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Dyrektor i kierownik artystyczny 

JANUSZ WARMIŃSKI 

Przed wojną 

Entreprener .... ............. ..... ......... ... ... .. ........ ...... . „ .. „ 

Gość Który Płaci ................ ······················· ···· ····· 

Kokota Mim i .... „ . ... ... . ... . ... . . · · ············ · ···· · ··· ····· ··· · ·• 

Cnotliwa Zuzanna .. .... ... .. ....... .. ..... .. ............... .. . 

Inżynier Metropolitaine Manekin .................. .. . 

Przed wojną. jeszcze nie było 

Chłop Ze Wsi ...... ............. ..... .......... .. „ . . .. „ „ . . . . ... . 

Sprzedawca Ballad ... .... ... .... ...... .......... „ ... „ ... .... . 

Rebeka ....... .... „ .... . .. . ......... .... . . ... ... ... .. ..... ........ . ..... „ 

Agnieszka Osiecka Niech no tylko zakwitną iabłonie 

Inscenizacj a i reżyseria: J an Biczycki. 
Scenografia: Marian Stańczak. 

Współpraca reżyserska i choreografia: J agienk a Zychówna. 
Opracowan ie muzyczne: Andrzej Mundkowski. 

Asystent reżysera: Anton Panczev Devetakov (PWST). 
Kierownik zespołu instrumentalnego: Maciej Jaśkiewicz 

Osoby komedii: 
Po wojnie 

Jan Matyjaszkiewicz 
····· ·······································································•· ··· ····· ····- Organizator 

Bogusz Bilewski .. ...... „ . . .. •... .• „ ... . .. .... . . . ... .. „ ... ... . 

Koler.a Z Wojska 

Hanna Skarżanka ......... „ . . . 
„ .. . . . • .. „ ... . •.•... . - ····· ·· · ....•........ . .. . .. . •..• . .•... Ob. Suszko wska Maria 

Wanda Koczewska „ ..• Zuzanna Reakcjonistka 

ROffl•n Vhlh• lmi l. ;~~;~~f-~~~~--~~:... _ _ _ Sn<Y CdoMok R~bert l'g!alf J .,_.... ltubl~ 

Krystyna Borowicz 
······-·····································································- Koleżanka Z Pracy 

Stefan Sródka ...... „ ... .. ........... „ . ......... ....... „ ... - .. „ .. --.„ .. -... „ .. „ . ..................... .•..•. „ .. _ ...... ......... .......... Kułak 

Stanisław Libner ..... ····-· ····· ····-····· ···-··-···· ··············· ··· ············-·········· ················· Pan Walery \\-ątróbka 
Elżbieta Kępińska 

po wojnic Rebeki już nie ma 



Część przed woiną 

1. Urządzamy się. 

Entreprener Jan Matyjaszkiewicz 

2. Kupujemy . .5przedajemy. 
Inżynier Metropo- { Retnan Vlilhelmi ~ 
litaine Manekin ~1irt Pol„ acid 1t-

P 
. Z T Jadwiga Wejcman 

ame o warzy- . . . 

1 

Izabela Wilczyńska 

stw:i. Krystyn a S1enk1ew1cz 

l\:okota Mimi 
Gość Który Płaci 

Dziewczynki 

Chłop 

Policjant 

Inteligenci 

Rebeka 
Włamywacz 

Z Wyższego 
Towarzystwa 
Ubogi "Zakochany 
Z Ferajny 

Gazeciarz 

Ludmiła T erleck a 
Monika Dzienis iewicz 

Hanna Skarżanka 
Bogusz Bilewski 

{

Wanda Koczewsk a 
Krystyna Chim an ienko 
Krystyna Borowicz 
Stefan Śródka 
Stanisław Libner 

{ 

Marian Rułka 
Henryk Łapiński 
Bohdan Ejmont 
Elżbieta Kępińska 

Andrze j Gawroński 

Władysław Kowal ski 
Anton P anczev Deveta
kov 
Jan Kociniak 

3. Zarabiamy. Gość Który Płaci ma 
dużo pieniędzy, Dziewczynki - wcale 
ich nie mają. 

Gość Który Płaci Bogusz Bilewski 

{ 

Monika Dzien isiewicz 
Girlsy Krystyn a S ienkiew icz 

Jadwiga Wejcman 

oraz: 

Krystyn a Borowicz. Krystyna Chimanienko, 
Anton Panczev Devetakov, Bohdan E j
mont Elżbieta Kępiń ska, Jan Ko ciniak . 
\Van~a Kocze'\vska, Władysław Kowalski, 
Stanisław Libner, Hen ryk Łapi1·1ski, Jan 
Maty jaszkiewicz, Marian Rulka, Han~a 
~Mnka, Lu_c\rr.J,lła Terlecka, Roman Wil
h~. Izabela Wiiczyńska, R~gQrt Polak. 

