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Reżyseria: KRZYSZTOF ZALESKI 

Scenografia: '"Ew A STAROWIEYSKA 

Kierownictwo i opracowanie muzyczne: WOJCIECH GŁUCH 

Choreografia: HANNA CHOJNACKA 

Przygotowanie wokalne: WOJCIECH GŁUCH 

Asystent reżysera: 

Korepetycje muzyczne: 

Gra zespół pod dyrekcją 

Daria Iwińska 

Irena Klukówna 

Michał Kwieciński (PWST) 

Katarzyna N o w akowska 
Wojciech Kaleta 
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lczęść pierwsza. f~OOZl CE • 

1. Prolog. Mamy nadzieję. 

2. Urządzamy się. Mamy nadzieję. 

3. Tańczymy, bawimy się. Mamy nadzieję. 

4. Kupujemy, sprzedajemy. Mamy nadzieję. 

5. Rochamy, nie kochają nas. 

6. Do oczu zagląda nam bieda. Mamy na
dzieję. 

7. Żyjemy jak motyle. Będziemy mieli WOJ

nę. 

- Rzecz dzieje się przed wojną. 

•część druga. DZJECJ \NJ'\1UKJ I 

1. Prolog. Mamy nadzieję. 

2. Budujemy Zręby. Mamy nadzieję. 

3. Przecieramy oczy. Mamy nadzieję. 

4. Żenimy się z żonami. Mamy nadzieję. 

5. Budujemy Drugą Polskę. Mamy nadzieję. 

6. Mamy nadzieję, mamy nadzieję. 

Rzecz dzieje się po wojnie. 

OBSf\Df\: 
Cesarz Mikołaj II 
Cesarz Wilhelm II 
Cesarz Franciszek Józef 
Mery, artystka operetki 
Poeta Julian 
Antreprener 
Kokota Mimi 
Ubogi Zakochany 
Dziewczyna z Suteryny 
Rekin Finansjery 

Inżynier Metropolitaine 
Inteligentna Inżynierowa 
Nowoczesna 
Buba, kobietka luksusowa 
Cnotliwa Zuzanna 
Chłop ze Wsi 
Bezrobotny 
Jaśniepan 

Chór „A.S.-a" 

- Józef Konieczny 
- Ryszard Barycz 
- Stanisław Bieliński 

- Ewa Błaszczyk 
- Wojciech Wysocki 
- Krzysztof Wakuliński 
- Krystyna Tkacz 
- Jerzy Klesyk 
- Agnieszka Kotulanka 
- Mieczysław 

Czechowicz 
- Krzysztof Tyniec 

- Maria Pakulnis 
- Barbara Sołtysik 
- Beata Poźniak 
- Adam Ferency 
- Ireneusz Kocyłak 
- Andrzej Grzybowski 

Jacek Bursztynowicz 
Stanisław Górka 

Krzysztof Stelmaszyk 
Andrzej Stockinger 
Piotr Wyszomirski 

Stella, pani. z towarzystwa - Zofia Saretok 
Prezesowa Zadruhowiecka - Emilia Krakowska 
Prosty Człowiek - Grzegorz W ons 
Ada, niezamężna 
sekretarka 
Taper 
Maryla, dziewczyna 
z Kresów 

- Ewa Błaszczyk 
- Krzysztof Kolberger 
- Maria Mamona 

Sara, nieszczęśliwa matka - Krystyna Tkacz 
Graf Andriej - Wiesław 

~ Michnikowski 

Doktorowa z Wilczej 

Leon, pan w długach 

Kocio, gracz 

Włamywacz 

Drugi Gigolo 

Rita Nocny Motyl 

Madame Irene 

Stasiek Lord 

Ambasador 

Dyplomata 

Charge d'affaires 

Kelner 

- Ilona Stawińska 

- Ryszard Ostałowski 

- Włodzimierz 
Nowakowski 

- Marcin Troński 
- Cezary Morawski 

Jacek Sas-Uhrynowski 

- Nina Girycz 

- Pola Raksa 

- Wiesław 
Michnikowski 

- Ryszard Barycz 

- Stanisław Bieliński 

Józef Konieczny 

- Andrzej Szenajch 



OBSJ\OJ\: 

Bohater Pozytywny, 
syn Ubogiego zakochanego 
Kolega z Kursu 
Koleżanka z Kursu 
Kasia Traktorzystka, 
córka Cnotliwej Zuzanny 
Aga Reakcjonistka 
Organizator, 
dawniej Antreprener 

