsza powieść «Kaśka Kariatyda». Tak 
rozpoczęła się kariera literacka pisarki, która weszła na stale do historii 
polskiej literatury. Wtedy nikt tego nie przewidywał. Aktorka?! Pisarka?! 
A co gorsza kobieta!!! Zniechęcona krytycznymi recenzjami w 1889 roku 
Zapolska wyjeżdża do Paryża. Miała nadzieję, że wreszcie tam, niczym 
Modrzejewska w Stanach, osiągnie upragnione sukcesy sceniczne. 
Udało jej się wprawdzie dostać do słynnego wówczas Theatre Libre 
Andre Antoine'a, gdzie zetknęła się z naturalizmem i nowymi trendami 
w sztuce aktorskiej, ale nie odniosła jednak oczekiwanego powodzenia 
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i uznania. W sumie jej pobyt we Francji trwał 6 lat. Przez cały ten czas jej 
nazwisko było obecne w kraju, dzięki nadsyłanym do polskiej prasy kore
spondencjom paryskim. Po powrocie dalej dzieliła swój czas na występy 
w teatrze i pracę pisarską. Powstały takie dramaty jak «Żabusia», «Malka 
Szarcenkopf», «Tamten». We wrześniu 1900 r. Zapolska rozstała się 
z teatrem i podjęła pracę w redakcji lwowskiego dziennika «Słowo 
Polskie», do którego pisywała m. in. recenzje teatralne. Rok później 
zamieszkała w Krakowie, gdzie otworzyła szkolę aktorską i nadal pisy
wała recenzje. Wreszcie to ona mogla krytykować i kręcić nosem, ale nie 
nadużywała swej władzy recenzenta, zbyt dobrze znała mozół teatralnej 
roboty. W 1904 roku przeniosła się do Lwowa. Nie był to czas zbyt 
szczęśliwy; kłopoty małżeńskie, zdrowotne i finansowe nie złamały w niej 
jednak woli tworzenia. W tym czasie powstały najgłośniejsze sztuki -
«Moralność pani Dulskiej» w roku 1906, «Ich czworo» w 1907, «Skiz» 
w 1908, «Panna Maliczewska» w 1910, «Kobieta bez skazy» w 1911. 
Jeszcze dwukrotnie powracała Zapolska do bezpośrednich kontaktów 
z teatrem: w latach 1912-13 ws6półpracowała z założonym we Lwowie 
Teatrem Premier, a w 1913 z eksperymentalnym Teatrem Niezależnym. 

Zmarła we Lwowie 17 grudnia 1921 roku. 

«Zważmy, że na całej przestrzeni znanej nam cywilizacji jest to, 
zdaje się, w teatrze jedyny talent kobiecy wielkiej miary i że właśnie ten 
talent urodził się z tej ubogiej na pozór polskiej gleby. ( ... ) Zapolska była 
pierwszym od długiego czasu dramatopisarzem polskim, który naprawdę 
wiedział, co się w Polsce dzieje. Zawdzięczała to właśnie karierze teatral
nej». - pisał o niej Zbigniew Raszewski. Dramaturgia Zapolskiej jest bar
dzo zróżnicowana tematycznie i artystycznie. Niewątpliwie najbardziej 
do dzisiaj znaną grupę jej dramatów stanowią te, w których bezkompro
misowo rozprawia się ze znienawidzoną mentalnością mieszczańską, 
«podwójną moralnością» , obłudą, skąpstwem, kołtunerią, brakiem gustu. 
Do grupy tych tekstów należy jedna z najlepszych sztuk Gabrieli 
Zapolskiej - «Moralność pani Dulskiej». 
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Pani Dulska w swym gniazdku. Rysunek Zapolskiej 
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Gabriela Zapolska 
I I 

MORALNOSC PANI DULSKIEJ 

pani Dulska BARBARA SZCZEŚNIAK 
pan Dulski ZBIGNIEW SZCZAPIŃSKI 

Zbyszko Dulski IRENEUSZ CZOP 

Hesia KINGA ZABOKRZYCKA 

Mela JOLANTAJACKOWSKA 

Julasiewiczowa z Dulskich BARBARA LAUKS 
• 

Lokatorka MAŁGORZATA FLEGEL 

Hanka EWA TUCHOLSKA 

Tadrachowa HALINA PAWŁOWICZ 
(gościnnie) 