• • y-. .,_aod ttdtd'1 

4. Kochamy. Nie kochają nas. Rebel",1 
płacze. 

Rebeka Elżbieta Kępińsk a 

Inżynier Metropo- { llOTii~ 
litaine Manekin ·Jtftf~l~~~· - ·- . 
Cno'tliwa Zuzanna Wanda Koczewsk a 
Ubogi Zakochany Władysław Kow alski 

5. Czytamy powieść w odcinkach. Ma
my zły gust. 

Entreprener 
Buba Kobietka 
Luksusowa 
Olgi yJ;)Ioń 
Bohater 
Powieściowy 

Rewelersi 

oraz 

J an Matyjaszkiewicz 

Kr ystyna Borowicz 

{ 
Andrzej Gawroński 
Rom at1 Wilhelm i 

l 
Bohdan Ejmon t 
Henryk Łapiński 
Marian Rulka 

~KII** 

Bogusz Bilewski, Krystyna Chimanienko, 
Mo nika Dzienis iewicz, Anton Panczev De 
vetakov, Elżbieta Kępińska. Wanda Ko
czewska, Jan Kociniak, Władysław Ko
walski, Stanisław Libner, Krystyna Sien
kiewicz, Hanna Skarżanka, Stefan Śródka 
Lumiła Terlecka, Jadwiga Wejcman, Izabela 
Wilczyńska, · 

6. Różnimy się poglądami. Zuzanna 
jest bogata, a Chłop Ze Wsi - biedny. 

Cnotliwa Zuzanna Wand a Koczewska 
Inżynier Metropo: { Roaert Polak :d Kułll 
litaine Manekin Roman VhJ:hełmi 
Entreprener Jan Matyjaszkiewicz 

· ltuba •Kobietka 
Luksusowa 

Ułani 

Chłop Ze Wsi 

Krysityna Borowicz 

l 
Bohdan Ejmont 
Andrzej Gawroński 
H enryk Łapiński 
Marian Rulka 

Stefan Śródka 

7. Bawimy się za grosze u Ciotki „Pod 
Pyzami". Niektórzy nawet na kredyt. 

Ciotka Marcinowa Izabela Wilczyńska 

Maniusia Jadwiga Wejcman 

Włamywacz 

Bronek Kaleka 

Podchmielony 

Sztywni 

Rebeka 

Ubogi Zakochany 

Fruzia 

Dziewczyny 
Z Ferajny 

Andrzej Gawroński 

Marian Rułka 

J an Kociniak 

{ 
Bohdan Ejmont 
Henryk Łapiński 

Elżbieta Kępińska 

Władysław Kowalski 

Ludmiła Terlecka 

r Krystyna Chimanienko 
I Monika Dzienisiewicz 
J Krystyna Sienkiewicz 
li Krysty111a BorowU.cz 

Wa.ruia Koczewska l Jadwiga Wejcman 



Ferajna 

Sprzedawca Ballad Stanisław Libner 
Buba Kobietka 
Luksusowa Krystyna Borowicz 
Cnotliwa Zuzanna Wanda Koczewska 
Entreprener Jan Matyjaszkiewicz 

Kokota Mimi Hanna Skarżanka 

8. Nie mamy z czego żyć, ale kochamy 
swoją ojczyznę. 

Bogusz Bilewski, Krystyn2 Borowicz, Kry
styna Chimanienko, Anton Panczev Deveta
kov, Monika Dzienisiewicz, Bohdan Ejmont, 
Andrzej Gawroński, Elżbieta Kępi!lska, Jan 
Kociniak, Wanda Koczewska, Władysław 
Kowalski, Stanisław Libner, Henryk Ła
piński, Jan Matyjaszkiewicz, Marian Rułka, 
RobeFt Palak, Krystyna Sienkiewicz, Han
na Skarżanka, Ludmiła Terlecka, Jadwiga 
Wejcman, Reffia!'I Wilhelmi, Irnbela Wil-
czyńska, ~ tt~ 

9. Będziemy mieli wojnę. Tańczymy. 
Pijemy. 

Bogusz Bilewski, Krystyna Borowicz, Kry
styna Chimanienko, Anton Panczev Deve
takov, Monika Dzienisiewicz, Bohdan Ej
mont, Andrzej Gawroński, Elżbieta Kępiń-

ska, Jan. Kociniak, Wanda Koczewska, 
Władysław Kowalski, Stanisław Libner, 
Henryk Łapiński, Jan Matyjaszkiewicz, 
Marian Rułka, Krystyna Sienkiewicz, Han
na Skarżanka, .Ludmiła Terlecka, Jadwiga 
Wejcman, Rurrnm-Włlfłełfni, Izabela Wil
czyńska, Robert Polak. 

