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Józef Slotwiński . Reżyser teatrów dramatycznych i muzycz
nych, autor sztuk teatralnych i felietonów prasowych, tłu
macz, recenzent, wspó/za/oiyciel miesięcznika „Teatr", twór
ca Teat ru TV i telewizyjnej „Kobry", pedagog i działacz 
kultury. 
Z domu wyniósł przywiązanie do dobrej literatury i szacu
nek dla kultury. W ystarczy v1spomnieć, że ojciec był wybit
nym pedagogiem, dziadek zaś -- dyrektorem Lwowskiego 
Ossolin eum. 
We L1•1owie Józef Słotwiński spędził całą młodość. Zaliczył 
kilka lot konserwatonium w klasie fortepianu i klarnetu. 
Studiował i doktoryz~wał sie u J. Kleinera na Uniwersyte
cie im. Jana Kazimierza . W ] 939 r. zostaje zmobilizowany. 
Trafia do nii ewoli niemieckiej. W oflagach spędza w 1sumie 
pięć i pól roku. W Amswaldzie, w Oflagu li B wraz z Le0-
nem Krucl'kowskim zakłada „Teatr Symbolów", wokół 
którego skupiało się wielu wybitnych 5cenografów, litera
tów, aktorów, m.in.: Zamoyski, Dobro.volski, Rapacki, Płot
nicki, Ko rzeniowski. 
Do kraju w.raca w 1946 r. Rozpoczyna pracę \'I Ministe·r
stwie Kultury i Sztuki, gdzie zosta j e starszym radcą. 
Urzędnicze życie nie l eż y w jego naturze. 
Z radością przyjmuje założenie razem z Janem Nepomuce
nem Millerem miesięcznika „Tea tr". Zostaje sekretarzem, 
a przez krótki czas zastępcą redaktora naczelnego. 
Wtedy w „Teatrz '.: "' picoli L. Sch il ler, T. Breza, B. Korze 
niewski. Wykładał u Zelwerowicza w Szkole Teatralnej, 
potem na wydziale dziennika rski m Uniwersytetu Wmszaw
skiego. 

Razem ze Zdzisławem Skowro11skim napisał kilka sztuk 
m.in.: „Dwa tygodn ie w Roju" - „Przyjmujemy o 8.30" 
i naj popularniejszą „!mienimy Pana Dyrektora", graną nie
mal w całym kraju. 
Z Ministerstwa przeniósł si ę do Teatru Powszechnego na 
Pradze gdzie był kierow nikiem lite-rackim. 



Podejmuje procę w nowo powstałym Studiu Eksperymen
talnym TV polskiej. „Wszyscy opanowani byliśmy wtedy 
i stnym s.zo lem telewizji. Mieli ś my świadomość, ;że uczest
niczymy w pion ie~skim p rzed s i ęwzi ęoiu. W lipcu 1953 r. 
przyszło kolej no prem ie:-ę, która dziś wyzn acza narodz iny 
Teatru TV. Pr.zy straszli wej emocj i wszystkie ;, reol i zor~o rów 
i aktorów przedstawiliśmy „Okno w lesie" Rochmonowo 
i Rysso" - tok wspomina Józef Słotwiński swoje pierwsze 
kroki w TV. 
W połowie lot 1 p;ęćd i:ies i ątych wraz i J. Genechor zo k'odo 
telewizyjny Teatr „Kobry" i zostaje jego głównym reżyserem . 
Co tydz·ień przedstawione były godzinne widowisko „no 
żywo", które zyskały sobie szoloriq popularność wśród 
widzów. 
W sumie zrealizował ponad 150 przedstawień „Kobry" i po 
12 lotach przeniósł s i ę do Redakcji Rozrywki TV, gdzie 
u W. Filiero został redaktorem ·odpowiedzialnym. Był to 
okres „Kabaretu Sta rszych Panów" Woso.wskieg o i Przybory, 

