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neil simon

Najpopularniejszy (i podobno najbogatszy) amerykański dramatopisarz ostatnich 
czterdziestu lat, niekwestionowany król scen dramatycznych i musicalowych na 
Broadway. Urodził się w 1927 roku w Nowym Jorku. Nosił przezwisko „Doc”, ponie-
waż od dzieciństwa marzył, by zostać lekarzem. Studiował medycynę, ale studiów nie 
dokończył. Pisał skecze i scenariusze do seriali telewizyjnych. Pierwsza sztuka „Come 
Blow Your Horn“ nie przyniosła mu sławy. Z pisania drugiej podobno zrezygnował. Do-
piero po napisaniu libretta do musicalu „Little me”, który miał premierę na Broadway 
w 1962 roku, wrócił do przerwanej pracy nad scenariuszem „Barefoot in the Park” 
(„Przez park na bosaka”) – i to był początek jego sukcesów. Kolejne sztuki, m. in. „Okru-
chy czułości”, „Para nie para”, „Słoneczni chłopcy” to pasmo sukcesów. Simon należy 
do grona najczęściej wystawianych dramaturgów. Napisał scenariusze do około 30 fil-
mów, m.in. „Dziwna para”, „Zabity na śmierć”, „Tani detektyw”. W komediach według 
jego scenariuszy grali m.in.: Walter Matthau, Jack Lemmon, Peter Sellers, Peter Falk, 
George Burns i Woody Allen. Był pięć razy żonaty. Otrzymał wiele nagród, w 1991 
roku prestiżową Nagrodę Pulitzera.

Simon, zastanawiając się nad istotę swego teatru, powiedział: „Kiedyś zadawałem 
sobie pytanie: Co to jest śmieszna sytuacja? Teraz pytam: Co to jest smutna sytuacja  
i jak można ją śmiesznie opowiedzieć?“ 

Pisarz ma niezwykły dar pokazywania poważnych, trudnych problemów w per-
spektywie humorystycznej. Budując błyskotliwe dialogi z wyczuciem bawi swych 
widzów, a jednocześnie skłania ich do refleksji. Śledząc perypetie bohaterów sztuk 
Simona widzowie powoli uświadomiają sobie, że pisarz właściwie opowiada o ich pro-
blemach, lękach i tęsknotach. joanna gruszka



z recenzji po prapremierze polskiej  
„bożyszcza kobiet” w warszawskim  
teatrze kwadrat w 1977 r.

K
obiety dominują w komedii Simona „Bożyszcze kobiet”. Jest ich aż trzy i… 
jeden On. Trzy różne postawy, pragnienia, dro gi ich zaspokajania, trzy cha
raktery, jakże złożone, skomplikowane, i jeden mężczyzna, jak gdyby łącznik 
tych różnych przeżyć i sytuacji życiowych. Komedia Simona napisana po 
to, aby bawić i w tym celu wy stawiona spełnia niewątpliwie swe zada nie: 

bawimy się na niej dobrze, ale i zastanawiamy nad losem trzech głównych bohaterek 
sztu ki. Każda z nich jest w jakiś sposób pokrzywdzona przez „los”, którym czasem 
staje się i mężczyzna. Stosunek do losu jako życia i losumężczyzny jest głównym 
motywem „rozdarć” wewnętrznych kobiet  bohate rek spektaklu. Simon podtrzymuje 
tradycje wielu znakomitych pisarzy ko mediowych czerpiących swoje pomysły z życia, 
dnia co dziennego, przeżyć zwykłego człowieka, uzależnionego od wykonywanej pracy, 
koniunktu ry, humoru.

(Andrzej Markiewicz, Nasza Trybuna Nr 86, 1978 r.)

S
imon jest popularnym amerykańskim dramatopisarzem, cieszącym się wzię-
ciem na Broadwayu w Nowym Jorku. Tak opanował umiejętność zabawienia 
widowni, a jednocześnie psychologię szarego człowieka, że mimo chwytów 
farsowych przyznaje się pono jego sztukom rangę tragikomedii. Na nasze 
środkowoeuropejskie gusty są to jednak po prostu komedyjki.

(Jerzy Zagórski, Kurier Polski Nr 32, 1978 r.)

