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Katarzyna Meloch 

PIOSENKA JEST DOERA I.JA WSZYSTKO? 

Nieun ie~n ie trudno być Agniesizką Osiecką - zdaniem 
Krzysztofa Teodoro Toeplitza . „Podobno ktoś zapytał ją, czy 
to ono napisało słowo do Roty. Inni zorwcoją jej, że nie 
jest subtelna i rafinowono jak no poetes sę przystało. Jeśl i 

się bowiem jest kobietą i pisze do rymu, trzeba albo glębo
ko współc.z.uć krzywdzie ludu, zwłaszcza dzieci, albo też być 
ulotną". 

Autoportret jej wyciągnięty z teki „N ie do dru.ku" (niech 
mi autorko wyboczy niedys:krecję). 

„( ... ) Wiem, jotk wyglądom. Jestem ładna, trochę za gru
b:::, w'ejs!co, niep:::::l:::bno do modnego ty:pu kob:et. W Sło
woo}i sipotyko się takie tworie u chłopek: nieskazitelny owal 
pod nakrochmalonym czepeczkiem, niebieskie albo szare 
oczy, płowe włosy. Proporcje przysadzistej Wenus". 

Dom jest jej pełen, wszędzie zdjęcia, pamiątki. Na biurku 
(po:! szlclem), n-0 kom:nku, na pótce ko ło tapczanu. Gdzie 
popatrzę, widzę jej two·rz: Agnieszko Osiecka w btękitnym 
c-:ner1ko1\sk; m samochodz ie przy kier()wn.icy; Os:eako z wło
sami no wietrze; zamyślono: na Mo w rach; w Ameryce (o 
obok nalepka z napisem: , ~C~:msos City" - skąd przysłało 

piosenkę, którą śpiewają „Skaldowie"). 

Albumy z różny.eh okresów jej, życia . Fotografie - lu stro . 
PJNiG" 1<s ~en·a. Ma sieb;e dub .na co dz:'er\. 

- Siebie? To zdjęcia z.wiązane z moim pokoleniem i z 
moim życiem. 

Pokowje kolejno: zdjęcie ślubne Zbys zko Cybulskiego; 
mój mąż (Wojciech Frykowski) z psem; Morio Wojciechow
sb, Pe lko - Amerykanka, tłumoczka mojej ks.i qżeczki; na
wo narodzone d'Ziecko przyjaciół; reżyser Jolflu.sz Warmińsk i 

·no spo•:erze .w Berł:n:e; Todeusi Konwicki no .prób!e k.ręcenio 

Z od uszek {ja w tle, pisoło1m piosenkę do filmu); Andrzej 
Wojda - zdjęcie z medołoimi no piersiach; mapo Nowego 

' 

Jork.u; Stonisłow Dygot, jak był dz:ieokiem; tod:uś, kiedy miał 
dwodz:-eśc> o lot i gmł w i<noljpie we Lwovłie; mopa Winnic 
francuskich, gdzie prac:CMW<Jłoim z STS-em jako parobek; Fry
deryka Eł kana - mofo dziewczyr1oko (no brz.u.stku); Elko Czy
ż.ewska z siostrą (dwie dziewczynki). 

A jo widz'olom w:m;dztie ją s.omą, jakby tamtych wcole 
nie było. 

- Pyta pani, jak jo się z tym cz;uję .... Gz.uję się z tym 
czasem dohne (i11-0czej bym tego nie gromadziło). o 
czosem kosz.mcnrnie przytłocz:ono przez prze.szłość. Sni mi 
się, że powPn.nam zrobić porzqdek. Mam bałagan, ale ten 
bałagan nie jest mi obojętny. Potrafię być za gra.nicą i myś
leć o tym. C i qży mi, myślę, żeby coś :z tym .zrobić. Nie robię 
i - .nie wyrzuca.m. 

Dla mnie prz:eszł~ć jest jakimś istotnym obciążeniem. 

To stole je6t. N igdy nie oddaję się w pebni no.wym mojomoś
ciom. Pios.zę .do ityd1, oo wyjech01li. Przeglądem zdjęcia. Stałe 

s ię z.wierzom. Opowiadam o dawnych chłopcach, dawnych 
sprO.woch. Myślę o tym, co by było, gdyby ... 

Moi przyjaciele giną, um i erają, wyjeż.dżoją. Ciotko w An
glii, osoba wiekowo, opowiOldo, kiedy przyjeżdżam do niej, 
kto chary, kto umarł„. Jo też tak zaczynom .... 

By/ . .:r-n w teo~nzyku „ Bim-B:im", w STS-i·e. Nosi nowi kołedczy 
w STS-ie moją po dwadzieśc ia łat. Kolego z STS-u, który 
pisze ze mną, m i ał cz:tery lota, jak powstawał nasz tea.tr. 
D'o n·ego t:i pTeh:stor:c. A dla mn ie - ja·kby to byto wczo
raj. 
Czuję się z.jedzone papierami . Jakbym byto jeszcze jed. 

nym pa.pierem do rzucania„ Misiem. Jol< robię porządk i, 

ogarnia mnie melancholia., że to już m i nęło. 

WyoS<Ziperofem gdrieś jej „to lubię". 
,,( .. . ) Lubię różne mole rzea.y, płotki, drobicrzgi, mam pel

ne szuflo.dy pomiątel<. Przywiqczuję do tego wszystkiego 
wagę, nie umiem wyrzucić poczerniałej róży w pudelku od 
papierosów, starego zaproszenia, programu teotrdlnego, 
listu, biletu, mam nawet story piern ik z Torunia". 

Mo szuflady pełne listów jak każda wrażliwa dziewczyno, 
ole u niej zomieniojq się one w „listy śpiewające" (cllcioło 

napisać poemo;t o korespondenĆji - wys.zły piosenki). 
- Kłopot z pam iątkami - u nos jest zly papier - za szyb

ko się starzeją, żółkną. Jo nie mogę siebie samo zaszere 
gować jo.ko typ. Bo jeżeli jo jestem ciułaczem pamiątek, to 
powirmom mieć porządek. A jeżeli nie - nie gromadzić! 



• 

(. .. ) To, co no1pis.afo, liczy ~ię dla .niej mniej od tego, co 
r1p'He. Co chce nopi~oć. Mus.i nop~soć. 

- To jest marzenie o dużej pnnic, ale jesLcze nie jc>t~m 
chyba do ~ego gotowa. Morn skazę od pison ·a piosenek 
przez tyle lat. Nowel jeżeli zobierom się napisać coś po
ważnego, wychodzi coś plytkiego. (Albo lenisbwo wrodzo
ne, 0<lbo rezultat p iso•niu prosenek - że czł:::w:cx szuko 

łatwych, a.trakcyjnych sformułowań dla rzec:z.y, klóro nic 
•zawsze -tok rmoino określić) . Pi<.zę troch prozy dla siebie, 

próbuję się przymierzyć do tematu. 
• ( ... ) Zjednały jej p'osenki entuzjoo.zm lu{f~i ciętych w piórze: 

Je rzeg-0 Waldorffa, Krzysztofa Teodoro Toepl i tza. Toeplitz 
pisał: „Uwielbiam teksty Agnieszki Osieckiej"; Waldorff 
zwrócił uwagę no tak z.wone „szare piosenki". 

