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NIE ZAPOMNISZ OWYCH DNI 

WIDOWISKO MUZYCZNE W 2 CZĘŚCIACH, 
7 OBRAZACH 

Scenariusz : OLGA KOSZUTSKA i PIOTR HERTEL 

Opracowanie i przygotowanie muzyczne: 
PIOTR HERTEL 

Inscenizacja i reży se ria: OLGA KOSZUTSKA 

Scenografia: LILIANA JANKOWSKA 

Choreografia: KRYSTYNA MAZURóWNA 

CZĘść PIERWSZA 

OBRAZ I : ECH, TY ROSJO„. 

1. Trojka 
2. Nie broń, nie broń, 

mamo miła 

3. Bajkał 
4. Dubinuszka 

5. Kochałem panią 

6. Noc 

- BOGUMIŁ ANTCZAK, BARBARA 
WAŁKÓWNA, Hanna Boraty ńska , 
Irena Burawska, Danuta Kłopocka, 
Janina Król 

- IRENEUSZ KASKIEWICZ 
- Stanisław Kwaśniak, Morek Sobczyk, 

Kazimierz Talarczyk, Jon Tesarz , 
Józef Zbiróg 

HENRYK JóżWIAK 
- BARBARA JAKLICZ 

7. Piosenka stud encka - Hanna Boratyńska, Joanna J ędryka, 
Janina Król. Jerzy Balbuza, Zdzisław 
Jóźwiak , Janu sz Krawczyk, Stani sław 
Kwaśniak, Waldemar Storczyński, 
Eohdan Wróbl ewsk i 

8. Ty i pan - STANISŁAW KWAŚNIAK 

9. Więc pij mój bracie - zespół „Piosenki studenckiej" 

10. Kołysanka - DANUTA KŁOPOCKA 
11 . Polegliście w walce - Eogumił Antczak, Ireneusz 

Kaskiewicz, Kazimierz Talarczyk, Jan 
Tesarz, Józef Zb iróg 

12. Hej, żołnierze - ANTONI LEWEK, Janusz Krawczyk, 
Marek Sobczyk, Waldemar 
Storczy ńsk i 



13. Marzeniem mym„. - JERZY WALCZAK 
14. Już idź MIROSŁAWA MARCHELUK 
15. Była miłość jak sen JERZY WALCZAK 

OBRAZ 11: W ROSJI REWOLUCJA! 

16. „9 sty'&.nia" 
- pieśAVoemat 
D. Sz~fo\owicza do 
slów.2fl. K~a 

17. Czastuszki 
18. Czerwona Armia 

- HENRYK JóżWIAK i zespól 
ZESPÓŁ 

Jan Tesarz, Józef Zbiróg oraz zespól 

OBRAZ Ili: POŻEGNANIA 

19. Chmury się kłębią 
i płyną 

20. Jej i jemu rozkaz 
dano 

21. Pożegnania 

22. Pieśń o taczance 

- BOGUMIŁ ANTCZAK 

JOANNA JĘDRYKA, STANISŁAW 
KWAŚNIAK, Hanna Boratyńska, lrrn:i 
Burawska, Janina Król, Barbara 
Walkówna, Jerzy Balbuza, Henryk 
Jóźwiak, Ireneusz Kaski ewicz, Józef 
Zbiróg 
JANUSZ KRAWCZYK, Irena 
Burawska, Alicja Cichecka, Danuta 
Kłopocka, Zofia Wilczyńska, 
Waldemar Storczyński, Kazimierz 
Talarczyk, Bohdan Wróblewski 
JAN TESARZ i zespól 

CZĘść DRUGA 

OBRAZ IV: CIĄGNĄŁ ODDZIAŁ Z DALEKA 

23. Pieśń o Czapajewie - ANTONI LEWEK, Henryk Jóźwiak, 

Marek Sobczyk , Waldemar 
Storczyński, Kazimierz Talarczyk, 

24. Machorka 
25. Pieśń o Szczorsie 

Jan Tesarz, Józef Zbiróg 
IRENEUSZ KASKIEWICZ 
Bogumił Antczak, Jerzy Bolbuza , 
Zdzisław Jóźwiak, Janusz Krawczyk, 
Marek Sobczyk. 
Irena Burawska, Barbara, Jaklicz, 
Danuta Klopccka, Janina Król, Zofia 
Wilczyńska 