Artystka Estrady 
Artysta Estrady 
Krystyna S., 
córka Kokoty Mimi 
Poeta Marek 
Julia, 
córka Inteligentnej 
Inżynierowej N owoczesnej 
Kolega z Dzielnicy 
Junak, a później 
Teddy, muzyk jazzowy 
Bikiniarze: 

Samba 
Dżambulaj 

Wychowankowie Zakładu 
Poprawczego 
w N., Małolaty: 

- Jerzy Klesyk 
- Grzegorz Wons 
- Maria Mamona 

- Beata Poźniak 
- Ewa Błaszczyk 

- Krzysztof 
Wakuliński 

- Nina Girycz 
- Andrzej Stockinger 

- Krystyna Tkacz 
- Wojciech Wysocki 

- Maria Pakulnis 
- Adam Ferency 

- Krzysztof Kolberger 

- Marcin Troński 
- Piotr Wyszomirski 

Hela Doktorka 
Mały 

Długi 
Student z Wilczym 
Biletem, 
syn Inżyniera 
Metropolitaine 
Narzeczone, a później 
Żony: 

Beata 
Wisia 

Chłopcy z Pochodzeniem: 
„.robotniczym 
... chłopskim 
... robotniczo-chłopskim 
.. .inteligenckim 

Garnitur 
Dzida, prezenterka 
Lady Szczur 
Szczury 

- Agnieszka Kotulanka 
- Cezary Morawski 
\J Jacek Sas-Uhrynowski 

- Krzysztof Stelmaszyk 

- Krzysztof Tyniec 

- Pola Raksa 
- Barbara Sołtysik 

- Jacek Bursztynowicz 
- Stanisław Górka 
- Irena Kocyłak 
- Włodzimierz 

Nowakowski 
- Adam Ferency 
- Zofia Saretok 
- Maria Pakulnis 
- Agnieszka Kotulanka 
- Cezary Mo aw · 
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Inspicjent: Andrzej Szenajch 
Sufler: Andrzej Konarzewski 

W przedstawieniu mow1 się 1 spiewa teksity lub 
fragmenty tekstów następujących autorów: 

J. Afanasjewa, J. Brzechwy, B. Choińskiego, 
K. Chrzanowskiego, Z. Friedwalda, J . Gałkowskiego . 

R. M. Grońskiego, M. Hemara, R. Jarockiego, 
O. Jelly'ego, L. Jęczmyka , E. Karasińskiego, 
S. Karpińskiego, L. Konarskiego, B. Kozidrak , 
W. Majakowskiego, J. Odrowąża, A. Osieckie j, 
H. Pietrusiewicz, H. Roztworowskiego, 
E. Schlechtera, T. Stacha, L. Starskiego, 
T. Sliwiaka, K. Toma, J. Tuwima, St. Tyma, 
K . Urgacza, A. Wertyńskiego, K. Winklera, 
A. Własta. 

W przedstawieniu gra się 1 sp1ewa melodie lub 
fragmenty melodii następujących kompozytorów: 

P . Asłanowicza, Z. Białostockiego, H . Bettiego, 
L. Casucci'ego, B. Davisa, E. Donata, R. Erwina, 
P. Figla, I. Garzteckiej, N. Gay'a, W. Głucha, 

W. Golda, F . Gordon, G. Goublier'a, J . Haftmana, 

J Hajduna, M. Hemara, Jotara, S. Kaltera, 
Z. Karasińskiego, L. Kaszyckiego, S. Kaltera, 
J . Kozidraka, Z. Koniecznego, 
S. Krajewskiego, W. Lutosławskiego, 
Marlicza, A. Melodysta, J. Mikuły, 
A. Mundkowskiego, K. Paska, J . Petersburskiego, 
J . Pietrzaka, R. Rodgersa, M. Sarta, 
J. Styne'a, T. Sygietyńskiego, W. Szpilmana, 
T. Tischauera, J. Wasowskiego, H. Warsa, 
A. Wertyńskiego, Z. Wiehlera, H. Williamsa, 

- R. Żylińskiego. 

Wykorzystano rówmez materiały anonimowe: 
ogłoszenia i reklamy, ballady podwórzowe, wiado
mości prasowe, pamiętniki chłopskie, wspomnienia, 
powieść w odcinkach, instruktaże zetempowskie, li
sty do „Fali 49", opinie z zakładów pracy, donosy, 
korespondencję prywatną. 

Autorem pieśni tytułowej jest Jerzy Afanasjew. 
Jej kompozytorem· J e:rzy Hajdun. 