Nosze córki mojq w zeszycie przebojów jej najnowsze 
utwory. Śpiewają je „Skaldowie", Moryl 0 Rodowicz, Tereso 
Tu,tinos, Łucja Prus - te najnowsze. Ja pamiętam dawne. 
·Jui: dru:i'e ·nok::'e·'l 'e obcuje z 1jej •p'osenko-n·. 

Bronię tej „reszty", bronię piosenek bez aspiracji · do 
poetyck'ch ontologii. 

- Sq lubiane - przypominam nieśmiało. 
- Jo wcale nie wiem, czy sq lubione - mówi Agn ie;,cko 

Os~cko. - Jeżeli są lubione, to może dlatego, że mają 

fajną muzykę. Teraz tacy dobrzy kompoz.ytorzy robią im pio. 
sen ki: Słowiński, Zieliński.„. 

Poznać św:ot i wyrazić go. Tego chc'olo S'mone de Beau
voir („Trzeba było poznać cały świa 0t - jeśli chciałam sobie 
przyswoić najdrobniejszy pyłek"). Autorka Mo n d or y nów 
poznawała łapczywie; wspomina mnóstwo książ.ek, obrazów, 
miast, tyle two1rzy, wrażeń i uczuć, ,.ile rzeczy do oglądania, 
raz.umienia, kochania". Pols.l<i pisarz i nie pisarz, Polak po 
pros.tu - pragnie czego in.nego: wyjaśnić sobie i innym 
przede wszystkim sprawy Poloków. Towarzyszą mu one w 
podróżach, przy podziwianiu hiszpańskiej architektury i w 
słońcu Kalifornii. Osiecka nie jest wolno od tej ogólnonaro
dowej skłonności. 

t-lówi w roku 1970: 
- Morn ochotę napiso-ć o zetempowcu coś wiqcej niż w 

Ja b I o n i ach. Tom pokozolom, jaki byt w życ ' u społecz

nym . Tero.z chciałabym powiedzieć, jak się kocha!, co myślał. 
co czul, gdy nie byt w procy. Chciałam w Job I o n i och 
zaprezentować postacie schemotyc~ne, tak zwane typo,we. 
według ó.wczesnej recepty na typowego bohatera. Postaci 

bylo dużo, mioly do powiedzen ia zaledwie porQ słów między 
tańcami, śpiewem . 

Miał to być przegląd typowych obywateli: zły kułak, bo
hater pozytywny, Helo Nowe Pokolen ie„. Jo storołom s'ę 

naumyśl n ie, żeby przedefilowały takie „postoćki". Pozosta
łam przy schemacie. To jest podstawowo wiedzo: od tego 
schematu musrq wychodz:ć i , autorzy powieści o tamtych 
czasach, a ile no to noloża prawdy iyciowoj.„ ich sprawo. 
W ychodzimy od tego samego modelu. 

J:i s1•c'iz '11e d::-:tolom w skórę cd tok.ich jak Kojt_k Ko
wa1s'<i - ,.E!:i,a~er Po,vtywny" . Od ro-z.u po studiach 

nic moglom no pisać Job łon i. Póin iej już nic cz.ulom tej 
krzywdy. Moglom popa trzeć z zewnątrz i od środka, samo 
ciulom się kimś pośredn im między bohaterem pozytywnym 
o panienką z dobrego d om u. 

W mojej procy, w moich roz.mowach o literolurze wspól. 
czesnej ciągle wracam do Ja b I o n i . Morn pod ręką pro
gram teatralny. I lok się już utarło, życiorysy z tamtych lat 
przym ierzom do wzorca bohatera pozytywnego Agn'eHk i 
Os;e.:~·cj. Wo"ne jest dla mnie, że Kojte1< Kc.wols'<i s'ę nie 
ustobilizowoł, że zostal „okularn ikiem". Bo też jestem z te
go pokolenia. Obchodzi nos, co się z nim stało po roku 
1956. Przedtem miał im;enioć św'ot, potem okazało się, że 

c::l niego someg::i n'e zależy naprawo ś.wiota. Ma c:hod'z:Ć 

do procy, wracać z procy do domu, wykonywać jakieś pod
rzędne zajęcia. 

Sa t :i sprowy ciągle nom no·ibl.isze. Os icc '<o widzi· dolej 
no·stego podwórko. 

- „Zyjemy w bordz.o ciekawych czasach" - p wtorw ·o 
Bablem. - Tylko sa trudne do uchwycenia. N ie dzieją ~ię 
efektowne rzeczy jak wojno światowo, odkry::ic Ameryk i. 
Ko1iczy s i ę świat naszych rodziców, nie można przew'dzicć . 
co przyjd:de no to miej sce. Byłam we Włoszech jesienie. 
Wenecjo wyglądolo jak stara dekoracjo filmowo. Gołc;b · om 
n·c cho'ob sie fruwać. No placu Sw. Mo rka cudmeło. Po
łowa pałaców się nic świeciło. Jeż eli jakoś poro wybrało 
sic; w podróż poślubną do Wenecj i, to tylko dlatego, że ich 
dziadkowie tom spą<lzoli miodowy miesiąc. 

Dwadzieścia cztery obraz.ki, no których byliimy wychowo
ni, straszliwie wyblakły. A jak ie będzie to „nowe", nodcho. 
dzqce, nie umiem przewidz i eć. 

Jestem św'e7o po lekturze pro-cy E<iwO'rdo• Bolcerzona P <> p \1 
lorność literatury a literaturo popularno 



(o poezji i piosence). Bolcerzan, poeta i krytyk, ZO'stanowia 
się, czemu piosenka bije rekordy popularności, poeLja prze

żywa kryzys. 
Piosenka nadaje s i ę do wykorzystanio w życiu zbiorowym, 

wiersz w swej dumnej autonomii, w swym dążeniu do tego, 
by być świotem osobnym, może być odbiera·ny w niewielu 
sy'.uocjo:h (z.:i.!'.dy salonowe formy poez.j-i , wi ersz oblicrnoś
ciowy). Zmiana nasto.wienia w liryce i zmiano w obycza
jach ... Piosenka łatwo egzystuje w otoczeniu obcych swe
mu two:rzywu przedmiotów i znaków, zaJWsze im posłusz:no. 
„W·iersz chce Zinaczyć przede wszystkim siebie. Koncentro
wać uwagę na sobie, wciągać odbi-orcę jak gdyby do ·środ
ka( ... ), w grę swoich mikros.truktur". Piosenka nie determi
nuje rtwrócy (użycie piosenki banalnej nie powoduje wcale 
z:banaliiowanio całego widowisko. Piosenko wulgarna może 
&!użyć sy'tucrcjom paitetycrnym) . Wyliczam te .wszy:.tkie prze
wagi p:csenki ia powoimym referatem z konferencji Insty

tutu Bo:foń Literackich. 
- Piosenki są fa·tiwiejsze - odpowiada no uczone wywody 

