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,,Przeciw ruchowi spółdzielczemu toczy się u nas najzacie

klejsza walka ideologicina, propagandowa i organizacyjna, 

w toku której udaje się jeszcze wrogowi pociągnąć za sobą tu 

i owdzie częś6 chłopstwa średniorolnego oraz najbardziej za

cofane i zaczadzone fanatyzmem elemetl,ty ludności. Opór bo

gaczy wiejskich i związanego z nimi podziem~a sięga w tej wal

ce do metod terroru, skri1tobójstwa, sabotażu, dywersji, szkod

nictwa, podpalań, rabunku i niszczenia mienia społecznego„. 

Wykorzystując ciemnotę i nieświadomość części mas pracu.ią

cych, wróg posługuje się w tej walce również metodami najpo

dlejszego oszustwa, zastraszania, plotki.„ 

BOLESŁAW BIERUT, 1950. 
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Zwycięstwo • 

Po „Interwencji" Sławina i „Poc!ągu do Marsylii" Gruszc-yń
skie2'0, sztukach poświęconych zagadnieniu walki o pokój, na 
seenę „.4_teneum" we·szla sztuka o tematyce wiejskiej - „Zwy
cięstwo" Janusza Warmińsk'ego. VVybór jej jest dalszą świa
domą kontynuacją polityki repertuarowej nasz~go teatru.· 

Zespół „Ateneum", stawi~inc przed sobą amb"tne i n'ełatwe 
zadanie otworzenia 'rnlektywu teatralnegc konsekwentnie i celowo 
uczestn:czącego w budowie socJalistyczncgo społeczeństwa, rro
zum'.ał, że podstawą i wykladnilciem jego ideowo-artystyczne
go obl"cza, wyznaczającym miejsce i rolę teatru w toczącej s·ę 
obecnie walce o stworzenie nowej sztuki, sztuki realizmu socja
listycznego - jest repertuar. 

ZM:::umieliśmy, że, aby stać się teatrem walczącym i potrzeb
nym, musimy starać się o to, by każda nasza pozycja rep-ertua
rowa poruszała naj!stotniejsze zagadnienia, nurtujące nasze 
apołeczeństwo. W pierwszym rzędzie postanowiliśmy oprzeć się 
na sztukach wspó~czesnych, pokazujących obraz dz siejszPgo 
człowleka, budowniczego nowego życia i bojownika o pokój. Nie 
zooczy to bynajmniej, abyśmy zam!erzali ograniczyć się wyłącz_ 
nde do sztuk współczesnych polskich czy obcych. Reali::-m i my.śl 
postępowa polskich i obcych klasyków pomoże niewątpliwie na
szemu widzowi w lepszym zrozumieniu i ocenie praw dnia dzi
siejszego. Przede wszystkim jednak dążyć będziemy do wpro
wadzania do naszego repertuaru najwartościows :- ych pozycji 
naszej młodej twórczości dramatycznej. Dlatego też w poszuki
wa'niu następnej sztuki po ,,Pociągu do Marsylii' wybór nasz 
pa.dl na sztukę WarmińskieiO, powstałą w r. 1950, w okresie 
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Festiwalu Polskich S:·tuk Wsp-01czesnych, który odegrał bk d<>
nioslą ro 1 ę w powiązan'.u teatru z życiem, w upolitycznieniu sce
ny polsk'.ej. 

Mimo, że tematem „Zwyc'ęstwa" są wydarzenia typowe dla 
stosunków. jakie panowały na nas-ej wsi dwa lata temu, sztuka 
nie straciła nic ze swej · aktualności. Wprawdzie wróg coraz 
rzadziej ucieka się do aktów bezpośredniego gwałtu czy terroru 
i sabotażu, lecz walka klasowa na wsi przebiega niemn"ej gwał
townie. Problem kolektywizacji, przebudowa gospodarcza i spo
łeczna naszej wsi jest dziś niewątpliwie jednym z najważniej
szych odcinków naszego planu 6-letniego. Rola, jaką odgrywa 
u nas rolnictwo, znaczenie gospodarki uspo!€cz;1ionej dla roz
woju ekonomicznego państwa, ostrość konf'Lktów l::la!'!owych na 
wsi, waga, jak~ przywi~zuje do tych rngadnień P.z~d i Par
tia - wszystko to spraw:ło, że problematyka w:ejska musiała 
znaleźć swoje m:ejsce w repertuarze „~~teneum". 

„Zwycięstwo" jest obok sztuki T. Łomnicki ""O pt. „K~kol 
i pszen:ca" jedyną polską sztuk~, poświęconą walce o wejali
styczną wieś. Sztuka ta wchodzi na scenę „Ateneum" ro zasłu
żonym powodzeniu w Państwowym Teatrze „Nowym" w Łodzi. 