OBRAZ V: W ODESSIE 

26. Odeskie przyśpiewki Antoni LeW€k, Waldemar Sto rczyński 
Kazimierz Talarczyk i zespól 

27. Wośka - Szmaraw0z - ALICJA CICHECKA, HENRYK 
JóżWIAK, Hanno Boratyńska, 
Joanno Jędryka, Janina Król, 
Barbaro Wałkówna, Ireneusz 
Kaskiewicz, Antoni Lewek, Waldemar 
Storczyński, Kazimierz Talarczyk, Jan 
Tesarz, Bohdan Wróblewski, Józef 
Zbiróg 

28. Pikawo dama 
29. Co sie na mnie 

gapis;? 
30. Murka 
31. Gdy w kinie „Przy

szłość" 

32. Aliocho 

33. Kurcze pieczone 

- BOHDAN WRÓBLEWSKI 
JOANNA JĘDRYKA, JAN TESARZ, 
Ireneusz Ka skiewicz, Antoni Lewek, 
Józef Zbiróg 

JAN TESARZ 
Danuta Kłopo cka , Bogumił Antczak , 
Jerzy Bolbuza, Ireneusz Kaskiewicz, 
Stani sław Kwaśniak, Waldemar 
Storczyński 

JóZEF ZBIRÓG 

34. Chryzantemy 

OBRAZ VI: BIAŁA GWARDIA 

- FELIKS ŻUKOWSKI 
35. Kawal erzyści 

26. Czekałom ci ę„ . 

37. Żółty anioł 

- Henryk Jóźwiak, Zdzi sław Jóźwiak, 
Janusz K:awczyk, Marek Sobczyk, 
eohdan Wróblewski 

- MIROSŁAWA MARCHELUK 
- J!:RZY WALCZAK 

OBRAZ VII: NIE ZAPOMNiSZ OWYCH DNI 

38. Czastuszki - Bo·;iumił Antczak, Jerzy Balbuzo, 
Ireneusz Kaskiewicz, Stonisła ·. v 
Kwaśniak, Antoni Lewe k, Waldema r 
Storczyński, Jan Teso z 

39. Ej, ty zimo - Eogumił Antczak, Jerzy E'olbuza, 
l12ricusz Ka skiewicz, Stanisław 
Vwaśniak, An1oni Lewek, Waldema . 
Storczyński, Kazimierz Talarczyk, Jan 
T esa rz 

40. Katiusza ZE SP Ó t 
41 . Pieśń o Kachowce STANISŁAW KWAŚNIAK 

42. Dolinom i i wzgórzami - ZE SP Ó t 

Asystent reżysera: JERZY BALUBZA 

Przedstawienie prowadzi: JAN SZAFAŁOWICZ 

Przy egzemplarzu: Helena Kamińska 

f..utorami tekstów piosenek wykorzystanych w programie widowiska 
sq obok anonimowych: 

P Armand, D. Biednyj, D. Dawydow, J. Frenkel, M. Golodnyj, 
G. Gorbowskij, P. Grigoriew, M. lsakowskij, W. Koc, R. Mazur
kiewicz, A. Okhin, P. Parfionow, M. Popowa, A. Puszkin, 

A. Razorionow, J. Ruderman, A. Wertyński, P. Wiaziemskij. 

Tłumaczyli: 

Zb. Bieńskowski, W. Dąbrowsk i, J. Ficowski, P. Hertel, 
O. Koszut·ka, J. Lewandowska, Z. Pasternak, Ryszard Marek, 

J. Słowikowski, J. Tuwim, W. Woroszylski, B. Żyranik. 

Premiera: 4 lutego 1968 r. 



Zanim zabrzmi pierwszy gong, zanim z tej sceny rozlegną się 
pierwsze dźw ięk i melod ii - zastanówmy się chwilę nad dość oso
bliwym rodzajem kreacji. Bo oto piosenka - najmniejszy, najbar
dziej wydawaroby się blahy rodzaj literacki i muzyczny - ma się 
stać świadectwem wielkich czasów - lot, które przyniosły ogromne 
przemiany. Piosenka ma przywieść na pomięć czas vvyjątkowo 

·wypełniony wielkimi, decydującymi wydarzeniami, ma przyf' orr.n ieć 
bohaterów, poddać klimat tych dni, ni emal - „dać obraz epok i . 
Na tym wiośnie polega osobliwoSć kreacji. f::io aziwnym może się 

wydać fakt, że to, czym dotąd zajmowało się wie.Ka ei:oopeJO 
epicka, to co stanowiło podmiot wybitnych dziel poetyckich, to 
co stolo się natchnieniem do realizacji wielkicn form muzycznych 
- otrzymuje ważny przypis, przyczynek w postaci zbioru piosenek. 
„Ech, ty Rosjo! ". Ogromne rosyjskie przestrzeni e przemierzali pió
rem utrwolaJQc nie tylko oczywiscie, krajobrazy, ale przede wszyst
kim życie ludu rosyjskiego - Tołstoj, Lermontow, Puszkin, a w tym 
okresie, którego dotyczy obraz sceniczny - przede w szystkim MaK
sym Gorki. 

