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ZWYCIĘSTWO 
Sztukfl w 4 aktacl1 Janusza Warmińskiego 

Oso by: 

Antonina Pietrzak biedniaczka, sekretarz Gro1 

madzk!ej Organizacji P.Z.P.R. . . . . . D. Dworzyńska 

Wojtek Pietrzak, jej mąż . . . . . . . . . . . . . F. Kiebicz 

Jan Pietrzak, jego ojciec, sołtys . . Wl . Szumowicz 

Franciszek Wróbel, bogacz wiejski . . . . . . S. Golczewski 

Helena Wróbel. jego żona. R. Ruszczycowa 

. Antek, syn Wróblów. J. Barburski 

Maryśka, jego żona. N. Czerska 

Henryk Wllkanowski, &klepikl'lrz. J. Dietrich 

Marcin Zajączkowski, biedniak J. Czerniawski 

Maria Zajączkowska, jego żona. W. Czerniawska 

Jozef Wypych, średniak . W. Kossakowski 

Adam Swiszcz, biedniak, członek P .Z.P.R. W. Karwicz 

Zygmunt Dembek, syn bogacza wiejskiego T. Kozłowski 

Magda Skoczeń, biedniaczka, członek Z.M.P S. Dławichowska 

Halina Nowak, córka sredniaka. B. Bardzka 

Czesiek Kamiński, pomocnik w młynie czł .Jnek 

Z.M.P. Z. Mak 

Maciej Wrona, biedniak na usługach kulal<ów } 
J. Lubiński 

Feliks Skoczeń, biedniak członek P.Z.P.R. . 

Leon Krawczyk, traktorzysta SOM-u S. Halski 

Kuligowa, baba wiejska 

Fijałkowska baba wiejska. . 

Bogdan Maliszewski, biedniak . 

Józek, parobek Wróblów, potem harcerz. 

Chłopi I. II, Ul, IV, V. . . . . . . . . . . 

T. Rapacka 

A. Zubrzycka 

E. Laskowski 

* 
* 

ReżyEeria i inscenizacja· Władysław Szypulski 

Asystent reżysera T . Kozłowski 

Dekoracje: Irena Perkowska i Wanda Kuczyi;ska 

Kostiumy: Józef Gniatkowski 

Kier. Liter . : Zdzisław Zaniak 

JAK POWSTAŁA SZTUKA „ZWYCIĘSTW O" 

W sierpniu 1950 roku jechałem na urlop. W Gdańsku 
kupiłem stos gazet . Czet ala mnie kilkugodzinna jazda auto
busem. Dla zabicia czasu czytałem dzienni ki od dt--ski clo 
deski. Naraz w „Qt'.)sie Wybrzeża" z clnia 1 ·ierpnia, na
trafiłem na niezwykle interesujący artykuł o powstawan iu 
spółdz ielni produkcyjnej w Hozgardzic . Spóldziel,1ic:, jako 
symbol zwycir;stwa biedniaka nad bogaczem, nazwano 
„Zwycięstwo" . Walka hyta bardzo zażarta. -

\\'spaniały materiał na sztukę. Tak. . . Matcr!alu ni:! 
brak. Prawie w każdym numerze „Trybuny Luciu". „Try
buny W0lności", czy „Trybuny Hobotniczcj" możne; rna-
leźć szkic sztuki. ( 

Ale sprawa spółdzielni w Hozgarclzie nic cla\1cila mi 
spokoju. Co chwila bratem do ręki .,Gto;; \\'ybrzcż,f " i czy
tałem ocl nowa o „Zwycięstwie". 

i\Iiną l tycl.deń. \\'ciąż myślę o „Zwycięstwie" Ileż ta
kich Z\1.-ycir.stw już założono. ile pov/slajc·J lic ci::hcgo co
dziennego bohaterstwa o upragnionci sprawieclliw11ść S[.·O
łeczną. Odcinek frontu jest wyjątkowo trudny. 

Decyduję się. Trzeba spróbować. Artykul z „Glo~u Wy
brzeża" ui:atwia mi wyjątkowo zadanie, jest pisany „clra
ma.turgicwie". Zabieram się do 1 oboty. 

\Vyznaczam ideę sztuki: walka o nową rncjalin;i, zn ~i 
wieś. Tematem będzie założenie spółdzielni produkcyjnej 
.,Zwycięstwo". Tak, ten temat umożliwi mi pokazr,r. ie wal
ki klasO\\ ej w jej najo 0.trzejszym przebiegu. Spolcizielnie 
produkcyjne oznaczają \ikwidację najliczniejszej war~nvy 
wyzyskiwaczy. Nic dziwnego, że stawiają tak rozpaczliwy 

opór. Trzon akcji opierc.m na autentycznych wypadkach w 
Rozgarclzic. ra l eży je jednak ująć j'.1k najbardziej typo
wo, nie ograniczając się jedynie do udramatyzow:1n ia wy
dar1;eń, poprzedzających założenie spółdzielni. Uchwyce
nie najtypowszych 7jawisk, związanych z z,1gacinieniem 
ruchu spółdzie l czego, jest zadan iem l1ardzo skomp likowa
nym. Oto jaki przebieg ma ta sprawa w rżcczywistości. 