W programie nowej sztuki Neil Simona w teatrze Kwadrat przy-
toczono dwie aneg doty, które mają ilustrować sy stem pracy Si-
mona. Wedle pierwszej, notuje on podczas spektaklu wybuchy 
śmiechu i „szmerki”. Druga historyjka pokazuje Simona jako 
niestru dzonego łowcę rysów obyczajo wych. Myślę, że prawda 

wyglą da inaczej. Niewiele mógłby zdziałać pisarz, który by się uczył techniki przez 
mechaniczne obserwowanie reakcji wi dzów. Ani taki, który by czer pał materiał kome-
diowy z po wiedzeń przypadkowo napotka nych osób. Musi działać mocą swej wyobraź-
ni. Albo  goto wych wzorów. Otóż Simon z takich wzorów korzysta. Są nimi pisarze 
europejscy sprzed kilkudziesięciu lat. Znajduje tam gotowe sy tuacje, repliki, pomysły. 
W nie wielkim stopniu je aktualizuje, dostosowując do dzisiejszych obyczajów. Na ogół 
pozostaje wierny modelom. Trzeba przyznać, że zręcznie i dowcipnie buduje role. 

(Wojciech Natanson, Życie Warszawy Nr 29, 1978 r.) 

joanna litwin-widera
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kryzys wieku średniego, kryzys 40tki 
(wg wikipedii)

– nazwa okresu w życiu człowieka, użyta po raz pierwszy przez Elliott Jacquesa  
w 1965. Kryzys ten może nastąpić, gdy człowiek osiąga połowę oczekiwanego czasu 
życia. Kryzys może też być wywołany przez różne wydarzenia, np. andropauzę czy 
menopauzę, lub też chorobę kogoś bliskiego. Efektem kryzysu może być przewarto-
ściowanie dotychczasowych priorytetów, dotyczących pracy zawodowej, małżeństwa 
czy rodziny. Nie jest to choroba, ale okres przejściowy w życiu człowieka, który może 
wystąpić z większą lub mniejszą intensywnością.

Do objawów tzw. kryzysu wieku średniego można zaliczyć: przygnębienie, nieza-
dowolenie, złość, poczucie samotności, zauroczenie w innej osobie, niebędącej part-
nerem życiowym, pragnienie ucieczki od codziennej odpowiedzialności, nagły pociąg 
do alkoholu.

Badania naukowe prowadzone w latach 80. XX wieku wykazały, że jedynie ok. 10% 
osób przejawiało w swym życiu symptomy kryzysu wieku średniego.

rady dla niego: 1. Uświadom sobie to, czego nie doświadczyłeś, a chciałbyś. Skon-
centruj się na tym, jakim chciałbyś siebie poznać. Nie patrz na to z perspektywy fru-
stracji czy żalu, tylko wyzwania, które jest przed tobą. 2. Zbadaj przeszłe decyzje bez 
osądzania siebie. Gdybyś jeszcze raz miał wybrać, co byś zdecydował? 3. Zastanów 
się czego chcesz od życia w różnych jego obszarach – małżeństwie, pracy, pasjach, 
rodzicielstwie. 4. Realnie oceń, jakie zmiany są możliwe do wprowadzenia już teraz.  
5. Wyobraź sobie swoje życie bez rodziny i bez obecnej partnerki. 6. Realnie oceń 
swoją potrzebę bezpieczeństwa i impuls podążenia za emocjami. 7. Zrób listę osób, 
rzeczy, zjawisk za które jesteś wdzięczny życiu. 8. Porozmawiaj o tym wszystkim ze 
swoją partnerką.

rady dla niej: 1. Postaraj się bez lęku przyjrzeć temu, co ogranicza partnera. Wy-
słuchaj, co on czuje. 2. Daj mu więcej przestrzeni na jego sprawy. 3. Dowiedz się, co go 
uszczęśliwia. 4. Powiadom go o swoich uczuciach, również tych trudnych, związanych 
z jego kryzysem bez obwiniania go. 5. Okaż zainteresowanie jego nowymi odkryciami. 
6. Bądź otwarta na zmiany w związku i w życiu, badając czy są one w zgodzie z tobą.

(www.zwierciadlo.pl)

anna paprzyca



prawa autorskie reprezentuje agencja dilia, krátkého 1, 190 03 praha 9 
• těšínské divadlo český těšín, příspěvková organizace, zřizovatel moravskoslez-
ský kraj, ostrawska 67 • 737 35 czeski cieszyn • tel.: +420 558 74 60 22-23 • fax: 558 
71 33 72 • info@tdivadlo.cz • www.tdivadlo.cz • kierownik działu organizacji wi-
downi dagmar pavlíková kierownicy pracowni: elektryczno-akustycznej vladimír 
rybář ślusarsko-modelarskiej kristina libosková krawieckiej helena prokopová 
perukarskiej jarmila držíková rekwizytorskiej józef kurek kierownik techniczny 
roman sekula brygadier sceny marian mandrysz światło, wideoprojekcja martin 
kozok, martin walenta dźwięk roman majchrzyk, michal maliniak fryzjerka 
kamila kumpanová garderobiana ivana kolondrová rekwizyty silvie urbanie-
cová montażyści dekoracji jozef břinek, lumír slíva, david cienciala • redakcja 
joanna wania • zdjęcia karin dziadková • opracowanie graficzne i skład marian 

siedlaczek • druk proprint, s.r.o. český těšín

firmie dziękujemy za okulary do spektaklu

nie tylko o kobietach i mężczyznach 
Jak mądre byłyby ko biety, gdy by miały te ro zumy, które dla nich pot ra cili mężczyźni.  