A więc jeśli obraz ten miał być nie tylko zadumaniem się __i:i_ad 
pejzażem, nad leniwie płynącym życiem, mu sia ły się w ni m zna
leźć obok pełnej beztroski piosenki studenckiej czy puszki
nowskiego „Kochałem panią" - świadectwa budzącej się świa
domości, które w rewolucyjnie szybkim tempie doprowadziły do 
decydujących dla świata zmian: „Kołysanka", w której wbrew ła
godnemu tytułowi mówi się o kratach więziennych czy kibitkach 
oraz pieśń „Polegliście w wolce". 1 chociaż z przejmującą silą 

brzmi jeszcze pieśń trubaduaro ginącego świata, Aleksandro 
Wertyńskiego, to natychmiast przerywa ją i lamie jej nastrój śpie
wany poemat o „krwawej niedzieli". Lato 1905-1917, a także 
kilka następnych, których wydarzenia były bezpośrednim następ
stwem Wielkiego Poźdz.ierniko , stanowią w widowisku dwa ze
spojone, nierozdzielne właściwie obrazy. Ich nastrój - niespokojny, 
pełen gwałtownych zmian, ich raptownie prze rywany i zakłócany 
rytm - chce być nastrojem czasów najważniejszych i najbardziej 
bu„zliwych. Pieśń i piosenka tych dni lub te piesni i piosenki, 
które mimo, że powstały później, tkwią w nich swoim rodowodem, 
muszą mi eć w sobie szerokość epickiego opisu Szołochowa, gwał
towność „ Rosji we krwi skąpan ej" Artioma Wiesio/ego i wstrz.ą
sojącą lapidarność „Konarmii" Babla. 

Błahe, piosenkowe świadectwo wielkich czasów„. A j ed nak wiośnie 
piosenka w budzącym szacunek generalnym skrócie towarzyszy 
nierozłącznie dniom koniecznych rozstań i pożegnań i właśnie 

ona najprości ej wykłada nieskomplikowaną filozofię walki: idę do 
Czerwonej Armii - mówi jeden z anonimowego tłumu, pospolitym 
imieniem ckreślony - Wońka - bo ni e chcę, oby wróci/a dawno 
niedolo, ide, by do końca bić da wnych ponów. 

W sposób jeszcze bardziej skrótowy potraktowane zostały lato 
walki o władzę Rad. Codzienna udręka długich przemarszów, po
tyczki, bitwy, glód, śmierć najbliższych kolegów - sąsiadów z tego 
samego chutoru cz.y towarzyszy pracujących obok, - przy sąs ied
nim warsztacie - jak to wszystko zawrzeć w piosence? Piosenko 
musi więc kreować i sławić bohaterów lat wojny domowej, Cza
pajewa i Szczorsa. Piosenka musi powiedzieć, posługując się 
symbolem, że w tych latach krwi .gestem ciepłym i pełnym hu
man izm u mógł być po prostu poczęstunek wiecznie brakującą, 
zwykłą, śmierdzącą machorką. 

Odesso „. i niemal automatyczne z tą nazwą skojarzenie - Babel. 

Egzotyczny świat Mołdawianki, królestwo Beni - Króla, gorące 
morze o no jego nadbrzeżach, w tłocznych zciulkoch miasto inne 
morze - morze szu mowin pływających wokół Rewo lucji. Al e oczy
wiście nie tylko to, to stanowi tylko ważny margine s. Odesso to 
punkt tranzytowy światowego szmuglu, miasto wielok rotnie prze
chodzące w latach wojny domowej z rąk do rąk. port, do którego 
najl iczniej zawijały posiłki od interwentów z kapitalistycznego 
świata, gdzie „kawalerzyści i kawalerowie" czuli się szczególnie 
dobrze i mocno. I stąd wła śn ie tyle cprychowskich śpiewek, tyle 
pieśni odurzonych szamponem, pitym w przeczuc iu, że ten dawny, 
wygodny świct wali się, burzy, rozpada w gruzy. Cóż więc robić? 
Pić, hulać, kochać się : „po nas-choćby potop"„. 