Agnieszka Osiecka. - Poez:jo w XIX wieku pełniła tę rolę. 
No bibkach deklomowono wiersz, teraz nastaiWio się odop• 
ter. Chłopiec dziewczynie wpisywał wiersz: do sztambucha . 
Ter:::oz poe1z:ja stało się n'eko mun'ikatywno i to nie jest źle. 
Ludzie potrzebują czegoś nG to miejsce, piosenki sq dla 
nich łatvłiejsze. O wiele szersze masy są odbi~cami kultu
ry, a•l e nie takie wyrof.inowone jo~ •k i edyś. I poziom odbior
ców jest niższy, i poeZ1ji - wyższy. Powstał rozziew. W związ 
ku z: tym piosenka zastępuje colą kulturę. Aż przesadnie: 

1crmiast ozytać, chodz i ć do teatru - ludzie się zCJ1jmują tym, 
co naiprzystępniejsz:e. Słuchają piosenek. Ci, co w XIX wie
ku chod1ili do teatru (te środowiska), chodzą na·dol. Srod
ki masowego przekaz.u może zanadto idą ludziom na rę
kę. Jestem wielbicielką WaJdorffa. Jestem za tym, żeby lu
d'.Ziom proponować trochę ciębszą stra:wę. Nawet psu je
żeli położy się mięso miękkie i twarde, zje miękkie - ole 

zęby mu s ię popsują. 
Doszedł ni;ywy widz, nie prz:ygotowa111y do muzyki Pende

reckiego, wierszy Herberta. RosjOinie czy Amerykanie moją 
ten sam problem. Je<lnocześn'ie więcej słuchają muzyki po
waimej. Chodzą no koncerty, biorą udział w życiu muzycz

nym. 
Osieoko „robi w kulturze masow~j" , Mogłaby do swojej 

d ~iałolnośc i dorobi ć ideol ogię . Nadać jej przez te wyż5zą 

ra.ngę. Ono nie. Zgłasza ipretensje 1podobnie Jak teorety
cy kultury, choć obywa się be'Z !pomocy •ich uczonej termi
nolog ii. 

N:epokoje nienowe: głoszą je całemu świotu kryty<:y spo
łeczeństw zachodnich: 
„Współczesny stosunek do kultury jest rerultatem systemu 

naciskan ia guzika, zmechanizowanej organizacji zaspoka
jania potrzeb. Wy'r»/orza bierną posta.wę: konsumpcyjne 
traktowanie duchowych wartości". (Erich Fromm) . 

„W dziedzinie kultury obowiązuje odpowiednik monetar
nego prawa Greshama,: gorsza i mniej wartościowo sztuko 
wypiera lepszą" . (D. Macdonald) . 

- Słówko w obronie kultury masowej, słówko w obronie 
publiczności przyjmującej życzliwie piosenki dobre i złe, I 
takie sobie - poni Agniesrko. 

- „Publicz:ność szuka zwykłego obrazu pospolitego życia. 
Kulturo ter przeciwstawia wielkiej sZituce IW'Slpólcze-snej, ob
nażającej bezsens życia, · swoją ofirmaoję pomyślnego za
kończenia, na iwną i ślepą wiarą w szczęście, aprobatę sa. 
m:i.reolizo.::ji ezie.wieka 1Przez mi łość, dobroby.t ~ zaangafo
wanie osobistymi sprawami. Znamienną włościwość stanowi 
jej bliskość codriennych (.„) ludzkich spraw". (Edward Ma
rin). 

Katarzyna Meloch 
„Zapros1enie do kochania". Wydawnictwo Lu· 
bełskie. Lublin 1972 s, 231-244, 



Jerzy Afanasjew 

NIECH NO TYLKO ZAXWITNĄ JABŁONIE 

świat nie jest toki z ły, 

św;'°" wcao e )')ie jes t mdły, 
niech no tylko zakwi tną ja bło n ie . 
to i mi lion z nieba ka.pn ie, 
i d ziewczyna kocha łatwiej -

ja.bl onie, kwitnące ja b ł o n ie, 

W szystki m manna poda z nieba, 

ludzie mają co potrzeba. 
darmo ś.wia.tło, gaz i loka.ja. 
Śp i ą od ran.a do wiec zora , 
czasem drepcą do kościo ła , 

<.: ri::.::i ~.ne;cze„1i ś.piewa0ją : 

Świ a t nie jest toki zJy, 
świa t nie jest taki mdły, 
n'ech no ty lko zokwitno jabłon i<", 
babcie wnuczkom bajki kl ecą, 

z ł ote zcby z nieba l ecą -
jabłon ie, kwitn ącE- jabło n ie-. 

O to chmu rko no niebiesiech, 

zgo·du jemy co nom niesie -
b : ały ~n:eg , czy •sreb1 ne i lotówki ?? 
Wszyscy kln iemy - toż to sko ndol, 

dz'si oj z niebo - wstyd i grando -
pod a ły g o rące parówki.„ 

świat nie jest toki zły, 
świat nie jest t a·ki zły , 
tok ko ń czymy so ba czą melod ię : 

jabłon i e, 

kwi tnące ja błonie. 

NAJWA2NIEJSZE 10SOBV KOMEDII 

ENTREPRENER. U.r. 1904 na Tomce, 1920 - oddany przez 
motkę (właści cielko stro;gonu z warzywami) no praktykę 

do cukiernika. Po incydencie z żoną szefa, opusz.cza cu
k i ernię i przenosi si ę da. śródmieścia, gdzie kończy kursy 
hotelarskie. Przez •pięć lot proo~)e jako kelner. Oszczędza . 

Za odłożone pieniądze organizuje ze swoją wspóln i czką 

(patrz Kokota Mimi) trupę artystyczną, która występu.je w 
drugorzędnych lo.kol0<:h rozrywk01Wych i kinemotogrq.foch. 

W roku 1937 otwierają własny lokal o dwuznacz.nym cha 
r01kterze, który no krótko przed wojną zastoje zamknięty 

przez policję. W czosie okupacj i E, rozs.toje S' i ę z M imi I 
procuje jako szort:niorz. Pierwsze lata po wojnie, spędza bez 
stałego zajęcia, w licznych rozjazdach (główn i e Wrocław. 

Jelen :a Gó.ro, Ciepl.ice) . Za oołDżone pien i ądze zakłada 

sklep galanteryjny przy ul. Ząbkow~kiej no Pradze. Nękany 
domiarami, rezyg.nuje z interesów i w roku 1948 zgłosza 

s i ę do przedsiębiorstwo Artos, gdzie p.rocu-je jako organ i
zator i""lprez es.trodowych. 