Fabuła sztuki oparta została na prawdz,'.wych wydarzeniach, 
jakie miały miejsce w roku 1950, we wsi f:ozga:r:-d, pow. e_l
bląsk:ego. Bohaterowie jej W:::'ięci są z życia i wyst~puJą 
w większości wypadków pod własnymi nazwiskami. 

Wystawienie „Zwyc·ęstwa" w okresie wzmożonej akcji ia
kładania i rozwijania spółdzie~czości na wsi, w okresie t:cudno
ści gospodarczych kraju, wynikłych z szybiciego rozwoju na
szego przemysłu i zw'.ązanej z tym konieczności planowego roz
woju rolnictwa, ma spEcjalne znaczeui1e. Widz miejski po::na 
się z zasadniczymi problemami życia społcczno-i:;o:ityez.nego 
wsi, z istotą wciąż aktualnej walki klasowej na tym t~renie, 
a sztuka pr: yczyni się do pełniejszego zrozumien"a roli prob!e
mu gospodark; spółJzielczej na wsi w całokształcie miszego ży
cia ekonomiczno-politycznego. 

Chcemy, aby przez wystawienie „Zwycięstwa", m'.mo niewąt
pliwych błędów, jakie popełni młody zesr;ół, teatr na!'!z wł~czył 
się jeszcze mocn:ej w nurt społecznej r::€czywistości ~raju, po
dejmuj~c najaktualniejszą problematykę naszego życia, bez cze
go, jak sądz::my, nie można mówić ser1o o nowym teatrze i o so
cjalistycznym realizmie w sztuce. 
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JANUSZ WARMINSRI 

ZWYCIĘSTWO 
sztuka w 4-ch aktach 

O S O B Y: 

ANTONIN A PIETRZAK 

WOJCIECH PIETRZAK. 
jej mąż 

Dubrawska Mirosława 

Tobiasz Zdzisław 

JAN PIETRZAK, jego ojciec Ba_rwiński Henryk 

FRANCISZEK WROBEi Dytrych Lucjan 

HELENA WROBEL, jego żona Wojdalińska Maria 

ANTONI WROBEL, ich syn Górkiewicz Mieczysław 

MARYSIA WROBEL, 
jego żona Zakrzewska Janina 

HENRYK WILKANOWSKI Gawlik Stanisław 

MARCIN ZAJĄCZKOWSKI L:bner Stanisław 

MARIA ZAJĄCZKOWSKA, 
jego żona 

JOZEF WYPYCH 

Dąbrowska Helena 

Staszewski Władysław 

CHŁOPI I CHŁOPKI 

Scenografia: Reżyseria: 
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ADAM SWISZCZ 

ZYGMUNT DEMBEK 

MAGDA SKOCZEŃ 

HALINA NOWAK 

BARBARA BUJAKOWNA 

CZESŁAW KAMIŃSKI 

MACIEJ WRONA 

LEON KRAWCZYK 

FIJAŁKOWSKA 

FELIKS SKOCZEŃ 

BOGDAN MALISZEWSKI 

JOZEK 

•. 
Burek Jan 

Skoczylas Włodzimierz 

Walter Joanna 

Jankowska Alina 

Łączyńska Ludmiła 

Siemion Wojciech 
Rogalski Robert 

Trojan Marian 

Skarga Edward 
Szulc Jan 

Melechówna Zofia 

Krasiński Antoni 

Roszkowski Czesław 

Pikulski Ryszard 

Asy!M:ent sceno~t:"afa: 

BUśKIEWICZ WŁADYSŁAW W ARMIN' SKI JANUSZ KOCHANOWICZ MIECZYSŁAW 
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ANTONINA PIETRZAK 
członek Spółdzielni Produkcyjnej 
„Zwycięstwo" w Rozgardzie 

. „ Jak powstała 

Spółdzielnia Produkcyjna „Zwycięstwo" 

W mies:ącu grudnia 1949 r., kiedy leżałam w szpitaJu, przyje
chał do mn:e mój mąż i powiedział mi, że w naszej gromadz·e 
ma być podobno założona spółdzielnia produkcyjna. Ja już od 
dłuższego czasu myślałam o założeniu takiej spó!dzielni, a w cza
sie pobytu w szpitalu doszłam do pr:-ekonania, że ci:a biednych 
chłopów, do jakich ja z mężem należymy, spółdzieln!a to jedy
ny spo·sób, w jaki można po1prawlć sobie byt. 