ielu udanych przedstawień wodewilowych i komedii mu
zycznyr:h. 
„Pig ~ ol i on" Shawa, „Wesele kumoszki z Windsoru" Szek
sp' ro, „Domy i huzary" Fredry, ,,Moralność pani Dulskiej' ", 
Zapolskiej, „Grube ryby" Bałuckiego, „Intryga i miłość' ' 
Schillera, „Karykatury" Kisielewskiego to tylko nieliczne 
tytuły sztuk jakie wyreżyserov10! dla Teatru TV, o w których 
grali tacy aktorzy jo·k Jacek W oszczerowicz, Czesio ·"' Wo
łłejko, Wanda tuczycko, Tadeusz Fijewski, Andrzej topick: 
i wielu innych. W sumie w Telewizj.i przepracował Józef 
Słotwi ński ponad 30 lot. Przez cały ten czas, oż do '.chwili 
obecnej , ni e troci! kontaktu ze scenami dramotyanym 1 
i muzycznymi w całym kraju. 
Reżyserował również iw Teatrze Polskim w Poznan;u {„Wie
czór trzech król i" Szekspira) o także w Te::itrze Muzycz.nym, 
gdzie w 1979 r. publicz.ność poznańska mogło obejrzeć 
„Polską Krew" O . N edbolo. 
Prze:.lsowien·io Słotwińsk i ego cec!iuje lekbść, wyrazistość 
w prowadzeniu akcji, dos .rnnole dobrano i prowadzono 
obsado ·o·ktorsko. 
Pracy reżysera jakby nie widać. Na pierwszy plon wybija 
się szacunek dla autora i aktorów. . , 
Niemal regułą stolo się, że realizowane przez J. Słotw : n· 
skiego przedstawienia sięgają ponad 100 spektakli. c_zy 
„Cnotliwa Zuzanno" osiągn'ie toki sukces? ... czas pokaze . 

AKT I 
W domu barona Aubrais odbywa się uroczyste przyjęcie 
z o.kozji wyboru pa·no domu no czło01ko Akademii Fran
cuskiej za jego z.osługi tw badaniach nad dziedzicznością . 
Jego żono, Delfino wszyS'l'kim podkreśla cnoty jo·krie ce
chują jej rodzinę, o córka lokl i.no, rdoje wyraz surowej 
atmosferze, w której ·zo·stolo wychowoino . 

No przyjęciu przebywa kolego barona, też naukowiec Cho
rencey. On jeden nie może ukryć zazdrości zawodowej. 
Przyszedł bez żony nie udzielającej siię towarzysiko. 
Hubert sy.n profeso~ostwa jest również na przyjęciu. 
Miody, .niedoświadczony chłopiec, który pragnie rozpocząć 
dorosłe życie, ale na przeszkodzie temu 1stoie brok pienię
dzy no i ,ko·goś kto by wprowadzi! go w nie. 
Pojawia się, Rene - przystojny porucznik, który ,korzysta
jąc z podniosłego nastroju prosi o rękę Żakliny. Okazuje 
siię, że kochają się, ju ż od 1downo. 
Baron słysząc niejedno o przygodach miłosnych poruczni
ka - zdecydowanie odmawia. W . końcu dochodzi miqdzy 
nimi do układu : jeśli Rene przychwyci profesora no nie
obyczajnych zabawach - ten odda mu swoją córkę. 
Żokli .no prosi swego ukochanego, oby choć raz zabrał ją 
no no::nq eskapadę . Ten przyrzeka iją wziąć do „Moulin 
Rouge". Z kolei Hubert, młodi:ian żądny przygód prosi 
kuzyna o kilko rod : jak postępować z kobietami? .J.ok 
i ·gdzie się zabawić? Rene opowiada o przygodzie prze
żytej ostatniego lato w kurorcie, gdzie poznał ;Jiękną mę
żatkę Zuzannę. 
Pon Pomorel - fabrykant perfum chwali się swą żoną -
pięk,ną Zuzanną. Ich zachowanie podkreśla ha•rmonię mię
dzy małżonkami. Nagle dochodzi do spięcia . Otóż Rene 
spotyka Zuzannę, ·która okoi:uje się tą piękną kobietą po
zonną w kurorcie. Nie chcąc dopuścić do komprom itacji 
swojej o·soby w oczach Żakliny proponuje Hubertowi, oby 
ten zajął się Zuzanną. 
Wreszcie następuje uroczyste powitanie przez barona 
Aubrois pani Zuzanny Pomorel, która organizując w Cor
beill bal, z którego dochód przeznaczono na pomoc dla 
zbłąko-nych dziewcząt zostaje laureatką „Nag rody Cnoty", 
którą to przyzna!o jury pod przewodnictwem profesora 
Aubrois. 
A więc wiwat kobiecie, która jest przykładem wszelkich 
cnót dla żeńskiego rodzaju ludzkiego! 
Pon ,Chorencey jeszcze wieczorem wyjeżdża no polowa
nia, a więc musi opuścić dom bo.ronostwo. 
Pon Pomarel wyjeżdża jeszcze di:iś no ćw i czenia wojskowe. 
Powoli cole towarzystwo zmęczone ri szczęśliwe rozchodzi się . 