KOKOTA MIMI. „Kokoto Mimi" - pseudonim artystyczny 
Mo.rianny Py,zel, urodzonej w Sochaczewie, woj. wGrszow. 
~ k i e. 

Jako piętnastoletnia dziewczy.na, Pyzel ucieka z domu 
i przyjeżdża do Wor;zowy, gdzie zo.trzymuje s i ę u koleża n 

ki, prlez trzy tygodo:e procuje 1u k rawcowej no Wolsk iej . 
Następn ie chwyta s i ę różnych zojęć. Jest modelką w szkole 
sztu,k p ięknych i fordo·nserką w pierwszorzędnym !okolu roz
rywko.wym. Tam pozmoje Entreprenero (patrz „En.treprener") . 
W trupie artystycznej, którą razem mkło{jają, występuje w 
numerze zatytulo.wonym „Pod różOl'Wq pończochą" . Statys
tuje w filmach ,,Ado to nie wypa.do" i „Co mój mąż rob i 
w nocy". W sierpniu 1939 r. po2111aje reżysera f ilmowego, 
który obiecuje jej dłuższą rolę połączoną z wyja<zdem no 
Riwierę fra.nauską. 

W czasie okupacji Kokota M iml handluje jeżdżąc na tra 
sie Kutno - Łowicz - Wo.rszowo. 



PAŃSTWOWY TEATR IM. ALEKSANDRA FREDRY 

W GNIEZNIE 

Agnieszka Osiecka 

!'dech no tylko zalrn itnq jabłonie 

Widowisko muzvczn~ 

w 2 częściach 

INSENIZACJA I REŻYSERIA - HENRYK OLSZEWSKI 

CHCREOGRAFIA - L.OFIA KULESZANKA 

~CENOGRAFIA - ZBIGNIEW KAJA 

OPRACOWANIE MUZYCZNE - ANDRZEJ MUDKOWSKI 

KIEROWNICTWO MUZYCZNE - RYSZARD GARDO 

Korepetytor muzyciny - JóLef Chrobak 

Asystent r eżysera - Edmund D~rengowski 

Gra zespól muzyczny Zbigniewa Pakai'a 

) 

o s 'J b y: 

CZĘSC I - PRZED WOJNĄ : 

Gość, który placi 

En trep rener 

Włamywooz 

,,Manekin" i Inżynier 
Metropol ita ine 

Chłop ze wsi 

Gazeciarz 

Ubogi zakochany 

Olg ierd Rychoń - bohater 
powieściowy 

Kokota Mimi 

Rebeka 

Cnot!Lwa Zuzanno 

- Jerzy Przewłocki 

- Janusz Nowak 

- Adam Sirko 

- Zygmi.rnt Dybalski 

- Leon Łabędzki 

- Henryk Wiśliński 

- Jan Karow 

Edmund Derengowski 

- Izabella Bilska 

- Halina Sobolewska 

- Ewa Czajkowska 

Buba - kokietka luksusowo - Saba Jasielska 

Mon·usia 

Ciotka Marcinowo 

Po11i 

Inteligent 

- Henryka Bielawska 

Helena Drzewiecka 

- Maria Deskur 

- Stanisław Czaderski 

Sztywni: Zbigniew Graczyk, Józef Strumiński 

Tercet żeńsk i : Henryka Bielawska, Danuta Snarska, • • • 

„Rewelersi": Józef Chrobak. Juliusz Dziemski, Jan Karow, 
Eugeniusz Rzyski 

Ork iestro ~o:Jwórkowo - Danuta Snarska 

- Józef Chrobok 

- Juliusz Dziemski 

- Eugeniusz Rzyski 

Przechodn ie, intel igenci, dziewczynki 



CZESć li - PO WOJNI E 

O rga nii a lor 

Kolega z woj ska 

In tel igent 

Buba artystka c:;tradawa 

Ob. M orio Su szkowsko 

Pozytywny 

Zuzanno reakcjon istka 

Pan Wal erek 

Krys ia traktorzystka 

Zlodziej mienia 

Personalno 

Bik·iniarz 

M il :cjo ntka 

Kobieto 

D z iewczęta 

Chlopcy 

Obywqtele 

O rk ies tro podwórkowa 

- Janusz Nowak 

- Józef Strumiński 

- Stanisław Czaderski 

- Saba Jasielska 

- Izabella Bilska 

Edmund Derengowski 

- Halina Sobolewska 

- Zbigniew Graczyk 

- Ewa Czajkowska 

Adam Sirko 

Maria Deskur 

- Jerzy Przewłocki 

Danuta Snarska 

- Helena Drzewiecka 

Henryka Bielawska 

• • • 
- Zygmunt Dybalski 

- Jan Karow 

Eugeniusz Rzyski 

- Henryk Wiśliński 

• • 
Józef Chrobak 

Juliusz Dziemski 

- Leon Łabędzki 

Danuta Snarska 

- Józef Chrobak 

- Juliusz Oziemski 

- Zbigniew Pokoi 

- Eugeniusz Rzyski 

i 

Zespól muzycrny w sklodL1e: 

Zbign iew Po.koi - fortepian, akord eon trąbka 

M ieczyslow M a l icki - klarnet, saksofon ten or'.>WY 

Jerzy Budny - g itaro prQwodząco 

Wł:J::Jz"m ierz M rówczy1isl<i - gitaro basowa 

Jo „ Grzymski - perkusja 



Scl wyto no z crtcremo kilogramami słoniny w czos 'e ul icz

nej łapanki LOS.toje wywieziono no roboty do Niemiec. Tom 
spcfy1<a W :ncentego Sustkowsklego, znonego jej jeszcze 
sprzed wojny. Wych odzi za niego za mąż, o nastę pn i e, po 
powrocie do kroju ( Kwidzyń, woj. gdański e) rodzi mu trzech 
synów - Józefa, Macieja i Stonfsłoiwo. 

Po śmierci męża przenosi się do Warszawy. Miesrko 
przy rodz inie, zatrudn iono no pół etatu joko pomoc biurowo 
w przedsiębiorstwie Artos (tu styka s i ę ponownie z Entre . 
prenerem, obecnie Orgoo[zotorem) . 

Wszyscy jej synowie kończą wyż.sze studio i otrzymują zo
trudn ;en ie. Zak ładają rodziny, mieszkoją w dużych ośrod

kach przemysłowych no Dolnym śląsku. Z okazj i świąt itp. 

przesyłają matce odkrytki i drobne upom inki. 

Ob. Susz.kawsko ma dużo zatem wolnego czasu, który wy
,'etn i0 piso„ ;em lis tów do instytucji . 