. . 
rezysena 

AGNIESZKA GLIŃSKA 
scenografia 

MAGDALENA MACIEJEWSKA 

asystent reżysera 
IRENEUSZ CZOP 

inspicjent, sufler 
MAREK JASIŃSKI 
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Do Marii Szeligi 
[fragment] 

[Kraków, lato 1889] 

( ... ) Nie mam nikogo na świecie, jestem sama, bo rodzina mnie 
nie zna - z mężem się rozwiodłam, dzieci mi umarły. Pomyśl tylko: 
młoda, z głową palącą się jak pochodnia, z sercem gorącym, z urodą 
niecodzienną - sama, sama! bez celu w życiu - bez serca, do którego przy
tulić się choćby chwilę jedną, bez opieki, bez oparcia! A dokoła mnie 
świat podły, nikczemny- ci «nasi», którzy kobietę idącą samą przez życie 
otruć by chcieli, błotem obrzucić, znieważyć, zbezcześcić, a potem 
kamieniami obrzucić ( ... ) 

Ile ja tu cierpię - czy ja Ci wypowiedzieć mogę ! Jakaś straszna, 
piekielna furia opanowała serca tych ludzi. Kaśkę Kariatydę - wiesz jak 
przyjęli, a mnie samą, gdy wystęf>owałam na scenie, pomimo entuzjazmu 
publiczności, jakże prasa przyjęła? Pan Zalewski, z powodów obrażonej 
miłości własnej mężczyzny, dla którego kobieta hańbić się nie chce, 
nazwał mnie «jejmością szastającą się po scenie i robiącą na widzu 
wstrętne wrażenie». Pan Bogusławski kazał mi grać role starych panien!! 
Pani tak samo znasz lepiej ode mnie tych nikczemnych wyzyskiwaczy 
ciała i pracy kobiety! I nic ich przeciw mnie rozbroić nie zdoła - talent mój 
w wściekłość ich wprowadza, zmysł obserwacyjny przywodzi im na myśl 
ich błędy i głupotę ; uroda moja, zamiast mi dopomagać, szkodzi, chęć do 
pracy - ośmiesza ( .. . ) 

Spójrz Pani na moją fotografię, oblicz sumę mej inteligencji i ta
lentów, przedstaw sobie, że głos mój jest może tym, co mi zjednywa 
najwięcej sympatii w słuchaczach, i powiedz teraz - co miała 

Modrzejewska, idąca na scenę angielską: czterdzieści lat, zupełną nie
znajomość najtrudniejszego języka pod słońcem. Ale silna wola była 
w niej tak wielka. Tę silną wolę ja mam, chcę mieć. Praca mnie nie 
przeraża, a zresztą wszak nie palę mostów za sobą. W każdej chwili mogę 
powrócić do mej ojczyzny (!), gdzie mnie tak ... kochają!( ... ) 



Zapolska w roli nie ustalonej, Lwów ok. 1883 
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Do Ludwika Szczepańskiego 
[fragment] 

[Kraków, 16 X 1898], niedziela wieczór 

Ty mój! 

(. „) Och! drogi mój, wracaj. Ja Ci powiem w sekrecie, na uszko -
choć mi trochę ciężko Ci to wyznać - mnie bardzo ciężko. Co ja pocznę, 
kiedy u mnie jest taki nieszczęsny temperament!!! Lulu, ja się bardzo 
męczę. Ja jestem po prostu bardzo chora, ja nie wiem, co ze mną dalej 
będzie. Jestem Ci wierną i jestem Twoją, ale tę wierność zdobywam 
kosztem strasznych fizycznych męczarni, które są po prostu nie do 
zniesienia. Mam takie uderzenia do głowy, taką gorączkę, tak się męczę 
po nocach, że nie znam cięższ~j i straszniejszej męczarni. Widzisz, ja 
jestem szczera, mówię Ci całą prawdę. Chodzę, męczę się, myślę - zasnę! 
Gdzie tam! Noc cała upływa, a ja nad ranem zdrzemnę się 