Ale oto zaludnia się Konstantynopol, bo generałowie, kawale
rzyści i kawalerowie uciekają, Odesse obejmują w posiadanie 
już na stale inni ludzie. W wolce i tru dzie, wśród d ior i wyrzeczeń, 
czę sto o c hłodzi e i głodzie (.,Ej. ty zimo"), wykuwa j ą nowe „dziś". 
Z nowymi ludźmi przychodzi nowa pieś1'i, to samo, którą słyszeliśmy 
i my dwadzieścia pore lot temu. pieśń o Katiuszy idącej ku 
wysokiemu brzegowi. A więc - nie zopcmnisź owych dni. Tamtych 
dni sprzed lot pięćdziesięciu i tych , które - jako ich wynik -
dwadzieśc ia kilko lot później przeżyliśmy i my. Zanim zabrzmi 
gon g, nim rozl eg ną się pie :wsze takty melodii - warto i o tym 
pamiętać. 

A piosenko? Czy pio sen ka może oddać atmosferę burzliwego 
cza su? 

Jest potrzebna jako przyczynek, jako uzupełnienie do tego, co 
wiemy z hi storii, z dzi e ł literackich, z poematów, jako świadectwo 
tego , co czuł i myślał autor - bardzo często żywy uczestnik 
wszystkich tych dokonań. Bardzo często człowiek anonimowy. Pio
senko znana, ale równi e ż w wielkiej części wygrzebana z zapom
nienia , tutaj przypomniano . Piosenka - jak k to ś ładni e powi edzioł
wierny towarzysz„. 

MAREK WAWRZKIEWICZ 



NASZA KRONIKA 
Uroczyste wręczenie nagrody m. Kalisza 

zespołowi Teatru im. St. Jaracza 

fok wi adom o, VII Ka li sk ie Spotkania Teatraln e (ma j 1967) zakoń
czyły się pelnym sukcesem na szego teatru, który w mieści e nad 

Prosną zaprezentował „Kauka skie kolo kredowe" Bertolta Brechta 

w inscenizacji, reżyserii i scenografii Jerzeg o Grzegorzewskiego. 

J edyną nagrodę ju ry za grę aktorską otrzymał wówczas Józef Zbiróg 

za rolę sędziego Azdaka, natomiast Teatr im . St. Jaracza wyróż 

niony został przez miasto Kalisz za najlepszy spektakl. 

Uroczyste wręczenie tej zaszczytnej nagrody dla całego zespołu 

nastąpiło dnia 9 listopada 1967 r. w Łodzi w Teatrze „Roz

maitości" po przedstawieniu „Przełomu" B. Łowreniewa. Specjal 

na delegacja miasta Kalisza i Teatru im . Wojciecha Bogusław 

skieg o w osobach: wic cop rz ewodnicząceg o Prezydium Rady Naro

dowej m. Kalisza ob. mgra Jerzego Szuwały, wicedyrektora Tea

tru - mgra Lucjana Pasika i głównego księgowego Lecha Pawlaka 

przekazała na ręce Dyrekcji Teatru piękną s tatuetkę Wojciecha 

Bogusławski ego o ra z pa miątkowy dyplom. W imieniu ofiaroda wców 

przemawiał wiceprzewodniczący Prez. R.N . m. Kalisza, życząc 

Teatrowi dal szych su kcesów i udanych spotkań z kaliską publicz

nością. 

Za mobilizujące zespół wyróżnienie w serdecznych słowach po

dziękował dyr. Feliks Żukowski . W imieniu władz m. Łodzi prze

mawiał nacze lni k W ydz. Kultury Prez. R.N . mgr Ryszard Stefańczyk . 

Na zdjęciu : 

Dyr. Feliks Żukowski przyjmuje gratulacje od naczelnika Wydziału 
Kultury Prez. R. N. mgra Ryszarda Stefańczyka 

I 

} 

l 

PODWÓJNY SUKCES „PRZEŁOMU" 