AKT li 
Zabawa w ,,Moulin Rouge" w peł.ni! 
Hubert po raz pierwszy w życiu 2inajduje się tutaj, toteż 
Aleksy, stary kelner rozpomoje w nim nowicjusza. Zuzan
na oczekuje no Rene. Jednak z Hubertem dochodzą szybko 
do pornzumienio i zomo.wioją kolację. 
Zuzanna znajduje w Hubercie pojętnego ucznia w na.uce 
arkanów miłości. 
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Ale oto w nocnym lokalu Paryża zjawia s i ę Cho re ncey, 
który jak twierdzi przed polowan iem wstąpił na kolację. 
Jest też sam .. . baron Aubrois z Różą, żon ą Chorencey'a, 
którą poznał p rzypad·kowo w taksówce i przyprowadził ją 
tutaj! • 
Zjawi ają się wreszcie Żaklino i Rene, który w ·stosrn ku do 
swej ukochanej jest szo.rmancki i po•wścągliwy. 
lroktuje pannę, serio. 
Naprawdę przypadkowo znajduje się tylko Pomarel, który 
do wojska jes.zcze n1ie dojechał, o „Moulin Rouge" traktu
je jako miejsce gdzie może wypocząć przed podróżą . 
Następuje •seria krótkich i;pięć, których końca ni e widać . 
Profesor Aubrois spotyka Hube\ta :i Zuzannę tą damę pełn ą 
cnót. W·reszcie Żaklinę i Rene. A więc cola rodzina w kom
plecie! Kuzyn barona pam i ęta o umowie: pr.zyłapony na 
hulance członek Akademii Francuskiej musi mu oddać 
rękę córki! 
Chorencey przypadkowo wyjawia Pomorelowi, że wi dział 
w lokalu bawiącą się w najlepsze panią Pomorel. 
Podjudzony przez niego Pomorel biegn·ie ina policję oby. 
czojową, oby położyć kres tym ~ i ecnym zabawom. Policje 
przychodzi! A wtedy oka-zuje się, że pani Pomo rei bawi 
się z młodym panem Aubrais, ole ze starszym baw i ~ię 
Róża, żono Charencey'a ! 
„Gdy się ojciec no hulance spotka z synem swym, kiedy 
idzie syn za przykładem złym ... " 
Uwodziciele cudzych żon, o wiec ojciec i syn wędrują do 
aresztu! 

AKT li! 
Szacowny dom boro1nostwo. Ranek - Pora no śnio:la-ni e. 
Powo•li wszyscy zbierojq się w jadalni. Zmęczenie no twa
rzach, o w oczoch błyski pom zumienio między po.nam i , 
którzy lłlymienioją między sobą uwagi odnośnie wczoraj
szej hulanki. 
Ba ro n zgodnie z ·zobowiązo•niem, powiadamia żonę o ak
ceptacji małżeństwa Żakliny z Renem. 
Pani Delfino przyzywa nowego kamerdynera, w którym 
cole towarzystwo poznaje Alekso z „Moulin Rouge". Zja 
wia 'się Zuzonno pełno obaw - nocna zabawo wydoła ją 
na łup najgorszych podej r.zeń ze strony męża . 
W podO!bnej sytuacji jest Różo w stosunku do Chorencey. 
Z coraz większym zdumien·i em Aleks anonsuje swych ko
I Ęjnych klientów z „Mouli.n Rouge" : Pomarelo i Chare~ ceyo . 
Ku .zdumieniu wszystkich obaj mężowie proszą o wybocze
ni e. Pomorel doszedł do wniosku, że jego żo.no było w lo
kalu tylko dlatego, oby nawracać zbłąkane dziewczęta no 
drogę cnoty. 
Różo natomiast w oczach Chorenceya pozozdrościła lau
rów pon·i Pomorel i przebywało w lokalu w tym samym 
celu co Zuzanno. 
Wszystko się k·ończy dobrze. Jedynie Aleks inie wytrzymuje 
11astroju „szacownego'' domu; wraca do „Moulin Rouge". 
No, a jeżeli wraca, to baron i jego syn, „wprowadzony" 
w życie Hubert, proszą go o zarezenwowanie gabinecików 
no dzisi ejszy wieczór, oby postąpić zgodnie ze słowami 
piosen1ki : „Gdy si ę ojciec no hulance spotka z synem 
swym .-'' 
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mus ical w 2 aktach 
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