REBEKA. Ur. 1918, zam. 1941 w Siem iatyczach. Jedyna 

córko Ra.cheli i Jakuba, właścicielka sklepu korzennego. 
0 u 1<0ńczen ·u siedm iu klas s z koły w Siemiotyczcr:h procuje 

w sklepie ojca do czasu zamążpójścia za dróżn i ka kolejo
wego (patrz Ubog i Zakochany). W roku 1936 rodzi syna, 
Władysławo, którego chrzci w obecnośc i rodz'ny męża, w 
kośc i ele paraf ialnym w Siemiatyczach. Wywiez iono przez 
Niemców wraz z g rupą ludności żydowskiej w roku 1941 -

n·e wraca do Siemiatycz. 

Syn Władysław, znajduje w jej rzeczach fo tog rafi ę ele
ganckiego mężczyzny, który nie był jego ojcem. 

CNOTLIWA ZUZANNĄ. U rodz:>na w bogatej rodz in e 

z' emiońskiei, spokrewniono przez matkę z Z.omoyskim i. 
Kończy pensją dla pan ien we Lwowie, o następn i e przy. 
jeżdżo no ka rnawał do Warszawy, gdzie zatrzymuje s i ę u 
krewnych. 

Jedno z jej ciotek prowadzi snobistyczny salon l iterack i, 
w którym Zuzanno poznoje swoich kolejnych trzech mężów: 
poetę, outomobi f':;tę i śpiewa.ko operowego. Skomprom'towa 
no p•zew!ekły-n prc =esem z outomobi! ; ;tą udoje s i ę tuż 

przed wybuchem wojny do Paryża, skąd wraca w roku 1950 

jako narzeczona dyplomaty. Pracuje jako recenzentko w 
jednym z p ism kobiecych. Można jq spotkać no imprezo<::h 

orgonimwonych przez przedsiębiorstwo Modo Polska (niez 
mienn ie we f ioikowej woa lce). 



Z jednym ze swoich męzow ma córkę. również ZuLCJ<nnę . 
Wychowuje ją na zagranicznych żurnalach, w cieplarnia
nej a.tmasferzc: Szkala TPD nr 134, a następie - historia 
sz:t1.1ki. 

UBOGI ZAKOCHANY. Ur. 1916 w kolejarskiej rodzinie w 
Siemiatyczach. Kończy dwie klasy gimnazjum klasycznego 
w Bialym>toku. Po śmierci ojca przerywa naukę i wraca do 
Siem iatycz, gdz ie pracuje jako dróżn i k, pomagając matce 
w wychowon iu młcdszego rod zeń stwo . W roku 1935 żen i s i ę 

z córką kupca korzennego (patrz - Rebeka). Przechowuje 
szkolne podręcz:n i ki łaciny i greki. Po śmierci kolcgj ko
lejarza u·kloda wiers.z, który wysyla do Wbdomaśc i Liter.ac
kich. Otrzymuje odpowiedź: „Pon U. Z., zam. w Siemiaty
C7e - Węzet. Nie wykorzystamy" . Zmobilirowony w r. 1939 
ginie zaraz na początku wojny nie opus zczając swojego pa
wia.tu . 

GOSĆ KTÓRY PŁACI. UrO<lzony w łódzkiej rodzinie han
dlowej ... „Kto chce nabywać materi ały, które jeszcze dru
g ie pokolen ie otrzyma w spuściźn i e, niech kupuje towary w 
widzewskiej manufa.kturze sp. okc. w Łodzi„ . " W roku 1919 
wycofuje część kopi ta łów ~ przenosi się do Warszawy, gdzie 
spekuluje zbożem, o następnie, przez krótki okres pracuje 
no posadzie rządowej. 

W lotach dwudziestych Gość k.tóry płaci rezygnuje z ka
riery urzędnic.zej i s.taje się udz iałowcem f irmy „Elibar" („. 
„Firmo El ibor - przedstawicielstwo Forda na Polskę. Pierw
szorzędna ja.kość, doskonale na polskie drogi - sensacyjna 
cena . Limuzrna - 2000 dolarów. Kabriolet - 2000 dolorów.„ 
Firmo Elibor - t. J. Borkowski„.). 

Interesuje się filmem. („„.T o nie si.tuko filmować, wystor
ar.y naci snąć guziczek, a sam apora.t wykona resztęl Ku. 
pujcie kamery Pothe i Boby i projektory Pothe Kid ... "). 

Pod koniec lot dwudziestych wycofuje ko.pitoly z obu 
pnzedsiębiorstw 1i ongcr.żuje się całkowicie rN tzw. „Towarzys
two Pol.;ka-Kalon ie''. Pa pCl'ru lotach ba.nkrutuje, ogłasza 
upadłość i wyjeżdża da Brazyl i i, gd2ie obejmuje skromne 
sta.nowisko dyplomatyczne. No krótko przed zakończeniem 
wojny pojawia się w Belgii, wraz z nielegalnym transportem 
kawy. Ranny, ooznoczony orderem trzeciej klasy, wraca w 
1946 ro.ku do kroju, gdiie dzięki protekcji Koleg i z wojska 
otrzymuje budkę imvo· l idliką . 

J , 

CIOTKA MARCINOWA. Urodziło się, żyła i zmarło w wic
ku lot 73, w Warszawie, no Starówce. Przez siedem lot pro
wadziło jadłodajnię „Pod Pyzami". Dochowa.fa się sześciu 

synów, pięciu córek i trzydziestu cz:terech wnucząt. Najstar
sza z nich, Mońko Pryszcz, zgodzita się no służącą do Sto
nisla.wowa, gdzie wysz.ło za mąż za lwowskiego okordeonis. 
tę dorab : ającego sobie ul :cz:nym handlem ballada.mi (Zlie
lone lub sz:i re ko ~lki z wy'druk::>wonym i tekstami piosenek). 
Na porę m i es i ęcy przed wybuchem wojny przen i eśl i się 

oboje „Pod Pyzy" do ciotki Morcinowej przywożąc: ze sobą 
ucie;zne lwoWs'k ie ·sztajery (.„ ,,No iKlipurawi wietki ruch" ... ) 
i przyjemne, jakby cudzoziemskie słowa (np. „ho·ro" - wód
ko). Na.jmłoosza wnuczko Cotki Mordnowej (ur. 1943 no 
Starówce) wychQWofo się no wsi, gdTie ukończyła kursy: 
Lraktorcwy i samochodowy (patrz - Krysia trokto.rzystka). Jej 
cioteczny bra.t (patrz: - Gazeciarz) jest obecnie wybi tną 

posta.clą literacką i historyczną. (Patrz - Pon Walerek). 

BOHATER POZYTYWNY: Ur. 1936 w Siem iatyczach, syn 
dróżnika kolejowego i Rebeki . Sieroto. Wychowywał się no 
wsi, u krewnych, w rodzŁnie średniorolnego chłopa. Tamże, 

w roku 1949 ukończył stkotę podstawową. 

Jesienią przenosi się wraz z trójką kolegów do miasto pa
wio.to.wego, gdzie pracuje jako robotnik w cukrowni. Zapi
suje się do ZMP, orgonizuje młodrieżową brygadę pracy. 
Przez cztery miesiące działo joko instruktor Powiatowego 
Zarządu ZMP. 