Zorganizowany z okazji 50 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewo 
lucji Październikowej Ogólnopolski Festiwal Dramaturgii Rosyj
skiej i Radziecki ej, w którym wzięło udział ponad 30 teatrów, 
zakończy/ się uroczystym finałem w Katowicach, gdzie w dn. 
'!8-<'5.X1.·1967 r. zaprezentowano 6 widowisk najwyżej ocenionych 
przez specjalne jury, działające przez cały czas trwania Festi 
walu. Wśrod zaszczymie wyróżnionych spektakli znalazł się „Prze
łom w wykonaniu zespołu naszego teatru. Dn. 19 listopada 
i>ól r. przy nadKOmplecie widzów, wypełniających salę Teatru 
1m ::it. \ivyspiońsk 1 eg o odbyło si ę uroczyste przedstawienie sztuki 
lawreniewa, przyjęte niezwykle ciepło i serdecznie. Entuzjastyczne, 
pełne uznania opinie dawały się słyszeć już w przerwach między 
cktami. Wyrazem tego były częste oklaski przy otwartej kurtynie, 
długo niemilknące brawa po spektaklu, kwiaty i gratulacje od 
Władz Miasta i od patronującej teatrowi kopalni „Wujek". Do
wodem wysokiej oceny są równ ież liczne recenzje, jakie ukazały 
się w prasie katowickiej i warszawskiej, a z których przytaczamy 
µoniżej niektóre fragmenty: 

(„.) „Przełom" to sztuka o wielkim rozmachu widowiskowym -
pisze Bolesław Surówka w „Dzienniku Zaohodnim" z dn. 22.XI. 
67 r. - i dlatego nie każdy teatr mógłby się podjąć jej wysta
wienia. Teatr łódzki okazał się j ednak na wysokości zadania i dał 
w rezultacie spektakl naprawdę piękny i żywiołowo oklaskiwany 
przez widownię, Gwoździem tego spektaklu były sceny zbiorowe, 
kapitalnie ujęte i świetnie wyreżyserowane (reżyseria Feliksa żu
kowskiego, występującego również w roli kapitana Bierseniewa) 

Chodzi tu oczywiście o sceny zbiornwe, rozrgywające się na po
kładzie „Aurory" wśród tłumów marynarzy. W słowie „tłum" nie 
ma - z punktu widzenia teatralnego - żadnej przesady, jako że 
w spektaklu bierze udział prawie sto osób (łączn:e ze statystami). 

W tej masie każdy marynarz był inny w charakteryzacji i w g eści e , 
co odnosi s i ę nie tylko d o postaci czołowych, ponumerowanych 
w programie joko „Marynarz I. Marynarz li„ itd. czy noszących 
indywidua lne nazwiska, lecz i do tych ju i całkowicie anonimo
v, ych. Sceny te dzięki swej żywości i barwności były naprawd ę 
zn akomite i wywoływały wspaniałe wrażenie. 

Scenografia Bolesława Kamykowskiego ukazują ca pokład krążow
nika w imponujących rozmiarach z groźny m i działami na pierw
szym planie, przyczyniła się niewątpliwie i to w wysokim stopniu 
do podniesienia plastyki wyrazu całego przedstawienia. 

Ale spektakl był świetny nie tylko dzięki owym widowiskowym 
por excellence momentom, lecz również i dzięki scenom kameral
nym, rozgrywającym się w mi eszkaniu Bierseniewa. Te sceny dro
gą dramaturgicznego kontrastu antycypowały wydarzenia, mają
C'E: się rozegrać na pokładzie „Aurary", dając widowni rodzaj 
napi ęciowego „zawieszenia" w jej oczekiwaniu na dramatyczniej
>Ze efekty." 

Maria Podolska podziela ten sąd w recenzji, jaka ukazała się 
w „Trybunie Robotniczej" dn . 21.XI: „Feliks Żukowski, reżyse r 
obecnego przedstawienia, nadal sztuce kształt monumentalnego, 
panoramicznego fresku. a w kompozycji scen zbiorowych pokazał 
prawdziwą wirtuozerię". 



I wreszcie Maria Kosińska w „Życiu Warszawy" z 30.Xl.67 r. (Finał 
wielkiego Festiwalu"), wyrażając swoje obiekcje odnośnie pre
zentacji przed publicznością warszawką sztuki Tereniewa „Nad 
brzegami Newy" w wykonaniu krakowskiego Teatru im. Słowackie
go pisze: „W tej grupie spektakli romantyki rewolucyjnej bardziej 
no przyjazd do stolicy zasłuży! sobie „Przełom" Ławreniewa za
prezentowany przez Teatr im. Jaracza w Łodzi - przedstawienie 
zwarte, dość dobrze stopniujące napięcie, nie pozbawione przy
należnego tym sztukom poczucia humoru, z pomyslowo i celnie 
rozwiązanymi scenami zbiorowymi i kilkoma dobrze zarysowanymi 
postaciami". 

Scena z „Przełomu": Henryk Staszewski i Ireneusz Kas'ic:iewicz 
(Marynarze), Bogumił Antczak (Godun), Józef Zbiróg i Kazimierz 

Talarczyk (Marynarze). 