Część 11 po wo inie 

1. Prolog. 

2. Szukamy swoich bliskich. Urządza
my się na nowo. 

Organizator Jan Matyjaszkiewicz 
Ob. Suszkowska 
Maria Hanna Skarżanka 

Kułak Stefan Sródka 

Zło'dziej Mienia Marian Rułka 

Zuzanna Reakcjo-
nistka Wanda Koczewska 

Bohater Pozytywny Władysław Kowalski 

Andersowiec J an Kociniak 

Kolega Z Wojska Bogusz Bilewsld 

Koleżanka Z Pracy Krystyna Borowicz 

Pan Walery 
Wątróbka Stanisław Libner 

Krysia Traktorzy-
stka Krystyna Sienkiewicz 

oraz 

Bogusz Bilewski, Krystyna Chimanienko, 
Anton Panczev Devetakov, Monika Dzieni
siewicz, Bohdan Ejmont, Andrzej Gawroński, 
Henryk Łapiński, Ludmiła Terlecka, Ja
dwiga Wejcman, :Roman Vli~Qlmi, Rebert 
Pehtk. 

3. Odbudowujemy się. 
kradną. 

Niektórzy 

Szabrownicy 

Budowniczowie 

oraz 

f Marian Ru~ka 

I 
Krystyna Chimanienko 
Anton Panczev Deveta

J kov 

l Henryk Łapiński 
Jan Kociniak 

l 
Ludmiła Terlecka 
Jadwiga Wejcman 

r 
Bogus.z Bilewski 
Monika Dzienisiewicz 
Bohdan Ejmont 

i Krystyn;„;t:enk.iewicz 
Rolnart "• elmr 

l 
Władysław Kop~ 
Reeert Petlk 

Krystyna Borowicz, 
Wanda Koczewska, 
Hanna Skarżanka 

Andrzej Gawroi1ski; 
Jan Matyjaszkiewicz, 

4. Jedziemy do Nowej Huty. Piękne 
dziewczyny nłe kochają nas. My - nie 
możemy pokochać Koleżanki Z Pracy. 

Krysia. Trakto-
rzystka Krystyna Sienkiewicz 
Bohater Pozytywny Władysław Kowalski 



Zuzanna Reakcjo-
nistka Wanda Koczewska 

Koleżanka Z Pracy Krystyna Borowicz 

oraz 

Bogusz Bilewski, Krystyna Chimanienko, 
Anton Panczev Devetakov, Monika Dzie
nisiewicz, Bohdan Ejmont, Andrzej Ga
wroński, Jan Kociniak, Stanisław Libner, 
Henryk Łapiński, Jan Matyjaszkiewicz, 
Marian Rułka, Hanna Skarżanka, Stefan 
śr6dka, Ludmiła Terlecka, ,Jadwiga Wejc
man, Roman Wjlhelmj Robert Eolak. 

~'Kutł.Jt" 
5. Bywa, że wspominamy wojnę, ale 
jesreśmyiuż całkiem inni. 

Organizator 

Ob. Suszkowska 
Maria 

Małolatek 

Hela Nowe Poko
lenie 

Jan Matyjaszkiewicz 

Hanna Skarżanka 

{ 
Andrzej Gawroński 
RemaR 'Nilłłelmi 

Krystyna Chimanienko 

Bohater Pozytywny Władysław Kowalski 

6. Idziemy na zabawę Pierwszomajo
wą. Organizujemy się. Czasem robimy 
błędy. 

Organizato'r 

Ekipa „Artosu" 

Bikiniarz 
Konduktorka 
Pan Walery Wą
tróbka 

Zetempowcy, 
Krakowiacy i 
Górale 

Ob. Suszkowska 
Maria 
Kolega Z Wojska 
Kułak 

Zuzanna Reak
cjonistka 
Hela Nowe Po
kolenie 

Małolatek 

Jan Matyjaszkiewicz 

(

Bogusz Bilewski 
Jan Kociniak 
Marian °Rułka 

Jadwiga Wejcman 

Bohdan Ejmont 
Ludmiła Terlecka 

Stanisław Vbner 

f Andrzej Gawroński 

I 
Anton Panczev Deveta
kov ~ 'Dlttcl! 

l
i R-tikl91i I>olak 

Monika Dzienisiewicz 

l 
Henryk Łapiński 
Krystyna Sienkiewicz 

Hanna Skarżank a 

Bogusz Bilewski 
Stefan Śródka 

Wal!lda Koczewska 

Krystyna Chimanienko 

{ 
Remaft T.viłMlmi 
Andrzej Gawroński 

7. Zaczynamy rozumieć dawne błędy. 
Znowu kochamy. śpiewamy weselne 
„Sto lat". 

Panna l\Iłoda 

Pan Młody 

Orszak Slubny 

Monika Dzienisiewicz 

Władysław Kowalski 

f Andrzej Gawroński 

I 
Henryk Łapiński 

Robert Polak ____..,... 
Marian Rułka.,_-

{ Krystyna Sienkiewicz 

I 
Ludmiła Terlecka 
Krystyna Bor~icz 
Wanda Koczewska l Jadwiga Wejcman 

8. Stabilizujemy się. Bohater Pozy
tywny pragnie czegoś więcej. 

Bohater Pozytywny Władysław Kowalski 

Koleżanka Z Pracy Krystyna Borowicz 

oraz 

Bogusz Bilewski, Krystyna Chimanienko, 
Anton Panczev Devetakov Monika Dzieni
siewicz, Bohdan Ejmont, Andrzej Gawroń
ski, Jan Kociniak, Wanda Koczewska, Sta-