W roku 1951 wyjei.dża do Nowej Huty. Redaguje gazetkę 
ścienną. Bierze udziel w Zlocie Młodz i eży w Berlinie. W roku 
1953 kończy Studium Przygotowawcze i zostoje przyjęty na 
Uniwersytet. Jest przewodniczącym kola ZMP no pierwnym 
roku filozofii. Choruje no płuco. Wyjeżdża do sanatorium. 
Tom pisze wiersze, z których dwa ukazują się w piśmie pt. 
„Walko Młodych". W roku 1954 wraca na studia. Współ

pracuje z 0 ma.torskim teo·trzykiem studenckim. Pisze broszurę 
pt. „Co przesrkodzo naszej Organizacji''. W roku 1958 koń. 
czy >ludia i przez ja.kiś czas pracuje jaka urzędnik w wy
driofo kultury Stołecz:nej Rody Norddowej. Obecnie jest 
n~uczyc i elem w Turcszow'e. 

KOLEŻANKA Z PRACY. Urodzono w raku 1937 w rodzin ie 
ubogiego rzemieślnika, przy ul. Sieleckiej (Czerniaków). Oj
ciec, z zawodu pirotechnik, pracował pr.z&z jaki·ś czas w 

teoitrzyku „Muza" w Parku Sieleckim. Nie wpłynęło to jad-



nok no wyobraźnię dziewczynki. Uczyło się zawsze dobrze, 
choć nie celująco. Odznoczolo s i ę punktualnością i posłu · 

szeństwem wobec rodziców i nauczyciel i. Mimo starannośc i , 

schludności, z jaką prowadzi ło kajety otrzymało dwie oceny 

niedostateczne - z rysunków i z robót ręcznych - i mus i ało 
repetować rok. 

Następnie ukończyła kurs księgowośc i i otrzymało p ro cę 

bi urową w dużym zakładzi e przemysłowym . Jako aktywny 
członek ZMP i przewodnicząca miejscowego kolo Lig i Ko. 
biet szybko awonswoła no stanowisko naczeln ika biuro kadr 
w swoim zakładzi e.' 

Wiosną 1957 roku udoje s i ę po raz pierwszy do fryz.jera, 

0 następnie nabywa no ciuchach prawie nową amerykori • 
ską sukienkę różowego koloru . Zap isuje s i ę do spółdz i eln i 

rr. :e;z '<a'l' cwej > u; ' luje wyj ść z::i mą ż zo u rzę:fn ' ko z wydz i ału 

kultury {patrz - Bohater pozytywny). Udoje s i ę z nim na 
zaba.wę do loko.lu „Sielanko" (róg Czern iakowsk iej i Gaga
rina). Bohater odmawia i rozgląda się za innymi kob ietam i. 
Przyparty do muru - zgadza się, proponuje jednak wspólny 
wyjazd do Turoszowa. Roz:czarowona persa.na'na pozóstajc 
w Wo rgrow'e. Doje do Kur:ero Polskiego ogłoszen i e mat ry
mo-n iolne następującej treści : „Przystojna, z widokam i na 
mieSLkonie poszukuje pono no stanowisku, wysok iego, ro · 
czej blondyn". 

MAŁOLATEK. Ur. 1944 pod Warsz.ową, syn nauczyciela 
i bibl iotekarki . M imo wzorowej opieki dwukrotn ie wyrzucony 
ze sz~oly za wagarowanie. W roku 1959 ucieka 'Z domu i 
udoje s i ę no gapę do W roclc:rwio. Tam przez jak i ś czas sy
p:a no dworcu w opus zczonych barokach. Zlopo'1y no kro . 
dz i eży w bufecie dworcowym zostaje skazany no rok pobytu 
w domu poprawczym no Dolnym Sląsku (za kradzież i wló. 
częgostwo). 

Korzystając z pomocy Hel i (patrz - Helo nowe pokolen ie) 
ucieka z zoklodu i ponownie udoje s'ę do W ro::law' o. Tom 
przyłącza się do bondy dorosłych oprysrków, którym pomaga 

w sprzedaży kradzionych towarów. Zatrzyma.ny na motocyklu 
niewiadomego pochodzen ia próbuje s i ę bronić i dotkliwie 
ron i pracoWnika MO no s łużb i e. Sąd ro'ly w tryb'e dora źn ym , 

poddany nowym metodom wychowawczym, procuje wraz z 
grupą chul iganów przy odbudoWie Wroclaw:o. W zakładz i e 

odosobnienia zachowuje się wzorowo. W lokalnej gazecie 
Głos Wi ęin io redaguje kąc i k pt. „Spacerkiem Po Zakładz i e". 

• 

Przedwcześnie posiwiałym rodzicom spra.wi l wie le rodoś.:: 
swoim pierwszym kawalk 'em młodzieńczej prozy. 

HELA NOWE POKOLENIE. Złapano w wieku lot dwunastu 
'10 palen iu pap ierosów w szkolnej łazience wyrob i ło sabiG 
- jak twi erdzą subteln i rodz ice - kompleks zaszczuc ia. 
Dziecko jest nerwowe, niecierpliwe, odczuwa ustawi czną 

potrzebę ucieczki. Ctterokrotn ie usuwano ze szkoly, dwu
krotn :e karano . Mimo ciekawych wyn ików w rzuc ie kulą -
n'e pcw róciło pcn :; ..vn ie no sto:f ion. Wykazała charakter od. 
mawi O!jąc o jcu udz i ału w wycie<:ice wakacyjnej po Morzu 
śródz iemnym. N0 z.noJ< protestu podrzuciła w miejscu procy 
ojca petard ę inaczej zwaną śm i e rdzielem . 

Po powroci e ze służbowej pod róży rodzice zo;;tal i wrażl i 
wą dz iewczynkę w domu poprawczym na Dolnym śląsku 
(patrz - Małolatek) opiso.ną przez tamtejszych poetów ja ko 

„herszt bandy - zaklodówka młoda" . 

MANEKIN - INZYNIER METROPOUTAINE. Postać powo
łano do życia przez Tytusa Czyżewgk iego w sztuce „Słońce 
i Os ie!". Prawdopodobn ie inżyn i er-magister, starannie po. 
przedn io wychowany w m i eszczańsk i ej rodz inie . Jego deb iu
tem a~ch ' te'<l o n i cznym jest niechybn :e proje~t wnętrza lo'.w lu 
dancingowego „Pierwsza noc" (z fordanserkami i fontan n ą). 