zgorączkowana, wyczerpana tą walką z własną niezaspokojoną 

namiętnością, która mnie o szaleństwa przyprawia. 
Zrób z tym moim wyznaniem, co zechcesz. ja wiem jedno. Pragnę 

gorąco, żebyś odnalazł na ustach i piersiach moich ślady pocałunków, 
którymi mnie żegnałeś. Odpędzam precz tych, którzy mnie kuszą (a jaka 
ich teraz falanga! rośnie! rośnie codziennie). Lecz i Ty śpiesz się, 
pamiętaj, że kobietą jestem słabą i bardzo namiętną. Wierność, którą Ci 
dochowam, zdobywam ciężej niż inna kobieta - lecz ... 

Daj mi usta Twoje - na dobranoc. 
Och! czemuż tak! czemuż tak. .. 

L. 
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Gabriela Zapolska. Portret S. Janowskiego z 1910 roku 

Do Stanisława Janowskiego 

[Zakopane, 11XII1903) 

Kochany Stasiu! 

( ... ) Mam dużo zobowiązań, długów w Luwrze lwowskim, 
u Szenkierowej, u Leistena, u Frani [krawcowej]) i na to wszystko muszę 
pracować, aby popłacić, bo nikt mi nic nie daruje. Z Chr[amcem] 
ugodziłam się na 60 guld, za Ciebie zapłaciłam 10,50. Ale usługa, pranie, 
lekarstwa, świece, ubrania itd. - to przecież wyniesie trochę pieniędzy. 
Na to wszystko muszę zapracować, a tu pióro z rąk leci i pot czoło okry
wa. Jeszcze Twoje bziki dopełniają miary. Zechciej to jedno zrozumieć.] a 
straciłam już, to co stanowi w kobiecie - kobietę. Wrażenie operacji 
dopełniło reszty. Skoro kobieta traci możność zostania matką, zanika 
w niej potrzeba ściślejszego stosunku, słowem nie jest żoną. W tym sta
dium jestem ja obecnie. Wszystkie awantury miłosne dla mnie nie 
istnieją i nie robią na mnie wrażenia. Ażeby mnie do siebie zniechęcić, 
wystarczy widzieć we mnie kobietę. Zdaje mi się, że jestem już starą, że 
przekroczyłam wiek nakreślony dla odczuwania miłosnych wrażeń. To 
już bardzo naturalne, bo z chwilą, gdy kobieta nie jest zdolna do 
zapłodnienia, nie szuka zupełnie tego rodzaju emocji. Przeciwnie, ucieka, 
chroni się ze wstrętem i pragnie spokoju. Dlatego te wszystkie Twoje 
awantury nie robią na mnie żadnego wrażenia, bo ja odczuć je nie mogę. 
To trudno! Wiek ma swoje prawa. Dziś mi pozostała jedna mania, jedyna 
chęć: praca! Oto mój cel i moje marzenie. 

Piszę dnie cale. Chcę stanąć na tym stanowisku, z którego mnie 
Wyspiań[ski], Żeromski i Przybyszewski zepchnęli. Ambicję mam 
straszną i chcę spokoju koniecznego do pracy. Każden, kto mi w tym 
przeszkadza lub chce nałożyć kajdany mej twórczości, staje się moim 
wrogiem. Nigdy mie miałam tej chęci i tego zapału co teraz, ani nawet 
wtedy, gdy młodziutka pisać zaczynałam. 

L. 
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Gabriela Zapolska w 1906 roku 

Do Stanisława Jan owskiego 
[Lwów], 14 XI [1906] 

Kochany Uńciu! 

( ... )Dziś w ciężkich boleściach ukończyłam Dulską. Co jest? nie wiem. 
Pisałam ją w gorączce po prostu. Może to właśnie będzie coś doskonałego, 
i może nic niewarte. Odsyłam III akt dziś, tam już dwa przepisują. Gdy odbiorę, 
poślę Ci do Stanisł[awowa], ażebyś jednego dnia przeczytał i odesłał zaraz do 
Solskiego. Zdaje mi się, że gdybym była Francuzem i taką silną, życiową rzecz 
napisała, to uzyskałabym majątek i sławę olbrzymią. U nas - spastwią się nade 
mną, a zarobię parę centów ... 