Polsko-jugosłowiańskie projekty teatralne 

W ramach umowy państwowej między Polską i Jugosławią 
o wszechstronnym rozwijaniu i zacieśnianiu kontaktów kultural
nych, Teatr im. St. Jaracza nawiązał latem ub. r. wstępne rozmowy 
z Teatrem Narodowym w Zenicy. Tematem rozmów było m.in. 
uzgodnienie występów obu zespołów teatralnych w zaprzyjaźnio
nych krajach. W tym celu delegacja Teatru im. St. Jaracza 
w składzie: dyr. Feliks Żukowski, wicedyrektor Sabina Nowicka, 
Krystyna Bobrowska - kierownik literacki i Jerzy Walczak - aktor 
i reżyser znajdującej się w planach repertuarowych naszego teatru 
sztuki jugosłowiańskiego pisarza V. Subotića „Apel", udali się 
w końcu października ub. r. do położonej 70 km na północny 
zachód od Sarajewa Zenicy {Rerublika Bośni i Hercegowiny). 

Kilkudniowa wizyta pozwoliła nie tylko uzgodnić cały szereg punk
tów umowy uwzględniającej szerokie i wszechstronne kontakty 
międzyteatralne, nie tylko zapornać się z niezwykle ciekawym re
pe1tuarem teatru, z jego ambitnym i utalentowanym zespołem, 
ale jeszcze raz potwierdziła wielką sympatię i serdeczność miesz
kańców Jugosławii w stosunku do Polski. 

Rewizyta delegacji jugosłowiańskiej przypadła na dni 11-19 
grudnia ub. r. Przedstawiciele Teatru Narodowego w Zenicy 
w osobach: dyr. Zdravko Martinowić, Zoran Ristović - kier lit„ 
Radovan Marusić - scenograf i Tonka Vlajković - aktorka i pre
zes miejscowego SPATiFu obejrzeli 6 spektakli na obu naszych 
scenach, zwiedzili ponadto poza lodzią Warszawę i Kraków. Wi
zyta zako11czyła się podpisaniem przez obie strony umowy, wy
borem tytułów spektakli oraz ustaleniem terminów i miejsc wizyt. 

I tak teatr z Zenicy będzie naszym gościem w ostatniej dekadzie 
kwietnia br., prezentując na scenach Łodzi, Poznania i Kalisza 
(otwarcie Festiwalu) „Derwisza i śmierć", sztukę wg powieści 
uznanej za wydarzenie w skali europejskiej jugosłowiańskiego 
współczesnego pisarza Meśy Selimovića oraz słynne „Całe dni 
na drzewach" francuskiej autorki Margarite Duras. 

Teatr im. St. Jaracza wyjedzie do Jugosławii w drugiej dekadzie 
maja br. i pokaże „Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej 
i „Kaukaskie kolo kredowe" Bertolta Brechta. Terenem występów 
będą: Zenica, Tuzla, Mostar i Dubrownik. 

Scena z „Derwisza i śmierci" w adaptacji, reżyserii i inscenizacji 
znanego z wielu wybitnych osiągnięć w teatrach jugosłowiańskich 
i francuskich JOVANA PUTNIKA. W roli mnicha Achmeda Nuridi
ma czołowy aktor Teatru Narodowego w Zenicy, laureat nagród 

artystycznych - ŻARKO MIJATOVIĆ 



Łódzkie „ okruchy teatralne" 

sprzed 50-ciu laty 

50 lat temu miejscowa prasa donosiła m. in . : 

W TEATRZE .,CASINO" (.:I. Victoria) odbędą się wkró tce gościnne 
występy b. artystów Teat ru „Miraż" i ulubieńców warszawskiej 
publiczności. Wystą pią Korol Hanusz, Rafaela Bończa, Stanisław 
Ossorjo-Brochocki, Julia Płowiń s ka, Maria Szna rowska (primaba
lerino teatru Wielk iego w Wrszawie) . Sympatyczna dru żyna po
zostanie szereg dni w Łodzi . Vłl.1917 

Z TEATRU POLSKIEGO przy ul. Cegielnianej (dzi ś Jaracza). Ma
larnia teatralna pod kier. And rzeja Pronaszki przygotowuje nowe 
dekoracje do „Ślubów Panie ńsk ich", które zainaugu rują se zo n 
tea tralny. Przygotowania dekoracyjne do drarratu Karo:a H. Roz 
;,worowsk ieg o pt. „Kajus Ceza r Kałigu!a", któ:y z kolei wchodzi 
na rep e: tu ar, są także w pełn ym toku. Nowośc ią t '.)a\ru będą 

abonamenty (zakupione miejsce no wlo sność przez cały sezon). 
Vlll.1 917 

„ CZARNY KOT" nadal w „Casinie". Sympatyczn y zespól kabare
towy (śpiew, tańce i żywe slowo) reprezentują - Bukojemska, 
Claire, Jezeirska, Mad ziarówna, Truszkowska, Gierasińska-Adler, 
Tom, Adler. Vlll.1917 