W roku 
0

1935 „Kurier Polski " zo.m iesz.cw nastę;:>ującq rekla
mę : „ .„ Różne bywają pierwsze noce„. Sami a ż nadto do
brze 0 tym w;emy. A wi ęc po co ry zykować. Najl epie j zro 
bisz spędzając jq wśród różowych ma rmurów, prowdz.w'.! j 
rośl i nności i świetnych tancerek, przy butelce naj :x zed 11 1e j
szego szampana. Pa.m i ęta.jci e „Pierwsza Nec" „ . N iewyklu . 
czone, że i nżyhier przeżył wojnę i dolożyl też swo ja ceg 'elkę 

w a:ł bud owę współczesn ej Wars zawy, Ołys :al. 



W .pr.zedstawieniu gra się J sp1.ewa melodie następują
cych kompozytorów: P. AslCFnowicz.a, J. Gabła, J. Peter
sburskiego, T. Stacha, A. P,i'Otrowskiego, J. Haftmana, A. 
Golda, L. Boruńskiego, A. K~tschman.t, Z. Rolffa, Z. Bialo
kiego, H. Domańskiego, Z. KarooSińskiego, KK. Wiehlera, 
P. Alexa, M. Ko.zory, A. Harrisa, L. Rzewuskiego, W. Luto
sławski.ego, W. Szlptlmana, M. Suleja, iK. Serockiego, E. 
Oiearczyka,A. Grodsteina, W. Rud.zińs:k·i ego, W. żuławski.e
go, M. Lt1szliga , W. Solarza, A. Mundkowsk.i eg0 i J. Wa
saws'kiego, P .. .O.erflo i ·.nn: 

.w prz:edstawi.eniu mow1 się ś.piewa 1teks.ty naistępujq-

cych autorów: K. Brzesl<tego, K. ChrzCJlno.wskiego, Emana, 
WiJly, A. Własta, Szer-Szenia, Z. Maciejow:skieg.o, St. Prze_ 
smyckiego, H. Oomańskiego, O. Jelly, A. Ki.tschman, W. Jas
trzębca, J. Sław.osz:a, J . . Minkiewicz:a, J. Jurandota, L. Lewina, 
M. Jezierskiego, B. Sroka, B. Chooińskiego, R. Stillera, J. 
Brzechwy, J. Bocheńskiego, H. Kołac:zkows1dej, L. Pasterna
ka, T. Urgocza, A. Ja.reck•iego, A. Osi.eck·iej. T. Czyżewskiego, 
J. Beka, L. KruczJco.wskiego W. Mlyna.rskiego i .in.n. 

Wykorzystan o również materiały anonimowe: ogłoszenia 
reklamy, ba·llady podwórrowe„ powinszowania kominiarskie, 
w: a:iomośoi prasowe, pom i ętniki chłopsk ie, powieść w od
cinkach, instrukta.rze zetem'Powskie, listy do Foli 49, dpinie 
z zakładów pracy, donosy, wiersze poetów ch/ops-k'ich, ko
respo.ndencję prywatną. 

Autorem pieśni finałowej jest dyrektor cyrku „Tralabom
ba" Jerzy AfanC11Sjew. 

KRONIKA 

1 / Ili 1973 - Premiero „Swęlosz..ka" Mo:iera - w 300 -~?tnq roczn icę 

śmierci Molie_ra. 
Pned uroczystym przedstawieniem odbyło sic; kolejne 

spotkanie czlonk6w i sympatyków Klubu „Proscenium " , 
no kt6rym wybitny krytyk teatralny Wojciech Natanson 
wygłosił prelekcjq pt. „Tradycje molie rowskie" w Pol · 
sce" . W godzinach południowych red. Wojciech Nolan· 
son mówił w Bibliotece Publicznej w Gnieinie no te

mat „Molier w Polsce". 
W dniu premiery olwarto wystawę plakatów. afiszów 

i zdjęć oraz projektów scenograficznych sztuk moliera:w· 
skich wystawionych w Teatrze im. Al. Fredry w Gnieźnie : 

,,Szelmostwa Ska pena'', ,,Grzegorz Dyndała''• , 1 święto· 
toszek'', „Szkoła ion 11

, „Chory z urojenia". 
W rama.eh współpracy z ruchem amatorskim przekaz.ono 

nieodpłatnie egzemplarze sztuk Teatrowi Studenckił!'mu 

„Nurt" w Poznaniu i Kołu Gospodyń Wiejskich w Ru
chocinku, pow. Gniezno. 
, , Sw i ętoszka" Moliera zaprezentowano równiei młod z.l e

ży l icealnej: w Srodzie, LesLl'\l e, G r.ielnl e, Trzemeuole 

Mog ilnie, Go.styniu i Żninie. 

26 li 1973 - 50-te przedstawienie baśni murycinej „Trzy b iałe strza
ły'• we Wrześni. Z tej okaz.ji zespół otrzymał życzenia 

i gratulacje m.in . od Prezydium Powiatowej Rody Na 
rodowej we Wrześni. Kierownictwa Domu Kultury ora1 
od publiczności - uczniów Si.koły Podstawowej w Gu· 

towie Malym, pow, Wneśnia. 
„Trzy białe strzały" wystawiono dlo mlodzieiy szk61 
podstowowyc.h z Gniezno i powiatu gn ieinieńsk iego, 

Turka. Gostynia, Ostrowo Wlkp„ Jon<>wco Wlkp ., Witko
wo, Nowego Tomyśla, Lwówka, Opalenicy, Grodzisko 
Wlkp .. Sremu, Jarocina, Objez.Ierza, Sierakowa, Wronek , 

Leszno, Kośoiono, Gqsowy woi. bydgoski e . Wrzcłni. Po· 
biedzisk, Domoslowko, Żydowo, Niemc1yno, Wągrowca . 

i ś rody. 

10 Ili 1973 - Gn if!lnieńskie Dni Kultury (10-20 Ili 1973 r.) zoi · 
naugu rowało przed stowj enie sztuki Odan von Horwata 

pt. „Nieznajoma z Sc ~wony11 w wykonaniu Teatru Pol· 

sktego w Poznorliu. 
W romoch wymiony kulturalnej Teatr im . Al. Fredry 
w Gnieioie wystawi ł w tym dniu w Teatrze Polskim 
w Poznaniu sztukę Al , Ostrowskiego „L a s". 

11 Ili 1973 - Wystawienie w ro.mach Gnieźnieńskich Dni Kultury 
„Swiętos.zko" Moliera. 

13 Ili 1973 .: Premiero prasowo komedii Al . fr„dry „Zemsto" . 
Spektakle oglqdolo pozo dorosłymi miodzie! stkół pod
stawowych w Gniein.ie i powiatu gn i eźnieńskiego oraz z 
Bobloko, Leszno, Kościana, Srody, Wrześni, Wqgrowco, 
Czarnkowa, Objeziarza, Kolo , Kutna (wo). 16dzkle) i 

Chodzieży. 



13 Ili 1973 - Teatr Propozycji przygotował program wg książki Romo 
in Rollanda pt. „Col os Bregnon". Opracowanie i wy

konanie Józefa Ch robo ka . 