„Prz:xiw ruchowi spółdzielczemu toczy się dz'ś u nas 
najzacieklejsza walka ideologicma, p!·opagandowa i orga
nizacyjna , w t'Jku której udaje się jeszcze wrogowi pociąg
nąć za sobą tu i tiwdzie część chłop~twa śr<:)dniorolnego 
oraz najhardziej zacofane i taczadzonc fanatyzmem e1e
men.ty ludn ości. Opor bogaczy wiejskich i związanego z ni
mi podziemia sięga w tej walce clo metod terroru, skryto
bójstwa, sabotażu, dywersji, szkodnictwa, p0cłpalań, rabun
ku i nis.zczenia mienia społecznego. w czym pom;~ga i cl·1 
czftgo pobudza również akcJa dywersyjnn, : ;1 H t;, iowa i 
rzpicgowska, ol'ganizowana .przez ,na~:1d 'one z _'l.ewn4tr.t 
agcr~ury imp :c riali~tyczne. Wykorzy~tt1j<!C cicmnoti;; i nic.!-



~wiadomość części mas pracujących, wróg posługuje się w 
tej walce również metodami najpodlejszego oszustwa, za-' 
straszania, plotki, bałamucenia, rozwijając szc·1,ególniej 
intensywnie tego rodzaju akcję wśród młodzieży i kobiet 
(Z artykułu tow. Bieruta „Nowe Drogi", 5 123) .-
To musi być pokazane w sztuce. Następują dni uciążliwej 
1 racy. Wres?Cie, miałem gotową pierwszą wersję sztukt 
„Zwycięstwo". · 

Jadę do Rozgardu. 
Pierwszy sekretarz Komitetu Powiatowego w Elblągu 
low. Omach zrozumiała odr.:izu o co mi idzie Sztuka 

bardzo ją zainteresowała. 
Pomogę wam, towarzy&zu, we wszystkim. Zara~ zawio

zę was do Pictrzakowej. 
Jedziemy samochodem. Tow. Omach opowiada mi o 

Rozgarclzie i innych wsiach. Wali się na mnie tak bogaty 
materia!, że zaczynam wątpić, czy dam sobie z nim radę. 
Jci.k odtworzyć tę imponującą walkę o nową wieś w ramach 
sztuki teatrainej. 

Zatrzymujemy się przed „Samopomocci ,Chłopską" ;'w 
Rozgardzie. ; W Samopomocy pracuje !Antonina Pietrzak, 
inicjatorka spółdzielni „Zwycięstwo". Moja bohaterka. 
Czuję się, jak przed prem i erą w teatrze. Jak ona w~ gląda? 
Czy to, co napisałem, będzie właściwie oddawało tutejsze 
wypadki? 

- Poczekajcie tu, towarzyszu - mówi tow. Ornoch, 
uprzedzę Pietrzakową o waszym przyjeździe. 

Rozglądam się po okolicy. Więc to tutaj„. Typowa po
monka wieś. Nie widać prawie nikogo. Wszyscy w polu. 
Panuje spokój . Ale jakże pozorny„ „ Tu się toczy zacięta 
bitwa, jak w setkach polskich wsi o szczęśliwe jutro na
szegc cl1topa.-

- Towarzyszu, poznajcie się. 
Przede mn4 stoi drobna, uśmiechnięta kobieta. To ona? 

Moja Pietrzakowa? Taka niepozorna?„„ 
Zaczynamy rozmowę o celu mojego przyjazdu. Tow. 

Pietrzakowa opowiada mi o sobie, o swojej wsi, J założe
P iu :;:p<>łclzielni. Oglądam starą studnię, clo któreJ chcieli 
ją wn.ucić kułacy. - . 

ie clalam się - mówi Pietrzakowa - nic ustąp1-
lam. Bogacze myśleli, że jak mnie zabiją, to zastraszą wieś. 
A tymcwsem chłopi, po zamachu na mnie, zaczęli garnąć 
się do ~półdzielni. Zrozumieli, kim jest kulak. Dzięki te
mu mogiiśmy pr-zyśpieszyć założenie „Zwycięstwa". Ale 
to nie koniec walki. Na każdym kroku podstawi:1ją nam 
nogę. tylko teraz nie jestem sama„. Zwyciężymy. 

Tak„. to moja Pietrzakowa. 
- O, popatrzcie, idzie Wróbel. pierwszy kułak we 

wsi. Wróciłem do Lodzi. Pobyt w Rozgardzie wpłynął decy
dująco na ostateczny kształt sztuki. 

Szatnia w teatrze bespłatna . Napiwki ubliżajq godności człowieka pracy 