• 
KOŚCIUSZKO NA CEGIELNIANEJ! Teatr Polski (Cegielniana 63) 
daje dziś (14.X.1917 r.) dwa przedstawienia w ramach obchodów 
Kościuszkcwskich - sztuki historycznej pt. „Kościuszko pod Racla
wicami", Jutro przedstawienie galowe: odegrany będzie po raz 
pierwszy dramat Zofii Wojnarowskiej pt. „Tadeusz Kościuszko". 
Jest to dramat dziejowy w 5 aktach. X.1917 

WIECZÓR ŻYWEGO SŁOWA I PIEŚNI! w Sali Koncertowej, przy 
Ddzielnej 18 (dziś Narutowicza 20) w czwartek 8.Xl.1917 o godz. 8 
wieczór wystąpi JÓZEF WĘGRZYN ort. dram. teatrów warszaw
skich, oraz Ada Makow (śpiew) i Zofio Librecht-Makow (forte
pian) . Bilety od 1 do 8 morek u Straucha (Dzielna 12), a w dni 
koncertu w kasie Sali. Xl.1917 

TEATR POLSKI na Cegielnianej wznawia dz i ś (7.Xl.1917 r.) 
,.Dziady" Mickiewicza. Jutro wznowienie komedii Fredry (syna) 
ot. „Oj, młody, miody"! Xl.1917 

OZlś i JUTRO w TEATRZE POLSKIM Premiera „Idioty", dramatu 
-N 5-ciu aktach (6 odsłonach) według powieści Fiodora Dosto
jewskiego Xl.1917 

<:'9 listopada TEATR POLSKI daje piękny dramat historyczny Wy 
spiańskiego NOC LISTOPADOWA. W sztuce bierze udział cały 
zespół teatru polskiego i kilkudziesięciu statystów. Reżyseri ę pro
wadzi p. Stanisławski. Początek pierwszych 4-ch przed stawień 
o godz. 7 wieczorem. Po rozpoczęciu przedstawienia drzwi na solę 
będą zamknięte. Xll.1917 

„URLOP MAŁŻEŃSKI" w Teatrze Polskim (Cegielniana 63) grany 
jest z dużym powodzeniem, także „Noc Listopadowa''. oraz „Dwaj 
Malcy" - te stzuki grane będą przez wszystkie dni Swiąt Bożego 
Narodzenia. 24.Xll.1917 

W TEATRZE POLSKIM (Cegielniana 63) w Łodzi - dziś o godz. 3 
po połudr.iu jedyny występ JERZEGO LESZCZYŃSKIEGO, znako
mitego artysty Teatru Rozmaitości w arcyweso/ej komedii Fredry 
(syna) „Oj, młody, młody!" w roli swawolnego Józia Wireckiego. 
Zaś o godz. 7 i pół drugie uroczyste przedsta wienie z gościnnym 
występem WINCENTEGO RAPACKIEGO i Jerze.go Leszczyńskiego. 
Sędziwy Jubilat - obchodził wczoraj 50-lecie pracy na scenie 
polskiej - przybył do Łodzi na zaproszenie dyrekcji teatru naszego 
by wystąpić w jednej z najpiękniejszych kreacji swoich „Panu 
Jowialskim" Fredry, a w arcydziele Fredry występuje tu także jako . 
gość wr.uk jubilata Jerzy Le szczyń sk i w roli Ludmira. Artyści nasi 
czynią co mogą, by dostroić się do tonu gości warszawskich, 
w czym wyrozniaJą sie - Wierzejewska, Saohnowska, Mo·rska, 
Trzywdor, Woskowski i Pilarski. 