nisław Libner, Henryk Łapiński, Jan !VIa
t~Jasz.k:ie:"'icz, Marian Ruika, Krystyna 
S1enkiew1cz, Hanna Skarżanka, Ludmiła 
Terle.cka, Jadwiga Wejcman, ;;an=WH
'hcim+;- Robet t Polak. ~ 

9. Śpiewamy „Niech nam tylko za
kwitm1 jabłonie". Wierzymy w naszą 
dobrą gwiazdę. 

Bogusz Bilewski, Krystyna Borowicz Kry
styna Chimanienko, Anton Panczev Deveta
kov, Monika Dzienisiewicz, Bohdan Ejmont 
Andrzej Gawroński, Jan Kociniak, Wand~ 
Koczewska, Władysław Kowalski Stani
~ław . Li~ner, He_nryk Łapiński, Ja'n Maty
Jaszk1ew1cz, Marian Rułka, Krystyna Sien
kiewicz, Hanna Skarżanka, Ludmiła Ter
lecka, .Jadwiga Wejcman, ftonian V/Hhetlni. 
:rtooert Polak. 



W przedstawieniu gra się i śpiewa melodie na
stępujących kompozytorów: P. Asłanowicza, J . 
Gabla, J. Petersburskiego, T. Stacha, A. Pio
trowskiego, J. Haftmana, A. Golda, L. Boruń
skiego, A. Kitschman, Z. Rolffa, Z. Białostoc

kiego, H. Domańskiego, Z. Karasińskiego, K. 
K. Wichlera, P. Alexa, M. Kozary, A. Harrisa, 
L. Rzewuskiego, W. Lutosławskiego, W. Szpil
mana, M. Suleja, K. Serockiego, E. Olearczyka, 
A. Gradsteina, W. Rudzińskiego, W. żuławskie
go, M. Lusztiga, W. Solarza, A. Mundkowskie
go i inn. 

W przedstawieniu mówi się i śpiewa teksty n a
stępujących autorów: K. Brzeskiego, K. Chrza
nowskiego, Emana, Willy, A. Własta, Szer-Sze
nia, Z. Maciejowskiego, St. Przesmyckiego, H. 
Domańskiego, 0-Jelly, A. Kitschman, W. Ja
strzębca, J. Sławosza, J. Minkiewicza, J. Juran
dota, L. Lewina, M. Jezierskiego, B. Broka, B. 
Choińskiego, R. Stillera, J. Brzechwy, J. Bo
cheńskiego, H. Kołaczkowskiej, L. Pasternaka, 
T. Urgacza, A. Jareckiego, A. Osieckiej, T. Czy
żewskiego, J. Beka, L. Kruczkows-kiego i inn. 

Wykorzystano również materiały anonimowe: 
ogłoszenia i reklamy, ballady podwórzowe, po
winszowania kominiĘirskie, wiadomości prasowe, 
pamiętniki chł-opskie, powieść w odcinkach, in
struktarze zetempowskie, listy do Fali 49, opi
nie z zakładów pracy, donosy, wiersze poetów 
chłopskich, korespondencję prywatną. 

Autorem pieśni finałowej jest dyrektor cyrku 
„Tralabomba" Jerzy Afanasjew. 

Autorka widowiska dziękuje za pomoc w gro
madzeniu materiałów - kustoszowi zbiorów 
muzycznych Biblioteki Jagiellońskiej w Krako
wie, panu Jerzemu Hordyńskiemu. 

Reżyser i Zespół serdecznie dziękują panu 
Aleksand.rowi Sobiszewskiemu - dyrektorowi 
znanej warszawskiej szkoły tańca towarzyskie
go - za koleżeńską konsultację. 

Przedstawienie prowadzi: Regina Dąbrowska 

Suflerka: Irena Kopczyńska 

Kierownik techniczny: Stanisław Misierewicz 

Główny elektryk: Zygmunt Bomba 

Kostiumy wykonano pod kierunkiem: Włady
sława Hrybka i Henryki Krzewickiej 

Kierownik malarni: Jerzy Białkowski 

Kierownik pracowni modelatorskiej: Antoni i. 
Wiśniewski 

Kierownik pracowni tapicerskiej: Stefan Ja
nowski 

Kierownik pracowni fryzjersko-perukarskiej: 
Wiktor Keller 

Brygadier sceny: Roman Pokorski 

• 
Agnieszka Osiecka 

Niech no tylko zakwitną iabłonie 

Najważnie.i'lze osoby komedii. 