W gromadzeniu materiałów do pierwszej wersji 
widowiska autorka korzystała obficie ze zbiorów 
muzycznych Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, 
a akże z pomocy i rady ku tosza, pana Jerzego 
Hordyńskiego . 

W pracy nad obecną wersją autorzy korzystali z ko
lekcji prywatnej oraz życzliwej rady pana Kazimie
rza Rymarza. 

Serdecznie dziękujemy! 

Jednocześnie przepraszamy tych Kompozytorów 
i Autorów z la t dwudziestych i t r zydziestych, któ
rych nazwisk nie udało nam się ustalić lub które za-

1 
notowaliśmy według pisowni fonetycznej zachowa-
neJ na zniszczonych nieraz taśmach. 

Prapremiera pierwszej wersji widowiska „Niech no 
tylko zakwitną jabłonie" odbyła się latem 1964 ro
ku w teatr ze „Ateneum" w Warszawie. Reżysero

wał J an Biczycki. 

P R EM I ERA 

1 
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1984 

. 
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(Matysiak Eustachy). Ur. 1906 na Tarnce . 1922 -
oddany przez matkę (wlaścicie 1l a straganu z war zy
wami) na praktykę do cukiernika. Przyłap .ny przez 
żonę pryncypała na drobnej kradzieży, opuszcza cu
kiernię i przenosi si ę do Sródmieścia . Zapisuje się 
na kursy hotelarskie, ale zniechęca się po kilku mie
siącach i podejmuje pracę w lokalu rozrywkowym 
w charakterze fordansera. Na dancingu w „Adrii" 
poznaje żonę bogatego bankiera, Jadwigę. Dama ta 
wkrótce porzuca męża i przyjąwszy pseudonim „Ko
kota Mimi", występuje wraz z Antreprenerem 
w licznych lokalach rozrywkowych stolicy i na pro
wincji. W roku 1937 kupują własny lokal: „Pod ró
żową pończochą". W 1939 rodzi im się córka, Kry
styna. Mimo to Antreprener nie decyduje się na 
małżeństwo z Mimi, kilkakrotnie odchodzi i wraca, 
a w czasie okupacji wyjeżdża do Łodzi, gdzie pracu
je jako szatniarz. Pierwsze lata po wojnie spędza 

bez stałego zajęcia w licznych rozjazdach : Wrocław , 

Jelenia Góra, Cieplice. Jest autorem piosenki „Tan
go Szaber" . W roku 1947 zgłasza się do przedsię

biorstwa „Artos" , gdzie pracuje jako organizator 
imprez estradowych. W latach sześćdzie · iątych, za
t rudniony dory wczo jako konf ransjer przez „Bart" . 

„Pagart" itp. Obecnie na emeryturze. Prowadzi z,e-
spól osiedla „.Jasność". 

U . 1910. Z domu Trit tlówna , spowinowacona przez 
ojca z Wedlami, przez matkę - z zubożałą rodziną 
ziemiańską Mokiejs :ich. Wychowana przez guwer
nantki, niemal nie opuszcza eleganckiej willi w Kon
stancinie. \V wieku 18 la t wydana za mąż za star
szego od siebie o ćwierć wieku bogacza, jednego 
z na jbardzie j wpł. wowy ch bankierów stolicy, Emi
la Suszkowskiego - przy jacie la domu. („Susz
kmvski i Trittler: Dywany, kosztowności"). Po paru 
latach nieud n go pożycia, opuszcza męża i żyje w 
zwi<1zku morganatycznym z Eustachym M. (patrz : 
ANT EPRENE . Wyklęta przez rodzinę, pozbawio
na środków, chwyta się różnych zajęć. Tańczy. Jest 
modelką w szkole sztuk pięknych. Pozuje do zdjęć 
fotoplastikonu . Statystu je w filmie „Ada to nie wy
pada"'. Spiewa w „Kaskadzie". Jest współwłaściciel
ką po „ rzędn go lokalu . W czasie wojny wstępuje do 
konspirac ji. Ginie na barykad eh Powstania War
szawskiego. Jej córka, K ryst ·na, w chowuje ię w 
sierociń~u. Po m tce zostaje je j złoty pierścionek 

i zdję ie nieznajomego mężczyzny w 'mokingu. 