TEATR I MUZYKA W ŁODZI. Dziś o godz. 3 po poi. w sali Koncer
towej (przy ul. Dzielnej) odbędzie się już X-ty koncert popularny 
pod dyrekcją Bronisława Szulca, pod nazwą „Koncertu Solistów", 
z łaskawym współudziałem p. Juliana Tuwima, który wygło s i pre
lekcję literacką nt. „U źródel muzyki". Na program złożą sie wy
stępy solistów. Łódzka Orkiestra Symfoniczna wykona m. in . „Chór 
ptaków" z „Widm" - Moniuszki. Bilety od godz. 10-tej przy Ka
sie Sali Koncertowej Xll.1917 

WIELKA ZABAWA SYLWESTROWA urządzano jest przez Tow. Li
teratów i Dziennikarzy Polskich w Łodzi, Łódzką Orkiestrę Symf. 
i Zrzeszenie Artystów - M a larzy. Udzia ł biorą: Olgo Orleń ska -
primadonna Operetki warszawskiej, Józef Munclinger artys ta ope
ry warsz. Benedykt Hertz - bajkopisarz i recytator, Truszkowka 
i Kulesza - balet. Łódzka Orkiestra Symf. pod dyr. Br. Szulca 
Artyści Teatru Polskiego: Adamówna, Wierzejewska, Nowakowski, 
Tortokowicz, Trzywdar i Woskowski. Turniej poetycki. Poczta to
warzyska. Confetti. Serpentiny. Początek o godz 9 min. 45 wie
.::zorem„. Xll.1917 r. 

Powyższe „okruchy teatralne" z ówczesnej prosy łódzkiej specjalnie 

dla Publicznośsi Teatru im. St. Jaracza przysposobił 

ZDZISŁAW KONICKI 



Z bieżącego repertuaru w „Teatrze 7,15" 

TIRSO DE MOLINA - JULIAN TUWIM 

„ZIEl.ONY GIL" 

Alicja Zomer (donna Inez), Zbigniew Jabłoński (don Pedro) i Ewa 
Mirowska (donna Diana jako „Zielony Gil"). W głębi Józef 

ladyński - (Ouintana). 

ZDZISŁAW SKOWROŃSKI 

„W CZEPKU URODZONA" 

Scena zbiorowa. W środku - Hanna Małkowska w roli Babci. 

HANDLOWY DOM DZIECKA W ŁODZI 
ul. Piotrkowska 60/62, tel. 211-48 

oraz sklepy satelickie 
dla wygody klientów rozmieszczone w różnych punktach miasta 
polecają: szeroki asortyment płaszczy dziewczęcych, dziecięcych 

i chłopięcych z laminatów i tkanin wełnianych wysoko i nisko 
% sukienek, ubrań, spodni oraz artykułów sportowych. 
Dla najmłodszych H.D.D. poleca 
duży wybór zabawek. 

poleca: 
szeroki asortyment tkanin 
welnionych nisko i wyso
koprocentowych, oraz 
praktyczne tkaniny z ela
ny na ubrania, kostiumy 
i sukienki w różnych kolo
rach i deseniach. 
ul. Wrocławska 7 
ul. Cieszkowskiego 4 
ul. Wojska Polskiego 72 
ul. Armii Czerwonej 94 
ul. Długosza 26 
ul. Boya Żeleńskiego 12 
ul. Wrześnieńska 102 
ul. Wlady Bytomskiej 38 
ul. Goga-rina 6. 



W repertuarze: 

Na scenie teatru „Rozmaitości" 

Boris Ławreniew 
PRZEŁOM 

Aleksy Arbuzow 
MóJ BIEDNY MARIK -.. 

Henryk Sienkiewicz 
OGNIEM I MIECZEM 
(adaptacja - Wanda Maciejewska) 

W przygotowaniu: 

Velimir Subotić 
APEL 

Fryderyk Di.irrenmatt 
ANABAPTYŚCI 

Na scenie ,.Teatru 7, 15" 

Zdzisław Skowroński 
W CZEPKU URODZONA 
Tirso de Molina 
ZIELONY GIL 

Dregely - Jurandot 
DOBRZE SKROJONY FRAK 

Kasper Stefanowicz 
TAKA NOC NIE POWTÓRZY SIĘ WIĘCEJ 

W przygotowaniu: 

Robert Thomas 
MORDERCY STOWARZYSZENI 

Zdzisław Gozdowa i Wacław Stępień 
BLIŹNIAK 

W stałym repertuarze dla dzieci: 

Maria Konopnicka 

Cena zł 2,50 

BAJKA O KRASNOLUDKACH i SIEROTCE MARYSI 
adaptacja: J. Mazanek, St. Brucz, Zb. Skowroński 

Henryk Sienkiewicz 
W PUSTYNI I W PUSZCZY 
adaptacja: Janusz Mazanek 

Lucy M. Montgomery 
ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 
adoptacja: Andrzej Konie. 

Typa - Łódź zam . 94/68 4000 P-5/475 