ENTREPRENER. Ur. 1904. na Tarnce, 1920 -

oddany przez matkę (właścicielka straganu 
z warzywami) na praktykę do cukiernika. Po 

incydencie z żoną szefa, opuszcza cukiernię 

i przenosi się do śródmieścia, gdzie kończy kur
sy hotelarskie. Przez pięć lat pracuje jako kel
ner. Oszczędza. Za odłożone pieniądze organi

zuje. ze swoją wspólniczką (patrz Kokota Mimi) 
trupę artystyczną. która występuje w drugo
rzędnych lokalach rozrywkowych i kinemato
grafach. 

W roku 1937 otwierają własny lo·kal o dwu
znacznym charakterze, który na krótko przed 
wojną zostaje zamknięty przez policję. W cza
sie okupacji E. rozstaje się z Mimi i pracuje 
jako szatniarz. Pierwsze lata po wojnie, spę

dza bez stałego zajęcia, w licznych rozjazdach 
(głównie Wr·ocław, Jelenia Góra, Ciei;ilice). Za 
odłożone pieniądze zakłada sklep galanteryjny 
przy ul. Ząbkowskiej na Pradze. Nękany do
miarami, rezygnuje z interesów i w roku 1948 
zgłasza się do przedsiębiorstwa Artos, gdzie pra
cuje jako organizator imprez estradowych. 

q . . 
KOKOTA l.\UMI. „Kokota Mimi" - pseudonim 
artystyczny Marianny Pyzel, urodwnej w So
chaczewie, woj. warszawskie. 
Jako piętnastoletnia dziewczyna, Pyzel ucieka 
z domu i przyjeżdża do Warszawy, gdzie za
trzymuje się u koleżanki. Przez trzy tygodnie 
pracuje u krawcowej na Wolskiej. Następnie 
chwyta się różnych zajęć. Jest modelką w szko
le sztuk pięknych i fordanserką w pierwszo
rzędnym lokalu rozrywkowym. Tam poznaj ':! 
Entreprenera (patrz „Entreprener") . W trupie 
artystycznej, którą razem zakładają, występuj ; 

w numerze zatytułowanym „Pod różową poń
czochą" . 

Statystuje w filmach „Ada to nie wypada" 
i „Co mój mąż robi w nocy". W sierpniu 1939 
roku poznaje reżysera filmowego, który obie
cuje jej dłuższą rolę połączo.ną z wyjazdem na 
Riwierę francuską. 

W czasie okupacji Kokota Mim! h andluj ~ 
jeżdżąc n a trasie Kutno~Łowicz-Warszawa. 

Schwytana z czterema kilogramami słoniny w 
czasie ulicznej łapanki zostaje wywiezion a na 
roboty do Niemiec. Tam spotyka Suszkowsk ie
go Wincentego, znanego jej jeszcze sprzed woj
ny. Wychodzi za niego za mąż, a następnie, po 
powrocie do kraju (Kwidzyń, woj. gdańskie) 
rodzi mu trzech synów - Józefa, Macieja 
i Stanisława. 
Po śmierci męża przenosi się do Warszawy. 
Mieszka przy rodzinie, zatrudniona na pół etatu 
jako pomoc biurowa w przedsiębiorstwie Artos 
(tu styka się ponownie z Entreprenerem, obec
nie Organizatorem). 
Wszyscy . jej synowie kończą wyższe studia 
i otrzymu1ją zatrudnienie. Zakładają rodziny, 
mieszkają w dużych ośrodkach przemysłowych 
na Dolnym śląsku. Z okazji świąt itp. przesy
łają matce odkrytki i drobne upominki. 
Ob. Suszk:owska ma zatem dużo wolnego cza 
su, który wypełnia pisar1iem listów do in· 
stytucji. 



REBEKA. Ur. 1918, zm. 1941 w Siem!atyczach. 
J edyna córka Racheli i Jakuba, właścic:ela 

sklepu korzennego. Po ukończeniu s iedmiu kl .1s 
szkoły w Siemiatyczach pracuje w sklepie ojca 
do czasu zamążpójścia za dróżnika kole jowego 
(patrz Ubogi Zakochany). 
W roku 1936 rodzi syna, Władysława, którega 
chrzci w obecności rodziny męża w kościele 
parafialnym w Siemiatyczach. 
Wywieziona przez Niemców wraz z grupą lud
ności żydowskiej w roku 1941 nie wraca 
już do Siemiatycz. 
Syn, Władysław, znajduje w iej rzeczach foto
grafię eleganckiego mężczyzny, który nie był 
jego ojcem . 

r - I 

CNOTLIWA ZUZANNA. Urodzona w bogatej 
rodzinie ziemiańskiej, spokrewniona przez 
matkę z Zamoyskimi. Kończy pensję dla panien 
we Lwowie, a następnie przyjeżdża na karna
wał do Warszawy, gdzie zatrzymuje się u krew
nych. 
Jedna z jej ciotek prowadzi snobistyczny salon 
literacki, w którym Zuzanna poznaje swoich 
kolejnych trzech mężów: poetę, automobilistę 

i śpiewaka operowego. Skompromitowana prze: 
wlekłym procesem z automobilistą udaje się 
tuż przed wybuchem wojny do Paryża, skąd 

wraca w roku 1950 jako narzeczona dyplo
maty. 