Ubogi Z~kochnny w d zlechistwle 

ubogi zakochany 
(Hreczko Władysław) . Ur. 1914 w Siemiatyczach, 
w rodzinie kolejarski j. Kończy dwie k lasy gim
nazjum klasycznego w Białymstoku. Po śmierci ojca 
przerywa naukę i wraca do Siemiatycz, gdzie pra
cuje jako dróżnik, pomagając matce w wychowaniu 
młodszego rodzeństwa. W przededniu dojścia do 
pełnoletności w yrywa si do stolicy, gdzie prz żywa 
przygodę swojego życia z kobietą światową. igdy 

o tym nie opowiada. Po powrocie do rodzinnego 
miasta żeni się z Kępką Bogumiłą (patrz: Dziew
czyna .z Suteryny). Dwoje dzieci: Roman i Helena. 
Ubogi Zakochany zamierza dać dzieciom staranne 
wykształcenie. Przechowuje szkolne podręczniki ła
ciny i greki. Po śmierci kolegi - kolejarza układa 
wiersz, który wysyła do Wiadomości Literackich. 
Otrzymuje odpowiedź: „Pan U. Z., zam. Siemiaty
cze -- Węzeł. Nie wykorzystamy". 
Zmobilizowany w roku 1939 ginie zaraz na początku 
wojny nie opuszczając swojego powiatu. W jego ple
caku znaleziono· zdjęcie kobiety, która nie była jego 
żoną. (Patrz : INTELIGENTNA INŻYNIEROWA 

NOWOCZESNA). 

Inżynier metropolitaine 
(Tański Fryderyk). Ur. 1910 w Lublinie. Postać po
wołana uprzednio do życia przez Tytusa Czyże -
skiego w miniaturze p.t. „Słońce i Osieł". Prawdo
podobnie inżynier-magi.ster, starannie wychowany 
w rodzinie mieszczańskiej. Jego debiutem architek
tonicznym jest projekt wnętrza lokalu dancingowego 
„Pier wsza noc" (z fordanserkami i fontanną). W ro
ku 1935 „Kurier Polski" zamieszcza następującą re
klamę . .. Różne bywają pierwsze noce... Sami aż 

nadto dobrze o tym w iemy . A więc po co ryzyko-

wać. Najlepiej zrobisz spędzając ją wśród różowych 
marmurów, prawdziwej rośLinności i .~wietnych tan
cerek, przy butelce najprzedniejszego szampana . 
W roku 1936 wbrew woli rodziny, Inżynier odwie
dza Berlin i ogląda Olimpiadę. Marzą mu się ol
brzymie rozwiązania urbanistyczne w guście nie·
mieckim. Poznaje osobiście twórcę ówczesnej a rchi
tektury Berlina, A. Speera. 
Po powrocie do kraju nie tai sympatii pro-niemiec
kich. 
Po rozwodzie z Inteligentną Inżynierową owocze
sną żeni się z Mer y, artystką operetki. Wojna przy
nosi zasadnicze zmiany w jego poglądzie na świa t . 

Walczy na froncie zachodnim, ginie z bronią w rę

ku. Mimo to jego jedyny syn, Tański Rudolf, ma 
w latach pięćdziesiątych pewne trudności z d ~ta

niem się na archi ekturę . 



(Zaleski Józef). Urodzony 1902 w łódzkiej rodzinie 
handlowej„. Kto chce nabywać materiały, k t óre 
jeszcze drugie pokolenie otrzym a w spuściźnie, niech 
kupuje towary w widzewskie j manufakturze sp. ack. 
w Łodzi ... W roku 1926 przenosi się do Gdyni, gdzie 
całość majątku lokuje w budowie portu. 
W latach trzydziestych kupuje willę pod Warszawą 
i staje się udziałowcem firmy „Elibor" (Firma Eli
bor - przedsiębiorstwo Forda na Polskę, Pierwszo
rzędna jakość, doskonale na polskie drogi. Sensa
cyjna cena: Limuzyna - 2.000 dolarów, kabriolet -
2.000 dolarów). 
Zmobilizowany w 1939, trafia do niewoli. Po wojnie 
osiedla się w Argentynie, gdzie prowadzi akcję p.n. 
„Bezkrwawe Łowy" (polowania fotograficzne, apro
wizacja, noclegi, wykwalifikowani przewodnicy). 
W roku 1956 repatriu je się i żeni (secundo voto) 
z Jolantą Zarembą (s łynna „Cebula Wolska".) Z po
czątkiem lat siedemdziesiąt eh zakłada jedną 

z pierwszych firm polonijnych „Red Apple" (szam
pony i kremy). 
Obecnie, jako sędziwy starzec, pomaga wnukom 
w interesach: Przedstawicielstwo Forda na Polskę. 

