


TEATR im. ALEKSANDRA SEWRUKA w ELBLĄGU 
ul. Teatralna 11, 82-300 Elbląg 
e-mail:teatr@teatr.elblag.pl 

DYREKTOR NACZELNY i ARTYSTYCZNY 
Mirosław Siedler 

SEKRETARIAT 

tel. +48 55 641-97-00 wew. 546 

fax. +48 55 234-56-52 

KIEROWNIK BIURA OBSŁUGI WIDZÓW 

Grażyna Urbanowska 

+48 55 641-97-00 wew. 391 

ASYSTENT DYREKTORA 

KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ 

Magdalena Fejral 

+48 55 641-97-00 wew. 556 

KASA BILETOWA 

+48 55 641-97-00 wew. 392 

czynna wtorek - piątek 10:00 -18:00 

sobota 12:00 - 20:00 

oraz na godzinę przed każdym spektaklem 

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY 

Kazimierz Kowalski 

+48 55 641-97-00 wew. 240 

KIEROWNIK OSRODKA KULTURY TEATRALNEJ 

RZECZNIK PRASOWY 

Tomasz Walczak 

+48 55 641-97-00 wew. 284 

REDAKCJA PROGRAMU 

Tomasz Walczak 

OPRACOWANIE GRAFICZNE 

Marcin Prokopiak 

Gabriela Zapolska a właściwie Maria Gabriela 
Stefania Korwin - Piotrowska. 
Urodziła się 30 marca 1857 r. pod Łuckiem we wsi 
Podhajce. 
Występowała w zespole baletu warszawskiego, 
pracowała jako dziennikarka „Gazety Krakowskiej" , od 
stycznia 1882 roku pracowała jako aktorka teatru 
krakowskiego występując pod pseudonimem Gabriela 
Zapolska. Jako początkująca aktorka występowała 
w teatrach stałych i wędrownych w Krakowie, 
we Lwowie, w Poznaniu, w Petersburgu, Wrocławiu 
i Warszawie. W tym samym czasie rozwijała swą 
twórczość literacką. Spod pióra Zapolskiej wyszło 
ponad 400 pozycji w tym 28 utworów dramatycznych 
i 16 powieści. 
Zmarła 17 grudnia 1921 roku we Lwowie, pochowana 
na Cmentarzu Łyczakowskim. 

Moralność pani Dulskiej powstała w 1906 roku. 
Premiera odbyła się z ogromnym sukcesem w Teatrze 
Miejskim w Krakowie 15 grudnia tegoż roku; 
publiczność przyjmowała sztukę burzliwymi 
oklaskami. Błyskawicznie pojawiły się kolejne 
premiery w Lublinie, Kijowie i we Lwowie. Zapolska 
widząc powodzenie sztuki zorganizowała własny 
zespół teatralny pod nazwą Teatr Gabrieli Zapolskiej 
i ze swoim spektaklem objechała 16 miast 
galicyjskich. W Stanisławowie dochodżiło do handlu 
biletami, których ceny były niebotyczne. 
Triumfalny marsz „Moralności pani Dulskiej" trwał 
nadal i dotarł do Wilna, Poznania oraz Warszawy. 
Już w 1907 roku sztuka została przełożona na język 
ros)l'jski a w roku następnym była grana w całej Rosji . 
W latach następnych pojawiły się przekłady na język 
czeski , chorwacki , węgierski, niemiecki, bułgarski, 
duński i fiński. 
Od chwili powstania aż po dzień dzisiejszy ten 
wyjątkowy utwór jest grany bez przerwy na scenach 
całej Polski i świata! Doczekał się tłumaczeń 
i realizacji we Włoszech, Hiszpanii, Rumunii, 
Argentynie i Chinach. 

DULSKA 
Na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie 
wiedział . Rozwłóczyć je po świecie to ani moralne, ani uczciwe. Kobieta powinna przejść 
przez życie cicho i spokojnie. 

ZBYSZKO 
Moja droga, każda kobieta to fortepian - tylko trzeba umieć grać . 

DULSKA 
Każdy samobójca musi być szalony i stracić poczucie moralności i wiary w obecność Boga. 
Ta'k to jest tchórzostwo. Tak jest - tchórzostwo. A potem zagłada własnej duszy. Dobrze, że 
samobójców chowają osobno. Niech się nie pchają między porządnych ludzi. Zabijać się!. „ 
I dla kogo? IJla mężczyzny. A żaden mężczyzna, moja pani, nie jest wart, aby przez niego 
iść na potępienie wieczne. 