Pracuje jako recenzentka w jednym z pism 
kobiecych. 

Można ją spotkać na imprezach organizowa
nych przez przedsiębiorstwo Moda Polska (nie
zmiennie we fiołkowej woalce). 

Z jednym ze swoich mężów ma córkę, rów
nież Zuzanne. Wychowuje ją na zagranicznych 
żurnalach, w cierplarnianej a tmosferze: Szka
ła TPD nr 134, a następnie - historia sztuki. 



L 
UBOGI ZAKOCHANY. Ur. 191 3 w kolejarskiej 
rod zinie w Siemiatyczach. Kończy dwie klasy 
gimnaz j11m klasycznego w Białymstoku . Po 
śmierci ojca przerywa naukę i wraca do Sie
miatycz, gdzie pracuje jako dróżnik pomagając 
m atce w wychowaniu młodszego rodzeństwa . 
W roku 1935 żeni się z córką kupca korzen
nego (patrz - Rebeka). Przechowuje szkolne 
podręczniki ł a ciny i greki . Po śmierci kolegi
kolejar za układa wiersz, który wysyła do Wia
domości Literackich. Otrzymuje odpowiedź: 
„Pan U.Z., zam . w Siemia tycze-Węzeł. Nie wy
korzystamy". 
Zmobilizowany w roku 1939 ginie zaraz na po
czątku wo jny nie opuszczając swojego powiatu. 

' • -

GOSC KTORY PŁACI. Urodrz:ony w łódzkiej 

rodzinie handlowej ... „Kto chce nabywać ma 
teri ały, które jeszcze drugie pokolenie otrzy
ma w spuściźnie, niech kupuje towary w wi
dzewskiej m anufakturze so. akc. w Łodzi.. . " . 

W roku 1919 wycofuje swoją część k apitałów 

i przenosi się do Warszawy, gdzie spekulu je 
zbożem, a następnie, przez krótki okres pra
cuje na posadzie rządowej. 

W latach dwudziestych Gość Który Płac i r e
zygnuje z kariery urzędniczej i staje s ię udzi a
łowcem firmy „Elibor" ( ... „Firma Elibor -
przedstawicielstwo Forda na Polskę. Pierwszo
rzędna jakość, doskonałe na polskie dro
gi - sensacyjna cena. Limuzyna - 2000 dola
rów. Kabriolet - 2000 dolarów... Firma Eli
bor - Ł. J. Borkowski ... ). 

Interesuje s ię filmem ( ... „To nie sztuka filmo
wać, wystarczy nacisnąć guziczek, a sam apa
rat wykona resztę ! Kupujcie k am ery P at he
Baby i projektory Pathe-Kid" ... ). 

Pod koniec lat dwudzies tych wvcofuje kap ita
ły z obu przedsiębiorstw i angażuje s ię całko

wicie w tzw. „Towarzystwo Polska-Kolonie". 
Po paru latach bankrutuje, ogłasza upa dłość 

i wyjeżdża do Brazylii, gdzie obejmuje skrom
ne stanowisko dyplomatyczne. 

Na krótko przed zakończeniem wojny poj awia 
się w Belgii, wraz z nielegalnym transportem 
kawy. Ranny, odznaczony orderem trzeciej 
klasy, wraca w 1946 roku do kraju, gdzie dzięki 
protekcji Kolegi Z Wojska otrzymuje budkę 

inwalidzką. 



CIOTKA MARCINOWA. Urodzila się, żyła i 
zmarła w wieku lat 73, w Warszawie, na Sta· 
rówce. Przez siedem lat prowadziła jadłodaj
nię „Pod Pyzami". Dochowała się sześriu sy
nów, pięciu córek i trzydziestu czterech wnu
cząt. Najstarsza z nich, Mańka Pryszcz, zgodziła 
się na służącą do Stanisławowa, gdzie wyszła za 
mąż za lwowskiego akordeonistę (patrz - Sprze
dawca Ballad) dorabiającego sobie ulicznym 
handlem balladami (zielone, lub szare kartki 
z wydrukowanymi tekstami piosen€k). Na parę 
miesięcy przed wybuchem wojny przenieśli się 
.oboje „Pod Pyzy" do ciotki Marcinowej przy
wożąc ze sobą ucieszne lwowskie sztajery 
(„.„Na Kliparowi wielki ruch"„.) i przyjemne, 
jakby cudzoziemskie sł-owa (np. „hara" = 
wódka). 
Najmłodsza wnuczka Ciotki Marcinow€j (ur. 
194~ na Starówce) wychowywała się na wsi, 
gdzie ukończyła kursy: traktorowy i samocho
dowy (patrz - Krysia Traktorzystka). Jej cio
teczny brat (patrz - Gazeciarz) jest obecnie 
wybitną postacią literacką i historyczną (patrz -
Pan Walerek). 