Zarząd Kolo SPATiF-ZASP przy Państwowym Teotri e Im 

AL Fredry w Gniei nic orgoni r.uje dlo uczni6w sr. k ó ł I 

ceolnych oraz VIII -mych klas szkól podstawowych w Gn ie 

ź n i e spotkar1io, no których przewodniczący Koło Józe r 

Chrobok informuje słuchaczy o zawodzi e akto ra . Sp>. 
kon :o takie .odbyty s i ę w Liceurn Ogólnoksztolcqct . 1 

o raz w .szkołach podstawowych nr 2, 3, 4, B i 9. 
w Gnieźnie. 
z okaz}i inauguracji Roku Kope-rnlkowskicgo w salt Klu · 

bu MPiK adbyla się wystawo pro c plostyc.:nych ok 10•0 

Teatru im. AL Fredry w Gnieżn i e , Wlodysl o vVa f roja 

janowskiego. Autor zaprezentował medale i herby wy 

konone techniką molorskq, bogato inkrustowane m to 

tern. Specjalnym zainteresowan iem ci eszył s i~ ni. d.;.il 

obrazujący układ planet . 

Z okazji Gni eini cńskich Dni Kultu1y wysto.va to zosta l' 
prz n ie-s '. ono do soli p rób w T otrze Gnieźnieńsk i m . 

Państwowy Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie ob
chodził Międzynarodowy Dz ień Teótru w dniach 27 i 28 
marca 1973 roku . 

W dniu 27 morca odby ło się przedstawienie sztuk i Mo
liera „świętoszek". Przed spektaklem odczyta•no orędzie re. 
żysera Lu ch ino Visconti'ego. Po przedstawieniu wn iesiono 
na scenę kone i wiqz-0nki kwiatów, przekazane o.cl władz, 
instytucti i zakładów pracy. Teatr otrzymal ponadto l iCUle 
życzenia i depesze gratulacyjne m.in . od członków i sym
patyków Klubu „Proscenium", dz:o łaj qcego od dwÓ<:h lot 
przy Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. 
Noslępnego dnia 28 mafca, odby ło się spotkanie człon 

ków i sympatyków Klubu „ Proscen ium", no którym dr M i
cha I W itkowski Z Un iwersytetO im. Adama Mickiewic.zo w 
Poi:n::i·n'. u wyg ł osił prelekcj ę pt. ,,Znaczenie dz i ałalności 1e
otraJnej Wojciecha Bogusłarw~kiego w dziejach sceny na
rodC>wej". Po odczycie odbyła się ożywiono dyskusja. 

29 ma.rea w a•udycji Telewizji Poznańskiej pokazano m.i n. 
fragmenty sztuk teatralnych wystawianych obeCll ;e przez 
nasz Teatr: ,,Zemsty" Al. Fredry i ,,świętoszka" M.ol'ero 
01oz przeprowadzono wywiad z prez sem Klubu „Prosce
nium", Krzysztofem Szymooia.kiem. 

W ramach Mjędzynarodowego Dnia Teatru zorganizowa
no spotkan ia aktorów w Klubach „ Ruchu" w Kamieńcu i 
Charbowie pow. gnieźnieński oroz z młodz.ieiq Szkoły Pod
stawowej nr 6 w Gnieźnie 

łnspicjen.t 

ZYGM UNT DYBALSKI i JAN KARROW 

Sufler 

LEOKADIA SZAJDA 

Kierown ik tecflniczny 

JóZEF POLEROWIC2' 

Pracownie technJ,ozne 
stolarnio - W italis Strzelecki, mO!lorn'io - Tadeusz Bołlcie

wicz, procown.i e kil'OlWieokie: męsko - Stan.is/a.w Parulski, 
dom.s.ko - Mela.n.ie Pludiń~ka , fryajersko-peru'.ko11Ska - Morfo 
M icho'islco, to!)ioer.sko - Józef Bii ał~!d. ślusarislco - Franci
szek OS'ińs1oi, modela~ornio i rek.wi.zYtY - Leotn Wolny, Główny 
e!ektry.k - Edward Zole.w-ski, Oświetlen i e - Sta•n.i.sfaw Bu
dzysk i i Józef Cypryoh, oikustyk - An.drzej Ki erzenkow:.k·i, 

Bryga·dier sceny - Teofi l Nowak 
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Pr:1cownikom Państwowec;o l'"at ru im. Al. Fred1•y 

w Gnieinie - woj. Poznn~ 
/wpł ata zl 1600 - z dni~ ~7 . 01 .1 97 1 r . / 

I \ I > \I\ 

'\ \ t l I >I; l I H l \ \ I, I \ \ 11, I . 

" .\l' ,7 ·\ \\ \ . o 
. "· 

PANSTWOWY TEATR im. ALEKSANDRA FREDRY 

W GNIEŹNIE 

b'erze udiic/ w VII I Ogólnopo lskim Konkursie 

„ BLI ŻEJ TEATRU " 

Konkurs tiwo od 30 IX 1972 do 15 VI 1973 

Konkurs „ BLI Ż EJ TEATRU" jest jednym z elementów rozwi. 

jon io i upowszechnion io ku ltury tea.tral nej i ma no cel u 

wychowo.nie świodomeg:i •i oktyw'1e30 vidzo. 

Zarząd Ko ła SPATi F-ZASP 

przy Państwowym Teatrze im. Al.· Fredry 

w Gn ieźnie 

prowodz;i poradn ictwo świetl icowe 



Kier. działu organizacji wlśownl 

MARIA CHMURZANKA 

Dział Organizacj i Widowni przyjmuje Eam6wlenia zbiorowe 
na bilety W5tępu w godzinach od 8-14 

Kasa Teatru . czynna w czwartk i, pi ątki I soboty od 10-13 
i od 16-19 w niedz i elę od 16-19 

Informacje telef. 22-91 i 22-92 

Czlenkowia Towarzystv.'1::1 Miłośn i k6w Teatru korrysto]q ze 
zn i żk i indywidualnej . 

PaństwcYNY Tea.tr im. Al. Fredry w Gn ieźnie 

pnowadz:i 
wypoiyozoAni ę i sp~zedoż 

tekstów scenicllnych 0ro;z kosttumów 

W REPERTUARZE 

Jan Moka.ri us 

lRZY BIAŁE STRZAŁ V 

Aleksan der Fred ro 

ZEMSTA 

M o l i er 

ŚWIĘTOSZEK 

Agn :eszka Osiecka 

NIECH NO TYLKO ZAKWITNĄ JABŁONIE 

W PRZYGOTOWANIU 

Tad eusz Różewicz 

WYS2EDŁ Z DOMU 

Osvold Zohrad n;k 

SOLO NA ZEGAR Z KURANTEM 

Polska prapremiera 



r. 1 <: C.r11,- z nn - 1500 7 [1m. iOBli 3 7.l f)p-ł'i 177 



Cena 2,- zł 

Wydawca 
Teatr im. Al._fredry 

w Gnieźnie 

Redakcja programu 
MILAN KWIATKOWSKI 

„ 