Julian Tuwim 
4

Mężczyźni wolą ko biety ład ne niż mądre,  
po nieważ łat wiej im przychodzi pat rze nie niż myślenie

Stanisław Jerzy Lec 
4

Jak ko bieta widzi, że ktoś jest smut ny, to nie mówi mu nig dy „jes teś smut ny”. 
Tak głupio postępu je tyl ko mężczyz na. Ko bieta uda je, że wca le nie widzi smut ku 

– i jest we sel sza, mil sza, piękniej sza niż zwyk le. Wte dy smu tek mija. 
Tadeusz Rittner 

4
W życiu niewias ty rozróżnić można siedem ok resów: niemowlę, dziew czyn ka, dziew

czy na, młoda ko bieta, młoda ko bieta, młoda ko bieta i młoda kobieta.  
George Bernard Shaw 

4
Czy is tnieje coś gor sze go niż miłość brzyd kiej ko biety?  

Ow szem – przy jaźń pięknej kobiety.  
Albert Camus 
4

Ko biety lu bią mil czących mężczyzn. Myślą, że oni je słuchają.  
Marcel Achard

4
Jeżeli chcesz wie dzieć, co ma na myśli ko bieta,  

nie słuchaj te go co mówi – pat rz na nią.  
Oscar Wilde
4

Mężczyz na po zos ta je zaz wyczaj bar dzo długo pod wrażeniem, ja kie zro bił na kobiecie.  
Julian Tuwim 
4

Wszys cy mężczyźni są ta cy sa mi, mają tyl ko różne twarze,  
żeby można było ich rozpoznać.  

Marilyn Monroe 
4

Gdy ja kiś mężczyz na krad nie ci żonę, to nie ma lep szej zem sty za to,  
niż poz wo lić mu ją so bie zatrzymać.  

Sacha Guitry 
4

Wierność – silne swędzenie z zakazem podrapania się. 
Julian Tuwim 
4

Nie wiem, czy ryba byłaby niema, gdyby miała tyle tajemnic, co my. 
Stanisław Jerzy Lec 

joanna gruszka



KLUB POLSKIEJ PRASY I KSIĄŻKI

KSIĘGARNIA
D a n u t a  W i r t h

ul. Czapka 7 ~ 737 01 Czeski Cieszyn
G o d z i n y  o t w a r c i a :

Po-Pt 9.00-12.00 13.00-17.00
w soboty księgarnia nieczynna

tel.: +420 776 390 704
ksiegarnia@polonica.cz

Do każdej polskiej rodziny. 
informacje, publicystyka, 

ogłoszenia, sport

tel. 558 731 766
sekretariat@glosludu.cz

Sponsorem kwiatów jest
Kwiaciarnia Leknín
Markéta Rosenbergrová

Miesięcznik Polaków w Republice Czeskiej

INFORMACJE Z ŻYCIA POLAKÓW W CZECHACH

ROZMOWY, REPORTAŻE, WYDARZENIA,
RELACJE Z IMPREZ, RECENZJE, OPINIE 

Wydawca: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w RC

www.zwrot.cz

Kościół w Sałajce 16
Ręka mumii w Cieszynie 24
Uroczystości w Stonawie 32

Miesięcznik Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC cena 30 Kč

2
14

www.zwrot.cz

HALINA 
MLYNKOVA

PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA

65 lat

Statut PZKO 10
Z historii Partyki 16
Adam Wawrosz 38

Miesięcznik Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC cena 30 Kč

7
13

www.zwrot.cz

TADEUSZ
FILIPCZYK

Propozycja logo PZKO 3
Sylwetka J. Wierzgonia 36
Dawna Bystrzyca 32

Miesięcznik Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC cena 30 Kč

2
13

www.zwrot.cz

DYREKTOR
Z PASJĄ

Władysław Kristen 10
Gorole na szlaku 12
Żydzi w Jabłonkowie 16

Miesięcznik Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC cena 30 Kč

1
14

www.zwrot.cz

HALINA
PASEKOVÁ

PODBIJA SERCA WIDOWNI

65 lat

anna paprzyca • bogdan kokotek




