


Gabriela Zapolska 1ss1 - 1921 

Jej życie od dzieciństwa związane było z teatrem. Jej matka była tancerką baletu warszawskiego. 

Jako aktorka Zapolska zaczynała w amatorskim zespole teatralnym przy Warszawskim Towarzy

stwie Dobroczynności. Później występowała w Krakowie, Poznaniu, Łodzi. Zależało jej na karierze 

międzynarodowej, dlatego wyjechała do Paryża. Występowała tam, ale nie odniosła większego suk

cesu. Wróciła do Warszawy, chciała grać w Teatrze Rozmaitości - bardzo ważnej scenie w tamtym 

czasie. Nie przyjęto jej. Krótko grała w Petersburgu, później występowała w warszawskich teatrzy

kach ogródkowych. Cały czas pisała i wystawiała. W 7 897r. w Teatrze Miejskim w Krakowie wysta

wiła popularną do dziś „Żabusię''. Na jesieni przeniosła się do Krakowa i grała w tamtejszym teatrze. 

Na jego zamówienie napisała dramat ,,Tamten" o stosunkach politycznych w ówczesnej Warszawie. 

W 1899 r. z powodu konfliktu z dyrektorem Pawlikowskim przeniosła się do Lwowa. Rok później 

Pawlikowski został dyrektorem lwowskiego teatru. To zakończyło aktorską karierę Zapolskiej. 

Zależało jej na byciu dobrą aktorką i pisarką. Została najlepszą polską autorką dramatyczną 

i jedną z lepszych w Europie. 

Od tej pory pisała recenzje teatralne. W Krakowie założyła szkołę aktorską. 

Największą wartość w dorobku Zapolskiej mają dramaty, m.in.: ,,Ich czworo'; ,,Tragedia Judzi głu

pich'; wspomniana „Żabusia" (1897), „Małka Szwarcenkopf" (1897), „Jojne Firułkes " (1898), „Moral

ność pani Dulskiej" (1906), „Panna Maliczewska" (1910). Jej dramaty tłumaczone były na ki/kana

ście języków i grane w licznych teatrach polskich i europejskich, doczekały się adaptacji radiowych, 

później telewizyjnych. 

Choć od powstania dramatu Gabrieli Zapolskiej minęło przeszło sto lat, to śmiało można powiedzieć, 

że poruszane w nim tematy są wiecznie żywe. I zapewne to stanowi źródło jego powodzenia, bo od 
czasu premiery w 1906 roku sztukę wystawiono ponad 160 razy. 

„Moralność pani Dulskiej" to fantastyczna komedia z rewelacyjnie napisanymi rolami, z niezwykłym, 
błyskotliwym poczuciem humoru. Jest to niewątpliwie jedna z najlepszych polskich komedii, dziś 
można powiedzieć, klasycznych. I nie jest to frazes. Czy dziś wśród nas nie ma Dulskich? Smiało 
„tragifarsę kołtuńską" z początku ubiegłego wieku można nazwać sztuką współczesną. Czyż we 
współczesnym świecie nie znajdziemy wyznawców teorii Dulskiej:„Na to mamy cztery ściany i sufit, 
aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział''. Zapolska demaskowała obłudę moralną, 
chciwość, rozkład życia rodzinnego. Dziś możemy mówić o patologiach społecznych, o psychicznej 
przemocy w rodzinie i hipokryzji. Mijają lata a zakłamana moralność pozostaje, pełna pogardy dla 
słabszych i biedniejszych. 

Hipokryzja. To jest domena Anieli Dulskiej, w której to osiągnęła ona mistrzostwo, staram się obłudę 
Dulskiej spotęgować - w naszym spektaklu Dulska ma partnera, pana Romka. A kim dziś jest Dulski? 
Czy nic nie mówiącym pantoflarzem? Nie. To inteligent, który został stłamszony przez nowobogacką, 
młodszą żonę i poddał się. Dulski nie próbuje reagować na cokolwiek, toleruje i ... akceptuje zachow
anie całej trójki dzieci. Toleruje nocne eskapady i nadużywanie alkoholu przez Zbyszka, zachowanie 
Meli czy Hesi. Dulska przymyka oko na to, co Zbyszko robi z Hanką, dla świętego spokoju i żeby 
„zdrowia nie tracił''. 
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Zadanie zostało sfinansowane z budżetu miasta Gorzowa Wlkp. 
w ramach XIII Miejskiej Kampanii Edukacyjno-Informacyjnej 
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Mirosław Siedler - reżyser 

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi Wydział 

Aktorski. Debiutował rolą Abla w „Teraz dla ciebie zagłada" Jerzego Andrzejewskiego 

w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. W latach 1983 - 1997 pracował 

w łódzkich teatrach: Nowym, Powszechnym i w Teatrze im. Stefana Jaracza. Od 2002 roku 

związany z Teatrem im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, w którym pełni funkcję Dyrektora 

Naczelnego I Artystycznego. Wśród ważniejszych ról teatralnych wymienia Ariela 

w „Burzy" Szekspira, Wiktora w „Wiktorze albo dzieciach u władzy" Rogera Vitraca. Reżyser 

wielu inscenizacji teatralnych do których możemy zaliczyć m.in.:„Sen nocy letniej';„Tango'; 

„Mikołaj Kopernik - dwa światy'; „Moralność pani Dulskiej'; „Romeo i Julia''. Odznaczony 

Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Odznaką Honorową Za Zasługi dla 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Tatiana Kwiatkowska - scenograf 
• 

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od wielu lat wykonuje projekty dla 

teatrów dramatycznych i muzycznych. Projektuje kostiumy na Festiwal Piosenki w Opolu. 