Kabriolet - 6.500 dolarów, Limuzyna - 7 .OOO dola
rów. 

r kin • • 
1n~nsJery 

, , 
czyli GOSC KTORY PlACI 

Rekin F ina nsjery z pi erwszą żoną 

(Marczyńska Zuz nna). Ur. 1913, ambitna panna 
z małego miasteczka. Jako piętnastoletni.a dziewczy
na opuszcza rodzinny Łask i uda je się do Sieradza, 
gdzie własnym sumptem kończy pensję, dopomaga
jąc Przełożonej w wychowaniu mtodszych panien. · 
Po przeprowadzce do Warszawy pozuje do zdjęć, ale 
tylko w poważnych żurnalach. Pracuje jako recen
zentka w jednym z pism kobiecych. Bywa. Planuje 
dłuższą powieść z życia śmietanki warszawskiej. 
W roku 1933 wychodzi za mąż za Francuza, amatora 
sportu balonowego. Francuz, Jean Bayard, ginie 
w wypadku słynnego balonu „Tristania", a Zuzanna 
rodzi córkę, Katarzynę . W obawie, iż dziecko prze
szkodzi. jej w karierze, oddaje je na wychowanie 
ciotce, prostej kobiecie. 
W wyniku łapanki ulicznej Zuzanna trafia na ro
boty do Niemiec. Tam ychodzi ponownie za mąż. 

Po powrocie do kraju nie odna jdu je córki. 



:!n~eligentna 
11nzyn1ero\Na 
no\Noczesna 

Ur . 1915 w zamożnej rodzinie ziemiansiuej, spo
krewniona przez matkę z Zamoyskimi. Emancypant 
ka. Kończy pensję dla panien w Wilnie, a następnie 
przyjeżdża na karnawał do Warszawy, gdzie zatrzy-

muje się u krewnych. Jedna z je j ciotek prowadzi 
snobistyczny salon, w którym młoda piękność p -
znaje trzech swoich kolejnych mężów: automobili
stę, reżysera operowego i inżyniera. Skompromito
wana przewlekłym procesem rozwodowym z aut o
mobilistą, udaje się do Paryża, gdzie pracu je w b iu
rze projektów jako kreślarka . Wr· ca przed samym 
wybuchem wojny. Bierze udział w rajdzie pa11; pro
wadzi zielonego „Packarda" (do tego: zielony zam
szowy kostium, zielone rękawiczki). Jest bohaterką 
sezonu zimowego, warszawska ulica nazywa ją „Ma
dame Packard". 
Jedna córka Julia . 

PROSTY 

CZŁOWIEK 



Według wcześniejszych źródeł Prosty Człow iek 

(P.C.) urodził się w r. 1905 we wsi Mrozy k/Czyże 

wa, woj. białostockie. Jego ojciec, S.C. (Szary Czło
wiek), z zawodu kowal - wstąpił do Legionów i po
legł pod Warszawą w bitwie, która przeszła do hi 
storii. 
Autor książki „Prości ludzie w Kongresówce i Ga
licji", prof. Zdzit-Zdzitowiecki (Lwów 1932) zwraca 
uwagę na fakt, że P.C. wychował się w rodzinie 
wielodzietnej. Wraz z piątką sióstr i braci korzystał 

z zapomogi udzielanej przez Koło Paii (por. Księgi 

Parafialne Czyżewa). Jego matka, Saltz Halina, pra 
ła bieliznę po domach. W r. 1926 rodzina przeniosła 

się do pobliskiego Czyżewa. 
Według późniejszych opracowai1 (Altenberg i Kron 
„Prości ludzie w Galicji i Kongresówce") wspom
niany wyżej S.C. (ojciec) nie poległ jako legionista, 
lecz został zakatowany przez bestialskiego ekonoma 
w czasie strajku fornali we vvsi Mr ozy Małe. Auto
rzy dzieła (Warszawa, „Książka i Wiedza", 1966) 
podkreślają fakt, że P.C. wychował się w rodzin ie 
w ielodzietnej. Dotarli także do materi ałów , z k tó
rych wynika, że również matka P.C„ Saltz Halina, 
zginęła tragicznie, a to w czasie pożaru Czyżewa 
wznieconego przez Niem ców w roku 1942 . 