Twoja Uńcia 

• 
[Lwów, 18 XI 1906] 

Kochany Stasiu! 

Piszę do Ciebie ołówkiem. Zrozumiesz dlaczego. Otóż przedwczoraj 
byłam taka senna, że leciałam z nóg cały dzieó .. W czo raj nagle, po obiedzie zaraz, 
dostałam strasznego ataku. Coś takiego nie miałam jeszcze nigdy. Odebrało mi 
mowę, wzrok, słuch, mdlałam na rękach Woźn[iakowskiej] i zdawało się, że 
zostanę. Wymioty okropne i co innego. To trwało od 2-giej do 8-mej. Nagle 
o 8-mej zaczął ze mnie wychodzić ogromny soliter. Gdy go zobaczyłam 
i poczułam, kłęby śliny zaczęły mi się toczyć i straciłam przytomność. Jakie 
miałam boleści, tego opisać niepodobna. Woźniak[owska] zaniosła mnie do 
łóżka, zebrała solitera - jest do 3 metrów - i włożyła w spirytus.Jest biały jak kość 
słoniowa i zdaje się, że nie jest urwany, lecz że to już jest głowa tego właśnie 
botorocephala, o którym Ci mówiłam. 

Za godzinę przyjdzie Feuerstein. Gdy mu to pokażę, dziwną będzie miał 
minę. Dwa lata męki!!! Dwa lata tłumaczenia ataków na nowiu. I właśnie wczoraj 
był nów. A Ty mówiłeś - komedia, a Jekeles i inne draby- histeria ... 