DULSKA 
Dla kobiety nie ma jak dom. Ja zawsze to powtarzam. 

MELA 
Ja za mąż nie pójdę, bo ja nie mam zdrowia, a mamcia mówi, że do zamążpójścia to trzeba 
mieć końskie zdrowie. 

TADRACHOWA 
Taki już teraz świat. Jeden Judasz drugiego za pieniądze sprzeda . Oj , czasy, cżasy nastały! 
Ani paszy dla bydła , ani uczciwości ludzkiej. 

ZBYSZKO 
Przestań się malować, bo wyglądasz jak kamienica odnowiona na przyjazd cesarza. 

DULSKA 
Szczęśliwa jestem, że już jestem w domu. Dla kobiety nie ma jak dom. Ja to zawsze 
powtarzać będę . 

DULSKA 
Ufarbowałaś włosy na rudo. Gdzie widziałaś uczciwą kobietę z rudymi włosami? 

JULIASIEWICZOWA 
I to cioci powiem, że jeżeli ciocia do mego domu zagląda, to przede wszystkim ciocia 
powinna swój z brudów oczyścić. 

MELA 
Ty siebie nienawidzisz, a ja to siebie żałuję. Strasznie. Nie dzieje mi się nic złego; mam 
ojca, mamcię, was, chodzę na pensję, jestem prosta, dbają o mnie, dają mi żelazo , 
nacierają wodą, uczę się wszystkiego„. a przecież, przecież , Zbyszko, mnie się zdaje, że 
mi się dzieje jakaś krzywda, że mnie ktoś więzi, że mi ściśnięto gardło . 

ZBYSZKO (do Hesi) 
Jak dorośniesz, będziesz się dekoltować na bal od góry, a teraz, jako dziecię naiwne, od 
dołu. 

ZBYSZKO 
Ojciec wybrał dogodniejszą drogę: mama za niego łokciami się przez świat przepycha, a on 
za nią. 





I ~ Lubięto! 
Polub nas 

na facebooku ! 

SPEKTAKLE W REPERTUARZE TEATRU 

DUŻA SCENA: 
Czarnoksiężnik z krainy Oz (Lyman Frank Baum), 
reż . Jerzy Bielunas 
Letnicy (Maksym Gorki), reż. Michał Kotański 
Opowieść o zwyczajnym szaleństwie (Petr Zelenka), 
reż. Katarzyna Deszcz 
Skrzypek na dachu (J. Joseph Stein), reż. Artur Hofman 
O co biega? (Philip King), reż. Marcin Sławiński 
Szklana menażeria (Tennessee Williams), reż. Andrzej Chichłowski 
Ruski miesiąc (Dmitrij Strelinikoff), reż. Giovanny Castellanos (Kolumbia) 
Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków (na motywach Baśni braci Wilhelma i Jacoba 
Grimmów), reż. Monika Gerboc (Czechy) 
Szatan z siódmej klasy (Kornel Makuszyński), 
reż. Czesław Sieńko 

Świętoszek (Molier), reż. Bartłomiej Wyszomirski 
Opowieść wigilijna (wg. Charles'a Dickens'a), 
reż. Czesław Sieńko 

Szalone nożyczki (Paul Partner), reż. Maciej Korwin 
Zemsta (Aleksander hrabia Fredro), reż. Ewa Marcinkówna 
Sen nocy letniej (Wil.liam Szekspir), reż. Mirosław Siedl 
Tajemniczy ogród (Frances Hodgson Bur 
reż. Cezary Domagała 



INSTYTUCJA KUL TURY SAMORZĄDU 
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

PRZYJACIELE I SPONSORZY 

blueboard 
I 

... --()j01WA 
OPTl•A· 

C0o1aMi J.,.&c ., "''"' 

RAINBOW 
TOURS 

RE PROS KAN 

m 

Sony Centre 
„.więcej niż sklepi 

Elbląg, ul. 1 Maja 58F 

. TECHTRAl'IS 

Klimat-el 
"' DAllCIN 

rp!sm1DTH 

MAAG GEAR 

STO KOTA 


