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ll'stalu u· 19 1 < r. Zu1iązl·l· 
ZawotłoL !:I rrustów Sc n Pol
skich (Z.A .. P.) I u 20 latach 
prac 1 u i po<ll gkj Pol · <', 
w 1939 r„ na kulek nakazu 
zaprzestania działalności 11 u

<lancco przez okupanta nicmieckieao. schodzi do 
podziemi, n<lzi <lnl j prowad:li swoją <lzialalność 
ar11Jstyczną i or~anizacvjną. 

Zlik111i<l iwany state czt i prz. ·1. liobz ·
wil óm, wznawia w ljil <lział.iluu 'ć za granicą . 

Już UJ październiku 1939 r. powsrają l<'i'llrLJ 

w obozach dla internowanych na Litwie, 1w V\'<'.· 
r,rzech i w Rumunii. T alr!J 1 Kori usu w Annlii 
i 2 Korpusu powstałe u Rosji, towurzys:u pl zez 
pięć lat żołnierzowi polskiemu w j go drodz do 
Polski. 

Teatry Żołni r ki<" w krc~ie t ojnH <lnjq 
ponad 25 OOO prze 1st.m·i · ń dla 2 -oo OOO wi<lr.6w. 

W cią u ostatnich dzi sięciu lat prac.H 
na cmigra ji, aktorzu polsqr zrzeszeni w Z.:\ . . P. 
za granicą, dali ponad 10 OOO prz dstawi<'11 dla 
250 OOO widzów. Dowodzi to, z j <lncj stronu żu
urotności teatru polskiecto, z d ruaicj - odczuwania 
potrzebg teatru ze ·trony spułcczeń tma . 

Teatr Polski na cntigra ji trwa i pracuj 
przede w Z!J tkim dzi<'.ki popar iu ogółu emigracji. 
Wymown!:lm 1 ew <lou odcm jest poparcie akcj i 
zbiórki na Dom Aklor. , 1'1órn przuniof-ła [, 2 OOO . 

Dziś, ki ·<lu obchodzimu na z podmcijnn 
jubileusz, mo:i.cmv powi <lzieć z uzasaclniouą 
dumą, że aktorstwo poi ·ki na ohcz!JŹni , zrz -
szonc w swoim związku zawodow!Ji , lobrzc ::-i~ 
zasłużuło , prawi p<JlskiC'j sztuki i kultury. 
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Prarndzitu baj! a u .Jezu ie fr<lsobłiwvm i lu<l1.ia h <.loLrvch i zlvdi 

Art ur UutM;hcr 

A<lolf Doży11ski 

Stanisław Dcbki 

r liks KarpOU!iCZ 

Józef Bzowski 

St fon L kowski 

Stani lnw Zięciakicwicz 

Zygmunt Rcu ko wski 

Stanislmu Kostrz m. b 

Ryszard I iersno1 ki 

Władysław Prns - Ol zow J,i 

Boc11 ·Iaw Ozdo!Ja 

Wacław Dgbowski 
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Małgorzata, ionn J<izef11 

Zośka, jej córka 

Agnieszka, żona Filipa 

Han ka, j j órka 

Sierotka 

Dewotka Amhrożoma 

[{umoszka I 

Humoszka II 

Kucharka 

Marq; ia 

Chlopak 

Reżuscr: W. Wojt cki l'apcla Ludowa W. llobnka 

A<lminis trn :ju: Biuro Impr z Z.A .. P. 

poci ki rn111nh w •m .J . Lc11. kiego 

Sccnouraf: 

\ \'itul<l Sikorshi 

Ilarbara Reńska 

Ewa Suzin 

Jadwiga Bulschcrowa 

Maria Arczy11ska 

Joanna R wkowska 

'ina Ol 1!sh1 

Klara Belska 

Euucniu Magicróu na 

Zofia Mroczkom ka 

\\' ronika Lccl1óurna 

fiolJcn Si l·orski 

. Mi.kula 

('J ·r===============:::==:::-=::=::===========================:::=:::=:::=:::=========================:-=::::=====================~M~1 ·.~„ '•":';"!.~·· 



/' i? 
otyw J ·:t;usa du1dząc ·go po 
ś1 icci , z<icląclającego <lo do
mót i ser ludzkich, j c~t zę
SlJJ l po<lani eh ludou'!JCh ca
ł •go chrześcijań lwa, t pol
skich zczególniej. Stano i 

dowó zrnzurnienia wszechobecności Bożej i Bożej 
miło <ci. \V niniejszej sztuce treść została żywcem 
zaczcrpnic;:ta z popularnej bajki śląskic'j. 

Ta bajka, w której rz czywisto 'ć splat<t 
i ę z fantazją a groteska z dramat rn, to raczej 

moralitet śr <lniou i cznu wgraźnych cechach 
<lµ<lakl!JCZll).1 h. 

Jaki j st cel tco prz tlstan icniJ. '! 

l'przutomnicnie widzom, że lu bajka jest 
obraz m drc .matu, jaki co<lzi ·nnic i na całvm świ -
cie, w milionach replik, rozr,r!}wa i p między 
Bogi m a ludźmi. Bóg ni u 1. nnic przvcho<lzi do 
Judzi, narzuca · i~ im. O<ltrącvnv powraca wi lo
J,rotrde. Ludzie, którzv przujmują Go m prostocie 
i bezinteresownej rnHości, są przezeń obdarowani 
hojną, opływającą miarą, są szczęśliw i niż mogli 
wymarzyć. Nato1nia t biada tgm, którzg pragną 
rnidzieć Iloga dla spodziemanych korzyści, lub 
podporzą<lkcnuania o innemu panu. 

Czuli krótko mówią : clcm przed ta-
l mienia jest, by każ<lg wi<lz, wychodząc, za<lal sohie 

I' pytanie, jak przyjął kołaczącego Boga wczoraj, 

11

1 
pre<lrnczoraj, dzi , i jak Go przyjmie nazajutrz '! 
O to chodzi. 
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ST. PANCRAS TOWN HALL 
SSE~fBLY RO M - E .T N ROAD, N. W. l. 

naprzeciw kol. podz. St. Pancras - Kings Cross 

Dojazd kol. podz. ST. PAN RAS KING ,RO S oraz autobusami: H. 18, 
20, 73, 77. 196 

Poniedziałek 12 kwietnia b.r. o 8 wlecz. 

Wtorek 13 kwietnia b.r .o 8 wiecz. 

l 

DZ IE N AKTORA 
Sztuka Zofii Kossak w 3 aktach (5 odsłonach) 

GOSC OCZEKIWANY 
PRAWDZIWA BAJKA 

o Jezusie Frasobliwym I ludziach dobrych i złych . 

• 
UDZIAŁ BIORĄ: 

M. Arczyńska, K. Belska. S. Belski, A. Bożyński, 

J. Butscherowa. A.Butscher, J.Bzowski, W.Dybowski, 

F.Karpowicz, R.Kiersnowski, $.Kostrzewski, 

S.Laskowski, W.Lechówna,E.Magierówna Z.Mroczkowska, 

N.Oleńska B.Ozdoba, W.Prus-Olszowski, B.Reńska, 

Z.Rewkowski W.Sikorski, E.Suzin, S.Zięciakiewicz, 

Kapela Ludowa: J. Robaka 

Reżyser: W. Wojtecki Scenograf:S.Mikuła 

Bilety wcześniej do nabycia : 

ORBIS, 38, Knight bridge, . P. K., 18-20, Queens Gate 
Terrace, Klub Białego Orła, 2, Albert Gate, S. W. 1.. 

Kiosk Ogniska 55, Princes Gate, S.W.7 