Oba źródła są zgodne co do tego, że ok. roku 1925 
P .C. opuścił Czyżew i udał się do Gdyni. Tam pra.
cował jako pomocnik w warsztacie blacharskim. N a
stępnie - w kantorku u notariusza. W tym czasie 
P.C. kupił kilka akcji rozwijających się spółek, a to 
„Tanie Banany" , „Gdynia Ca naria Lines" i „Sta 
Polska". 
Prof. Zdzit-Zdzitowiecki analizując budżet P.C. i je
go sposób gospodarowania na tle panujących sto un
ków, stawia hipotezę, że P .C . w latach trzydziestych 
doszedłby do majątku, przeszkodziła mu w tym jed
nak ci ężka choroba płuc. Altenberg i Kron zbi ja ją 

tę tezę , przedstawiając materiały, z których wynika, 
że wszyscy właściciele wymienionych spółek byli 
hochsztaplerami, doprowadzili P.C. do ruiny, a sami 
zbiegli za granicę. Oba źródła są zgodne co do tego, 

że P.C. walczył w kampanii wrześniowej. Wg Alten
berga i Krona stawił się n punkcie poborowym bo
so i z k ijem w ręce. Wg Zdzitowieckiego - był w 
dobre j kondyc ji p ych. -fiz . i dosłużył się stopnia po
rucznika . Następne cztery lata spędził w niewoli. 
Dopiero po powroc'ie (1945) udał się do Czyżewa 

i odwiedził grób matk i. P odobno do dziś żyj e w 

Polsce. 

TAPER 
(Ur . 1905 w Belgradzie): Osiecki Wiktor, pianista . 
W latach 1927-1929 występuje w lokalu „Casino de 
Paris" we Lwowie. Następnie, zaangażowany przez 
wła ściciela „Adrii" - Moszkov.ncza - przenosi się 

do Warszawy. 
Nystępuje również w kawia rni „Sztuka i Moda" na 

Królewskiej. Jest kompozytorem piosenki „Uśmiech 

twych ust" . W roku 1935 żeni się z warszawianką, 

Marią z Lipow. k ich Sztechmanówną. Tuż przed 

wojną kupują w Zakopanem kawiarnię „Watra" 
i urządzają ją arcy-nowocześnie. 
Jedna córka : i\ gnieszka . 

Sara 

Tr. 1901 w Gołębiówce koło Mii1ska Mazowieckiego. 
Jedna z trzech córek Rebeki i Jakuba, właścicieli 

sklepu korzennego. Po ukończeniu czterech klas 
szkoły w Mińsku pracu je w sklepie ojca, do czasu 
zamążpójśc ia za kra wca Feliksa Wagmana. 
W 1918 roku przenosi się wraz z mężem do Warsza
wy i pomaga m u w warsztacie krawieckim przy uli 
cy Nalewki 7. Gdy mąż zapada na suchoty, trudni 
się kole jno sprzedażą suszonych ryb, handlem ulicz
nym i bukieciar stwem. Je j jedyny syn, Abrah am, 
ginie w ka tastrofie okrętu „Lincoln". Sara nigdy nie 
przyjmuje do wiadomośc i śmierci syna. Traci zmy
sły. Codziennie o świcie otwiera szeroko okna. 
Czeka . 



RITA 
NOCNY MOTYL 

Ur. 1909 w zbiedniałej rodzinie szlacheckiej. Jako 
osiemnastoletnia panna przyjeżdża do stolicy i pra-· 
cuje w charakterze guwernantki w rodzinie hrabie
go Połajskiego. 
Staje się bohaterką skandalu: Połajski zakochuje się 

w Ricie, rzuca żonę i występuje o rozwód. 
W drodze do Monte Carlo, Połajski, podróżujący bia
łym oplem, wpada w poślizg i ginie na mie jscu 
(1931). Rita, która mu towarzyszyła, uderza głową 

o krawędź okna. Odtąd cierpi na ustawiczną bezsen
ność. Można ją widzi,eć samotną, w lokalach war
szawskich i lwowskich o drugiej l. trzeciej nad ra
nem. Sumka, którą uzyskała po sprzedaży szmarag
dowego naszyjnika (prezentu szalonego kochanka) 
pozwala jej na ekscentryczne życie . Ginie na po
czątku wojny, od zabłąkanej kuli. 