„„ 

B OHATER POZYTYWNY· Ur. 1936 w Siemia
tyczach, syn dróżnika kolejowego i Rebeki. Sie
rota. Wychowywał się na wsi, u krewnych, w ro
dzinie średniorolnego chłopa. Tamże, w roku 
1949 ukończył szkołę podstawową. 
Jesienią przenosi się wraz z trójką kolegów do 
miasta powiatowego, gdzie pracuje jako robot
nik w cukrowni. Zapisuje si~ do ZMP, organi
zuje młodzieżową brygadę pracy. Przez cztery 
miesiące działa jako instruktor Powiatowego 
Zarządu ZMP. 
W roku 1951 wyjeżdża do Nowej Huty. Reda
guje gazetkę ścienną. Bierze udział w Zlocie 
Młodzieży w Berlinie. W roku 1953 kończy Stu-

-I 

dium Przygotowawcze i zostaje przyjęty na Un'.
wersytd. Jest przewodniczącym koła ZMP na 
pierwszym roku filozofii. Choruj~ na płuca. Wy
jeżdża do sanatorium. Tam pisze wiersze, z któ
rych dwa ukazują się w piśmie pt. „Walka 
Młodych". W roku 1954 wraca na studi:J.. WspÓł
pracuje z amatorskim teatrzykiem studenckim. 
Pisze broszurę pt. „Co przeszkadza naszej Or
ganizacji". 

W roku 1958 kończy studia i przez jakiś czas 
pracuje jako urzędnik w wydziale kultury Sto
łecznej Rady Narodowej. Obecnie jest nauczy
cielem w Turoszowie 



KOLEŻANKA Z PRACY. Urodzona w roku 
193·7, w rodzinie ubogiego rzemieślnika, przy 
ul. Sieleckiej (Czerniaków). Ojciec, z zawod;.i 
pintechnik, pracował przez jakiś czas w tea
trzyku „Muza" w Parku Sieleckim. Nie wpły
nęło to jednak na wyobraźnię dziewczynki . 
Uczyła się zawsze dobrze, choć nie celująco. 

Odznaczała się punktualnością i po sł us zeń- ' 
stwem wobec rodziców i nauczycieli. Mim) 
staranności, schludności, z jaką prowadziła ka
jety otrzymała dwie oceny niedostateczne -
z rysunków i z robót ręcznych - i musiała 

repetować rok. 

Następnie ukończyła kurs księgowości i otrzy
mała pracę biurową w dużym zakładzie prze
mysłowym. Jako aktywny członek ZMP i prze
wodnicząca miejscowego koła Ligi Kobiet szyb-

ko awansowała na stanowisko naczc>lnika biura 
kadr w swoim zakł adzie. 
Wiosną 1957 roku udaje się po r az pierwszy do 
fryzjera, a następnie nabywa na ciuchach pra
wie nową amerykańską sukienkę różowego ko
loru. Zapis uje się do spółdzielni mieszkanio
wej i usiłuje wyjść za mąż za urzędnika z wy
działu kultury (patrz - Bohater Pozyty·wny). 
Udaje się z nim na zabawę do bkalu „Sie
lanka" (róg Czerniakowskiej i Gagarina). Bo
hater odmawia i rozgląda się za innymi kobie
tami. Przyparty do muru - zgadza się, propo
nuje jednak wspólny wyjazd do Turoszowa. 
Rozczarowana personalna .pozostaje w Warsza
wie. Daje do Kuriera Polskiego ogłoszenie 

matrymonialne następującej treści: „Przystoj
na, z widokami na mieszkanie poszukuje pana 
na stanowisku, wysokiego, raczej blondyn". 