Twoja Uńcia 

~~~~~~~~~ 
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Po premierze DULSKIEJ 

«powodzenie zapewnione, publiczność rozentuzjazmowana, oklaski 

huragan, ogólne zdanie artyści grają wybornie, wdzięczny Solski» 

«Sztuka znakomita, powodzenie trwale zapewnione, winszuję Prokesz» 

«Sztuka arcyświetna, entuzjazm, powodzenie trwale pewne, winszuje

my, ściskamy Feldmanowie» 

«Hold i zachwyt, wyrazy ogólne, winszuję Konczyński» 
grudzień 1906 

«Wszystko co się składa na dobry obraz życia, co warunkuje sceniczne 

życie komedii, jak dobra fabula, dowcip, charakterystyka typów pozbie
ranych ze wszelkich sfer społecznych, ujętych w ramach satyrycznego 
niekiedy oświetlenia, zbiega się jak promienie zogniskowane w tej 
sztuce. Są tu pewne wpływy i reminiscencje mieszczańskiej komedii 
Bałuckiego, są lekkie zarysy metody Kisielewskiego, ale obok tego 
Zapolska cala, ze swym wypróbowanym aparatem scenicznym, wplatają
cym drobiazgi codziennego życia, epizody i tragikomiczne sceny w pełen 
plastyki schemat obyczajowy komedii utrwalonej silnymi podstawowymi 
rysami» 

Władysław Prokesch 
«Nowa Reforma» 1906 



«Ostrość obserwacji, wyraźna charakterystyka postaci, świetne poczu

cie sceny, żwawy bieg akcji, nie przeładowanej literackim, rezonerskim 
balastem - to wszystko w «tragikomedii kołtuńskiej» wystąpiło dobitniej, 
mocniej i szczerzej niż w innych sztukach Zapolskiej. Natomiast zatarła 
się dawniej jej nieobca skłonność do przesady, nadużycie efektów melo
dramatycznych, zbyt jaskrawe wysuwanie pewnej chwilowej tezy, jak 
było np. w Ahaswerze. ( ... )Jest w niej finezja, dokładność wykończenia 
drobnych szczegółów, subtelność» 

«Naprzód» 1906 

«Nie treść, nie fabula sztuki stanowią wartość ,,tragifarsy" Zapolskiej, 

ale bogactwo inwencji pisarskiej, pomysłowość w wynajdywaniu 
właściwego wyrazu, żywy koloryt sztuki świadczący o prawdzie. 
Moralność pani Dulskiej to nie mniej lub więcej udatnie zbudowany 
utwór dramatyczny Gest on zresztą napisany świetnie!); to w formę 
artystyczną ujęty protest przeciwko obłudzie, kłamstwu, przeciwko 
czołgającej się w błocie filisterii ... Autorka w sposób bardzo oryginalny 
umiała głębszą myśl sztuki przyodziać w kształty lekkie „tragifarsy", 
która bawi ustawicznie, śmieszy i ani na chwilę nas nie nuży. Cel osią
gnięty tu jest bez patetycznych apostrof i wykrzykników, dowcipnie 
i swobodnie. 

Sztuka tętni życiem i nigdy nie mija się z prawdą. Nie dała się 
autorka sprowadzić na manowce sentymentalizmu, choć tu i ówdzie 
potrąca o nutę liryczną; wprędce jednak - otrząsa się z czułostkowości 
i z większym jeszcze rozmachem odsłania nagą prawdę». 

Adam Dobrowolski 
«Kurier Warszawski» 1907 

«A nade wszystko była zawsze Zapolska mistrzynią w odtwarzaniu 

miernoty życiowej: dawała słuchaczowi przyjemne uczucie dumy i wyż
szości, chociaż bowiem obcował w jej sztukach z ludźmi zupełnie mu 
równymi, to jednak pod wpływem zręcznej insynuacji autorskiej 
dochodził do silnego wniosku, że nie o nim fabula narratur. ( ... ) 

Sztuka posiada wszystkie warunki, aby się gruntownie podobać rozleni
wionej w sprawach estetycznych publiczności warszawskiej: efekty 
jaskrawe, brutalność bardzo utalentowana, robota sceniczna wyborna, 
stale posługiwanie się życiem jako formą artystyczną, ideologią łatwą 
i sceptyczną, taką właśnie, po której nasz pan radca Dulski powie: 
psiakrew, chodźmy teraz na porządną kolację(„ .) Gorkij i Najdienow 
usiłują błoto Mieszczanim i Waniuszynych przerobić na szlachetną glinę; 
Zapolska z całą bezwzględnością zapewnia, że błoto, nawet gdy wysus
zone, na kurz się nie zamieni. I powiedzmy szczerze, iż to błoto rodziny 
Dulskich od promieni talentu Zapolskiej błyszczy mocniej niż szlachetne 
metale ideologiczne Gorkiego i N aj dienowa» 

Jan Lorentowicz 
«Ludzkość» 1907 

«Sztuka Zapolskiej jest bezsprzecznie najlepszym podręcznikiem psy

chologii pospolitego «kołtuństwa», jaki się dotąd ukazał, najlepszym 
zarazem jej utworem scenicznym. Wszystko, co Zapolska zdobywała 
przez lata, jest w tej sztuce; postacie takie są żywe, że po zejściu ze sceny 