.80H1\"f Er< PozYJY~Vl'JY 

(Hreczko Roman). Ur. 1933 w Siemiatyczach, syn 
dróżnika kole jowego (patr z: UBOGI ZAKOCHANY) 
i Dziewczyny z Suteryny. Po śmierci ojca wyjeżdża 

wraz z matką i siostrą na wieś, na Pomorze. W cza
sie wojny, jako dziecko, pracuje w polu u dziedzica 
Mokiejskiego. W roku 1949 kończy szkołę podsta
wową w Nakle. 
Jesienią tegoż roku przenosi się wraz z trójką kole
gów do miasta powiatowego, gdzie pracuje jako ro
botnik w cukrowni. Zapisuje się do ZMP, organizuje 
młodzieżową brygadę pracy. Po ulmńczeniu kursu 
ideologicznego w Toruniu wraca na wieś, jako naj
mł.odszy w Polsce Północnej Instruktor Powi.atowe-

-. go Zarządu ZMP. 
W roku 1954 podejmuje pracę z trudną młodzieżą. 
Przez półtora roku prowadzi szkolenie ideologiczne 
w zakładzie Poprawczym w N. Mimo olbrzymiego 
wysiłku nie potrafi odnaleźć wspólnego języka z nie
wiele od siebie młodszymi chłopcami i dziewczęta
mi, nawet wtedy kiedy do Zakładu trafia jego sio
stra Helena. Pod wpływem wydarzeń Października 

956 rezygnuje z obranej drogi życia. Nie kończy 
rozpoczętej w roku 1955 broszury p.t. „Co prze
szkadza naszej organizacji". Nie żeni się. Choruje na 
płuca, przebywa przez dłuższy czas w sanatorium 
w Karpaczu . 
Po powrocie z Karpacza robi maturę w szkole dla 
pracujących. Wstępuje na poloni tykę , którą kończy 
mając trzydzieści t rzy lata, po wielu przerwach spo
wodowanych urlopami zdrowotnymi. Od roku 1968 
pracuje w Turoszowie, jako nauczyciel. 



KASIA traktorzystka 

(Pyzel Katarzyna). Ur . 1934, wychowana przez ciot
kę, prostą kobietę. Ciotka ta, pracownica r olna, za
mieszkała od lat na wsi pod Łaskiem, wykarmiła 

młodą kuzynkę wraz z trojgiem własnych dzieci 
i zameldowała pod własnym nazwiskiem: Pyzel. 
Właściwe nazwisko dziewczynki brzmiało: Katarzy
na Marczyńska-Bayard, była to bowiem córka słyn
nego baloniarza francuskiego i Zuzanny Marczyń
skije (patrz : CNOTLIWA ZUZANNA). Wychowana 
w wiejskich warunkach Katarznya wyrosła na zdro
wą, dorodną dziewczynę. W roku 1950, jako szesn~~ 
stolatka zaledwie, zapisała się na kurs dla mechani
ków i traktorzystów, który skończyła z odznacze
niem. Odtąd grała w polu pierwsze skrzypce, była 
przodownicą pracy i jeździła na liczne zloty i konfe
rencje. Była na Festiwalu Berlińskim w roku 1952. 
Układano o niej piosenki i pisano wiersze. 
W roku 1954, po kontuzji nogi, kończy przyspieszone 
kursy wieczor~we i przez dłuższy czas pracuje jako 
personalna w zakładach paździerzowych. Jest znana 
z pryncypialności i surowości kryteriów. . 
W czasie Festiwalu Warszawskiego poznaje młodego 
malarza, który znacznie wpływa na złagodzenie jej 
zasad. Doczekuje się przydomka Zakochana Perso
nalna. Wkrótce po ślubie młodzi otwierają przedsię
biorstwo „Farby i Lakiery" W latach siedemdziesią
tych, wraz z dziećmi, wyjeżdżają samochodem 
z przyczepą campingową do Francji Obecnie prowa
dzą w Lyonie firmę „Farby, lakiery, pokrywanie po
wierzchni metalowych pistoletem automatycznym". 
Mają przedstawicielstwo w Warszawie. 