Pracuje w TVP, gdzie projektowała kostiumy i scenografię do tak znanych produkcji jak 

„Kabaret Olgi Lipińskiej" i „Czupurek''. Za dokonania artystyczne Tatiana Kwiatkowska 

otrzymała dwukrotnie nagrodę Prezesa rady Ministrów oraz nagrodę dla Najlepszego 

Scenografa Widowisk Dziecięcych na festiwalu w Poznaniu. W 2002 r. została odznaczona 

Złotym Krzyżem Zasługi. W Teatrze Osterwy zaprojektowała scenografię do„Stolika na pięć 

osób" w reż. Zbigniewa Zapasiewicza, „Dnia Walentego" w reż. Tomasza Zygadły, „Złotej 

Kaczki" i „Calineczki" w reż. Andrzeja Ozgi, „Kochać" i „Amoroso" w reż. Artura Barcisia oraz 

„Królowej Śniegu" i "O krasnoludkach i sierotce Marysi" w reż. Jana Tomaszewicza. 

Agnieszka Siedler - opracowanie muzyczne 

Wiolonczelistka, autorka tekstów oraz aranżacji muzycznych, psycholog dziecięcy, 

montażystka z zamiłowania, autorka artykułów naukowych, doktorantka na wydziale 

psychologii, szkoleniowiec. Żyje wedle słów profesora Bartoszewskiego„życie trudne, lecz 

nie nudne'; co często objawia się nadaktywnością lub zbytnim zapracowaniem, lecz nie 

osłabia chęci podejmowania nowych wyzwań . 
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Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. 
ul. Teatralna 9, 66-400 Gorzów Wlkp. 

TE.A.TR 
im.J. OSTERWY w GORZOWIE WLKP. SEZON 2015/2016 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny: Jan Tomaszewicz 

Aktorzy: 
Beata Chorążykiewicz, Bogumiła Jędrzejczyk, Marta Karmowska, Joanna Ginda, 
Teresa Lisowska-Gałła, Anna Łaniewska, Edyta Milczarek, Karolina Miłkowska-Prorok, 

Bożena Perłowska, Kamila Pietrzak-Polakiewicz, Bożena Pomykała-Kukorowska, 

Joanna Rossa, Marzena Wieczorek, Michał Anioł, Bartosz Bandura, Przemysław Kapsa, 
Jan Mierzyński, Artur Nełkowski, Leszek Perłowski, Krzysztof Tuchalski, Cezary Żołyński, 
Iwona Hauba (inspicjent-sufler) 

Główny księgowy : Anna Jankowska · Księgowość: Katarzyna Treichel, Anna Kaczałko · 
Dział administracji: Bożena Friihauf, Leszek Andrzejewski · Dział Promocji i Obsługi Widzów: 
Lidia Tyborska (kierownik), Ewa Kunicka, Magdalena Chlebicka, Grażyna Komorowska, Justyna 
Martyła, Natalia Saska · Dział techniczny: Ryszard Jarek (kierownik), Artur Mazurkiewicz 
(brygadier sceny), Wojciech Mikitynowicz, Artur Nowacki, Jędrzej Obrowski, Irena Jasińska 
(rekwizytorka), Garderoby: Ewa Szyszka (kierownik), Maria Murawska, Krystyna Zienkiewicz 
(magazynier) · Pracownia plastyczna: Wojciech Janczewski (kierownik), Jan Pelikan · Pracownia 
elektryczna: Piotr Szyszka (kierownik), Barbara Mazurkiewicz, Damian Wargacki · Pracownia 
akustyczna: Wojciech Bandkowski (kierownik), Andrzej Jabłoński, Jan Szołomicki · Pracownia 
krawiecka: Anna Żurawska (kierownik), Marzanna Gajda, Czesław Pomiotło · Pracownia 
perukarsko-fryzjerska: Ewa Łuczak (kierownik), Katarzyna Ufir · Pracownia stolarska: Ireneusz 
Ługowski (kierownik), Robert Reszka · Dział gospodarczy: Anna Bongianna, (kierownik), Krzysztof 
Szczepanek, Robert Adamiec, Alina Berkowska, Wioletta Sudol, Barbara Kasprzak, Elżbieta 
Parzuchowska · Bileterki: Anna Franciszkowska, Jadwiga Stołowska · Szatniarki: Agnieszka 
Rymarska 

W repertuarze: „O krasnoludkach i sierotce Marysi", „Rewolucja balonowa", „ Trzy razy Piaf", 
„Ony", „Amoroso", „Odprawa posłów greckich", „Królowa Śniegu", „Wesołe kumoszki 
z Windsoru", „Ten Obcy"„,Czerwony Kapturek" 

Dział Promocji i Obsługi Widzów prowadzi sprzedaż i rezerwację biletów indywidualnych 
i zbiorowych, oferuje organizację uroczystości, akademii, koncertów, itp. Kasa biletowa czynna 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz na dwie godziny przed rozpoczęciem 

spektaklu. 

Telefony: 95 728 99 37 /39, 95 728 99 40 (kasa biletowa) 
E 

e-mail: bow@teatr-gorzow.pl ~etyt1..1t1.1 

jedziemy z teatrem 

Ministerstwo 
Kultury Teatr im. J. Osterwy realizuje projekty: • ... przy łóżku ?" 
i Dziedzictwa oraz.Czerwony Kapturek wyrusza na wieś" dofinansowane 
Narodowego. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

moRóW 
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mecenas kultury 
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