W naszej gromadz'.e jest przecież dużo biednych chłopów, 
jak: Andrusiak, c:eślicki, Wypych, ~ukowski, żyluk Stanisław 
i inni, ale są i bog cze kułacy, którzy maj4 duży wpływ na 
biednych. Bałam się więc, czy potrat"'.my zalożyć1 spó1dzielnię 
produkcyjną, którl!- kułacy bęć~ zwalczać. 

Gdy wróciłam ze s:pitala porozmawiałam o ~półdzielni pro
dukcyjnej z sekretarzem naszej P.O.P. tow. Czub :ńskim. 

Po.prosiliRmy K.P. P .Z.P.R. w Elblągu o pomoc w założeniu 
spółdzielni, bo samym było c:ężko, gdyż nasza organizacja pod
stawowa liczyła tylko ~ członków i to mało uświadomionych, 
którzy ba.li się otwarcie walczyć z kulakami. 

Komitet Powiatowy przysłał swego ac;;itatora tow. D::iuka, 
który u;;runtował nasze przekonania o konieczności założen · a 

spółdzielni i w mało i średniorolnych wzbudził myśl o lepszym 
jutrze. Agitowaliśmy za założeniem spółdzielni, ale zdecydowa
nych było mało. Nasza praca wydała jednak ow(){!e, bo po pew
nym c:-asie powstał komitet założyc:elski. Komitet Powiatowy 
przysłał drugie2'o agitatora, tow. Fukacza. Szło nam coraz 
lepiej . 

Wtedy kułacy pokazali co potraf'.ą, do czego są zdolni. Po
stanowili raz.bić komitet założycielski, aby w ten sposób unie
możliwić powstanie naszej spółdzielni. . 

Uznali mnie za swego najgroźniejszego wroga .. .,,. 
· Pewnej noey zrob"li na mnie napad. Chcieli mnie udusić 
i wrzucić do studni. Szarpiąc się z nimi, udało mi się zawołać 
męża, który ich odstraszył. • 

Kułakom się zdawało, że się ich zlękłam i dam im za wygra
ne. Ale ja i po tym wypadku na-dal ag:towalam za spółdzielnią 
i przynns· ło to coraz lepsze wyniki, bo biedota przekonała się, 
do czego zdolny jest kulak. 

Bogacze walczyli z nami nadal. U mnie na drzwiach malo
wali czarne krzyże, wybijali szyby itd., a~e te wszystkie sztuki 
nic im nie pomogły, bo Part:a już nas wtedy tak uświadomiła, 
że zdecydowanie dążyliśmy do swego celu. 

Komitet Pgw:atowy widząc nasz zapał, obsługiwał nasze ze
brania łącznikami, a niejednokrotnie przyjeżdżali do nas sami 
sekretarze pow:atowi, którzy wyjaśniali nam to, czego nie z.ro
zumieliśmy ze statutu. 

Zebrań w ty~ czasie było dużo. Na każdym chłopi dawali 
wiele zapytań, wszystko nam tłumaczono szczegółowo i dokład
n:e. Na tych zebraniach chłopi śm:ało podpisywali deklaracje 
przystąpienia do ipóld.ziel.ni. 
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Kiedy było nas już 24 członków, wyznaczyliśmy dmeń na ze
branie wyborcze, na które przyjechali sekretarza Komitetu Po
wiatowego. Na tym zebraniu kułacy chcieli nas pokłócić, mó
wiąc, że sami biedacy zdechną z głodu w spółdzielni i że bez 
bogaczy s!ę nie obejdziemy. 

Sekretarze Komitetu Powiatowego wskazali na wrogą dz'.a
łalność kułaków. Kułacy nałożyli czapki na głowy i poszli do 
domów, ale ich wywrotowa praca nie skończyła się. Postano
wili założyć w naszej gromadzie drugą spółdzieln!ę, do któ:r:ej 
należeliby sami bogacze. Lecz to się im nie udało, bo sami mię
dzy sobą nie mogli dojść do zgody, gdyż każdy z nich od sam~ 
go początku chciałby już ciągnąć zyski i korzyści z nie:stnieją
cej jeszcze spółdzielni. 

Wybraliśmy zarząd, a nowo zorganizowanej spółdzielni da
liśmy nazwę „Zwycięstwo", chcąc tym upamiętnić zwycięstwo 
biedaka nad kułakiem . 

Rozgard, dnia 24.XI.1950 r. 
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Zespół i Dyrekcja Teatru prosi uprzejmie o wpisywanie sw0-

ich spostrzeżeń w związku z wystawlonll sztuk-1-, oraz życzeń, 

dotyczących repertuaru, do Księgi Wrażei)., która znajduje s.ię 

w palarni na parterze, 
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Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje Sekretariat Teątru 

codziennie w godz. 10-14 oraz 18-20, 

CE N A 1 zł. 