Ur. 1938 w Paryżu, córka Inteligentnej Inżyniero
wej Nowoczesnej. Piękna dziewczyna, wychowana 
przez rozpieszczającą ją matkę, niewiele pamięta 

z czasów wojny. Kiedy matka, po trzech rozwodach, 
wróciła z córką do Polski, dziewczynka miała nie
spełna rok. Czasy okupacji spędziły na wsi. Po woj
nie stworzono Julii doskonałe warunki. Matka uczy-
ła ją języków, zapisała na prywatne lekcje rysun- „ 
ków. Zadbała o pływanie i łyżwy. Mimo to Julia nie 
była dziewczyną spokojną, ani szczęśliwą. W wieku 
siedemnastu lat, po niezdanym egzaminie na Akade
mię Sztuk Pięknych, wyjeżdża samotnie do Krako-
wa. Spędza czas w świecie piwnic i kabaretów stu
denckich. 
W listopadzie 1955 roku spotyka w „Krzysztofo
rach" krnąbrnego poetę i kontestatora - Marka. 
Staje się jego wiernym cieniem. Walczy z alkoho
lem, szaleństwem i światem. Namawia Marka, wie
lokrotnie karanego za włóczęgostwo, aby podjął pra
cę i pisywał reportaże z małych miasteczek. Marek 
odpowiada cytatem z Bursy. „Mam w dupie małe 
miasteczka" „. 
Julia zarabia na życie pracując jako instruktorka 
w Zakładzie Poprawczym w N. W młodej dziewczy
nie, Helenie H„ rozbudza zainteresowania filozoficz-

Julia w dzleclństwle 

ne. Dziewczyna (przezywana „Helą Doktorką") istot
nie robi w roku 1968 doktorat i wyjeżdża na uni
wersytet do Toronto. 



Z początkiem lat siedemdziesiątych Julia porzuca 
pracę i w ślad za Markiem przenosi się z miejsca na 
miejsce. Mieszkają na wsi na Kujawach, w Grudzią
dzu i na Wybrzeżu. Zakładają teatr wędrowny. 

Obecnie Marek jest taksówkarzem. Julia wypala gli
niane kogutki. Są wciąż razem. 

HELA DOKTORKA 
Ur. 1942 w Nakle. Wychowana głównie przez mat
kę, biedną i niewykształconą kobietę. Przez całe 
dzieciństwo nie ma dostępu do książek. Pasie gęsi 
i krowy. W roku 1954 matka oddaje ją do znajomej 
krawcowej na przyuczenie. Hela ucieka, wpada w 
złe towarzystwo, bierze udział w napadzie na kiosk. 
Umieszczona w zakładzie poprawczym w N. Hela 
jest z początku dziewczyną złą i krnąbrną. Nie czy
ta. Tatuuje sobie literę Z. na lewej dłoni („Zła"). Na
wet wpływ rodzonego brata, który trafia do N. z po
gadanką okazuje się znikomy. Dopiero pojawienie 
się nowej instruktorki, Julii, zmienia jej życie. 

Dziewczyna czyta. Dostaje się na wyższą uczelnię 
(botanika). Spotkanemu na ulicy „Małemu" oświad-

cza: „Zobaczycie, że zrobię doktorat", (stąd przezwi
sko „Hela Doktorka"). 
W roku 1967 wyjeżdża do Leeds (W.B.) na „Konfe
rencję niebieskiego światła", w r. 1968 uzyskuje 
doktorat („Wpływ niebieskiego światła na rozwój 
roślin") . W r. 1969 wyjeżdża na stałe. Wykłada 

w Toronto. 

Dzida Walaciak 

Dzida Walaciak w młodości 

Ur. 1940 w rodzinie drobnomieszczańskiej („Pasman
teria, guziki" ), w Rokitnicy Śląskiej. 
Po ukończeniu technikum gastronomicznego w Ka
towicach (1958) pracuje przez rok jako kierowniczka 
stołówki. Dzięki wyjątkowym umiejętnościom współ

życia z ludźmi - przeniesiona służbowo do hotelu 
„Monopol". Następnie do hotelu „Orbis". W roku 
1965 wychodzi za mąż za wicedyrektora jednej 
z placówek „Orbisu" za granicą. Tam, dzięki wyjąt
kowemu talentowi we współżyciu z ludźmi nawią
zuje szereg kontaktów półprywatnych i służbowych. 
Rozwodzi się z mężem, wychodzi za Belga, właści
ciela firmy „Nasz majonez". W roku 1970, po kolej
nym rozwodzie wraca do kraju. Dzięki przyjaciel
skim kontaktom otrzymuje pracę w administracji. 
Awansuje. Przechodzi do radia. Awansuje. Przecho
dzi do telewizji. Awansuje. Staje przed kamerami. 
Jej trzeci mąż (1976) prezes Jabłko, tak się wyraził 
w wywiadzie dla prasy: „Dzida jest moją podporą". 
Obecnie, po przejściowych trudnościach, przenieśli 

się na stałe do swojej willi pod Warszawą. Zbierają 
sztychy flamandzkie. Dzida prowadzi salon mani
cure'u. 
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