MAŁOLATEK. Ur. 1944 pod Warszawą, syn 
nauczyciela i bibliotekarki. Mimo wzorowej 
opieki dwukrotnie wyrzucany ze szkoły za wa
garowanie. W roku 1959 ucieka z domu i uda
j2 się na gapę do Wrocławia. Tam przez jakiś 
czas sypia na dwo1·cu i w opuszczonych bara
kach. Złapany na krad zieży w bufecie dwor
cowym zostaje skazany na rok pobytu w dom u 
poprawczym na Dolnym Śląsku (za kradzież 
i włóczęgostwo). 
Korzystając z pomocy Heli (patrz - Hel a No
we Pokolenie) ucieka z zakładu i ponownie 
:.:daje się do Wrocławia. Tam przyłącza s ię do 
bandy dorosłych opryszków, któ~ym pom:1ga 
w sprzedaży kradzionych towarów. Zatrzymany 
na motocyklu niewiadomego pochodzenia pró
buje się bron ić i dotkliwie rani pracownika 
MO na służbie. 
Sądzony w trybie doraźnym, poddany nowym 
metodom wychowawczym, pracuje wraz z gru
pą chuliganów przy odbudowie Wrocławia. 
W zakładzie odosobnienia zachowuje s i ę wzo
rowo. W lokalnej gazetce Głos Więźn ia reda
guje kącik pt. „Spacerkiem Po Zakładzie". 
Przedwcześnie posiwiałym rodzicom sprawił 
wiele radości swoim pierwszym kawałkiem 
młodzieńczej prozy . 



HELA NOWE POKOLENIE. Złapana w wieku 
lat dwunastu na paleniu papierosów w szkolnej 
łazience wyrobiła w sobie - jak twierdzą sub
telni rodzice - kompleks zaszczuCia. Dziecko 
jest nerW'Owe, niecierpliwe, odczuwa ustawiczną 
Potrzebę ucieczki. Gzterokrotnie usuwana ze 
szkoły, dwukrotnie karana. Mimo ciekawych 
wyników w rzucie kulą - inie powróciła ponow
nie na stadion. Wykazała charakter odmawiając 
ojcu udziału w wycieczce wakacyjnej po MÓrzu 
Śródziemnym. Na znak protestu podrzuciła w 
miejscu pracy ojca pet~rd~ inaczej zwaną 
śmierdzielem. Po powrocie ze służbowej podró
ży rodzice zastali wrażliwą dziewczynkę w do
mu poprawczym na Dolnym śląsku (patrz -
Małolatek) ooisaną przez tamtejszych poetów 
jako „herszt bandy - zakładówka młoda " . 

MANEKIN - INŻYNIER METROPOLITAINE. 

Postać powołana do życia przez Tytusa Czyżew
skiego w sztuczce „Słońce i Osieł". Prawdopo
dobnie inżynJer-magist.er , starannie poprzednio 
wychowany w mieszczańskiej rodzinie. 

Jego debiutem architektonicznym jest nie
chybnie projekt wnętrza lokalu dancingowe
go Pierwsza noc" (z fordanserkami i fontan
ną)." w roku 1935 „Kurier Polski" zamieszcza 

nasitępującą reklaimę: ,.._.Różne bywają p~erw
sze noce .„Sami aż nadto dobrze o tym wiemy. 
A więc po oo ryzykować. Najlepiej zrobisz spę
dzając ją wśród różowych marmuirów, praiw
dziwej roślinności i świetnych tancerek, . prz.y 
butelce najprzedniejszego szampana. Pam1ęta 1-
cie „Pierws,za Noc"„. 
Niewykluczone, że inżynier przeżył wojnę i do
łożył też swoją cegiełkę w odbud01Wie współ
czesnej Warszawy. Ołysiał. 



JERZY AFANASJEW 

Niech no tylko zakwitną jabłonie 

Swiat nie jest taki zly, 
S w iat w cale nie jest mdly, 
niech no tylko zakwitną jablon ie, 
to i milion z nieba kapnie, 
i dziewczyna kocha latwiej -

jablonie, kwitnące jablonie. 

Wszystkim manna pada z nieba, 
ludzie majq co potrzeba, 
darmo światło, gaz i lok aja. 
Spiq od rana do wieczora, 
czasem drepcą do kościoła, 
a nocą zmęczeni śpiewają: 

S iciat nie jest taki zly , 
świat nie jest taki mdly, 
niech no tylko zakwitną jabłonie, 
babcie wnuczkom bajki klecą, 
złote zęby z nieba lecą -

jablonie, kwitnące jabłonie . 

Oto chmurka na niebiesiech, 
zgadujemy co nam niesie -
bialy śnieg, czy sr ebr ne zlotówki?? 
Wszy scy klniemy - toż to skandal, 
dzisiaj z nieba - wstyd i granda -
padaly gorące parówki ... 

Swiat nie jest taki zły, 
świat nie jest wcale m dly, 
tak kończymy sobaczą melodię: 

jablonie, 
kwitnące j ablonie. 

DOJAZD DO ATENEUM 
TRAMWAJE : 8, 9, 13, 17, 
23, 27, 25, 30 
AUTOBUSY: 101 , 102, 
111, 117 (WIADUKTEM 
118, 128, 155 ULICAMI) 
SOLEC i DOBRĄ 

8, 9, 13, 17, 23, 
24, 25, 30. 

1y1, 102, 111, 117. 
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