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TEA]'B ZIEMI .łJ.AZOWIEC·
KIEJ od dawna zbiera pochwały za trafny repertuar i staran-

•I•

naJllardaleJ ebce
Wyda6 n
dziedzica, ale poprzestanie na c1u·
purnym
garncarzu (STANISŁAW
BRODACKI).
Zabawne
po1tacle
ekonoma Saplbrzucba I py1kateJ
wdowy
MarctnoweJ
sary1owall
ZBIGNIEW SKOWRORSKI I IRE·
NA SKWIERCZYNSKA, doł11czmy
dq nich FABIANA KIEBICZA w
róll 1lucheco Jak pleń bakałaru
Kwika. Urod~ I 1ubtelno•~ utartej
w łwlecle młodej wdówki, uko·
chaneJ w płochym Zuro1ławle re·
prezentuje
ltALJNA
PrnNKJI~·
WICZ. Jej urmacklm opiekunem
Jest
l,UDWTK
MICHAŁOWSKI
(Sarmacki, łlyły pułkownik, do
u1tuc).

ne przygotowywanie spektakli.
Czy na zakończenie obecnego
sezonu można powtórzy~ te pochwały?
Owszem. Wszystkie
sztuki, grane obecnie przez
nasz objazdowy teatr mają swe
uzasadnienie repertuarowe, a
wystawione są z widomą i skuteczną troską o kulturę przedstawienia.
Teatr gra teru. „Grzech" Że
romskiego I „Pomyłki jednej
A FredU"oT
nocy"
angielskiego
klasyka
Stary Frecl'1"<>... no tak, wieGoldsmltha, gra ,,Sikorki" pol- my, prócz kilku loomedyj kluy
skiego półklasyka Kamińskiego „Zemsty" (ozy :r:bliżonej) poro.
i „Godnego litości" Fredry-kla- stawił po siabie &poro lromedii
syka.
podrzędnych, błahych. Co z nis1KORIU" ltarego JANA NE· mi robić? Za niebyłe uznać w
P'6MUCENA KAMJSSKIEGO a puścltnie mi.strza, i llWyczajto co takiego? To po prostu „Skal· nie nie grywać? Nit chcą się
mlerzankl",
przemianowane
na
pogodzić
„Mazowieckie dziewczęta czyli 51· z takim werdyktem
korki", w odpowiedniej lokallzaejl, teatry I chyba mall\ rację, bo
adaptacji, Inscenizacji 1 rety1e)"tl te naiwne, przeważni• dopiero
dyr.
WANDY
WROBLEWSKIEJ.
Stara łplewogra a 1828 roku ao1ta· z tek zmarłego pisarza dobyte
la ładnie uhrana I dowcipnie a la· kI'Q.tochwile,
rta.nowll\ tzw.
two do prnwozu
udekorowana
przu ZFSOBJUSZA STlłZELF:C· godziwą rozrywkę i witane Sił
pr:ziz pubHC7-ność,
Knmo (wycln1mkl I malowanki), ż~·czliwi e
JERZY KAPLIS'!>KJ opracował ta· zwłaszcza
tę
mniej ro~ies:i
ny I plą1y, LEi<ZEK STACHO· cwną przez teatry.
WIAK coś tam pomajstrował pny
Tak I ta komedia „Godzien
1tareJ muz)'ce eucbnera.
lltości". Wł.a.śmie minęło równo
Rozwlekły
wodewil Kamiń !to lat od jej napisania - a
skiego, nazywany dawniej ope- więc jakby jubileuszowe pnedrlł . nie jest w swej oryginalnej sitawienie. Chwali się. Obyczewersji chlub'! polskiej kome- jowo, •połecznrle - Jest „Godii muz~cznej fabuła jego dzien litości" utiwon!m równie
uderza · serwilizmem
wobec zamierzchłym jak k-0[1\e<lie Bofeudalnych stosunków na wsi I homolca a.lbo wodewile Kaprześmiechami
z
chłopów.
mińskiego, wielu Jednak ba'Wróblewska uczyniła z tej sta- wi be-Ltrosko, po~alając Im
rej ramoty widowisko wcale z ufoością śmiechu przyglądać
gładkie, zabawne, w miarę pi- się farsowym kłopotom 1tatekantne (ale z niewinną pikan- cmego adwokata, filuternym
terią), wszystko byłoby dobrze, zalotom ciepłej wdówki; taragdyby ołówek reżyserski po· patóm panienki, która już ooś
pracował sprawniej I nie do- słyszała o emain'Cypacji kobiet
puścił do dłużyzn. których je11t I na dodaitek lekkoduchowi w
1poro.
stylu rozcieńczonego Gucia ze
Aktorzy łplewaJ11 Jak Mg sdarzy. „Slubów". Nie brak też dobroale grają s werwa I kulturą I z dusz.nych kpi.nek
z modnego
ewym dvakntn)'m przymruźeniem podówcza-' magnetyunu.
oka, które nie Jest Jekcewaźenlf'm
widza, a stwarza atmosferę zahawy I lf'kkleJ parodii. Celuje w tym
swlanc7.a TOMASZ MOSCJCKJ Ja·
ko zakochany w Szwajcarii (ale
rozczarowany do SzwaJcarekl kas7·
telanlc I ,.pan wielu włości". któ r )'
1tał sh: ?urostawem I wyhrai' chce
1obte tonf' i mazowl„ckl<'h poddan„k . Spodobala ml •ie z urody, z
~mperamentu.
z dowcipu ZOFIA
lrREER w roll cwanej 0011, któu

Tę
błahostkę
wyrdyserowala
IRF.NA GORSKA dowcipnie, • wigorem, fanowe scenki usuwania
hólu cłowy przy pomocy magnetyzmu potrzebne 1ą niezawodnie
dla podtnymlłnla watleJącego bu·
mnru . C•npura11 I głupiutką plł•
nlf'nkę o romanlowym lmleolu Ari·
tonla era MARIA TRF'UTZ·KUS7.VŃqR A.
t~•knh, <'1 do wlt!lkł~J
mllołct.
1prytn11 wdówkt Laurę

·'

STANISŁAWA IWilłSKA
powalJnel'O utracjuna !!Iwina lNl>RZEJ
CHOMJNSKI, nlachetn~10 adwoka•
ta Dormunda ZBIGNIEW STAR·
SKI, obrotneco ojca, nie l'ar4zJlcel'o małym 11,antałyklem ZDZJ·
SŁAW OZAROWSKI.
Staraj, al•
do1t0Jowa~ srę do charakteru pokuywan)'eb prses J'reclrę pOltacl
I lepiej esy soraej, ale jakoł int
1111 to udaJe. Sen1owne dekoracje
I lcDStlumy zaproJektowat BRONI·
li.A W MODRZEJEWSKI.