mogłyby wejść do pierwszej lepszej czynszowej kamienicy, skąd wyszły; 
doskonały dialog, bijące tętno, a prawdy na scenie - doprawdy może aż za 
wiele». 

Kornal Makuszyński 
«Słowo Polskie» 1907 
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życzy Państwu niezapomnianych wrażeń 
w nadchodzącym sezonie teatralnym 

Nową kolekcję „Telimeny" Jesień-Zima'97/98 
znajdą Państwo w salonach firmowych 

w Łodzi: ul. Piotrkowska 78 i Sienkiewicza 36 
oraz w salonach największych miast Polski 

A ZWOLTEX -
LIDER NA POLSKIM RYNKU RĘCZNIKÓW I KOCÓW 

U nas możesz wybrać ręczniki, koce i płaszcze kąpielowe w całej 
palecie barw i bogactwie wzorów. 

Ale nie tylko: codziennie w swojej łazience możesz mieć miękkie, 
puszyste ręczniki z eleganckimi bordiurami, 
aplikacjami i haftami. 

Ale nie tylko: nie musisz już szukać eleganckiego płaszcza 
kąpielowego w zagranicznych magazynach, 
bo znajdziesz go u Nas. 
My kreujemy Twoją modę. 

Ale nie tylko: ciepły, miły puszysty koc otuli Ciebie i Twoje 
dziecko we śnie, ekologiczne barwniki i prostota 
prania sprawia, że pozostaje on równie piękny, 

choć kolejne dni i noce będą płynąć. 

Fabryka Wyrobów Frotowych i Kocowych ZWOLTEX SA 
98-220 Zduńska Wola, ul. Szadkowska 64/66 
Tel. (043) 823 46 29; Fax (043) 823 46 15 

Program do sztuki „Moralność pani Dulskiej" 
wydrukowano na papierze podarowanym nam przez 

INTER ePAPIER 
91-204 ł..ódź, ul. Warecka 7, tel./fax (042) 52 



TEATR POWSZECHNY 
dyrektor Ewa Pilawska 

kierownictwo artystyczne Wojciech Adamczyk 

kierownik literacki 
kierownik muzyczny 

pedagog muzyczny 
grafik 

aktorzy: 

stale współpracują: 
koordynator pracy aitystycznej 

inspicjenci, suflerzy 

główna księgowa 
księgowość 

sekretariat 
specjalista d/s sponsoringu 

kierownik Biura Obsługi Widzów 
kasa 

operator kserografu 
kierownik techniczny 

zastępca kier. tech. 
referent techniczny 

zaopatrzenie, asystent scenografa 
prace krawieckie 

prace perukarskie 
prace modelarskie 

prace stolarskie 
prace tapicerskie 

prace szewskie 
prace techniczne, transpo1t 

światło 
dźwięk 

garderoba, rekwizyty 
garderoba 
magazyny 

pralnia 
konserwator 

montaż dekoracji 

bufet 
bileterki, szatniarki 

Jacek Orłowski 
Marcin Sławiński 
Joanna Olczakówna 
Maciej Pawłowski 
Krzysztof Jaszczak 
Janina Piechowicz 
Ilona Bartosińska, Janina Boroi\ska, Małgorzata Flegel, 
Jolanta Jackowska, Beata Olga Kowalska, Barbara Lauks, 
Gabriela Sarnecka, Ewa Sonnenburg, Barbara Szcześniak, 
Ewa Tucholska, Kinga Zabokrzycka, Ireneusz Czop, 
Mirosław Henke, Andrzej Jakubas, Ireneusz Kaskiewicz, 
Janusz Kubicki, Piotr Lauks, Jacek Łuczak, Altur Majewski, 
Adam Marjai\ski, Grzegorz Pawlak, Radosław Popłonikowski, 
Jan Wojciech Poradowski, Tadeusz Sahara, 
Ma1iusz Siudzii\ski, Zbigniew Szczapiński, Michał Szewczyk. 
Gabriela Muskała, Gracjan Kielar, Bronisław Wrocławski 
Ilona Surowiec 
Alina Falana, Krystyna Sahara, 
Małgorzata Urzędowska, Marek Jasii\ski 
Jadwiga Grochulska 
Anna Chojecka, Barbara Paszkiewicz, 
Stanisława Rzymkowska 
Małgorzata Cholak 
Anna Wróblewska 
Henryka Świątek 
Zofia Szymai\ska 
Małgorzata Myszkowska 
Bernardyn Pikora 
Andrzej Kowalski 
Krystyna Kowalska 
Mirosława Klemm 
Janina Michurska, Halina Wich, Marian Grzelak 
Bernardetta Kundzicz-Adamska 
Tomasz Ciszek, Krzysztof Drozdowski 
Krzysztof Michalak, Antoni Popiołek 
Piotr Nowosielski 
Józef Jaworski 
Marek Gibki 
Paweł Barylski, Edward Ma1yniak 
Piotr Mela, Andrzej Otomai\ski, Wiesław Rożniatowski 
Tamara Fligiel, Halina Madany 
Genowefa Kaźmierczak, Jadwiga Sosii\ska 
Bożena Leszczyńska 

Bożena Sawicka-Szemat 
Wladysław Zgliński 
Matian Kowalski, Jacek Michałowicz, Bohdan Pietrasik, 
Andrzej Rybicki, Radosław Wysocki 
Jadwiga Ba1tula 
Katarzyna Góralczyk vel Tarasiuk, Zofia Niedźwiecka, 
Bogusława Gralak, Krystyna Kowalska -Pol 
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opracowanie programu Joanna Olczakówna 
opracowanie graficzne Janina Piechowicz 

projekt okładki Wojciech Korkuć 

ISBN 83-905676-4-4 
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