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PRACOWNIA „TEA TR" 

„PIOSENKI PRZYPARTYCH DO MURU" 
Scenariusz i reżyseria: 

Teksty piosenek: 

Muzyka: 

Opracowanie muzyczne: 

Scenografia i światło: 

Kostiumy: 

Wykonawcy: 

Andrzej Ozga 

Andrzej Ozga 

Tomasz Bajerski 
Ryszard Borowski 
Andrzej Ozga 
Jerzy Satanowski 
Janusz Tylman 

Janusz Dąbrowski 
Wojciech Kaleta 

Krzysztof Kubiaczyk 
Zuzanna Sadowa 

Jolanta Jagodzińska 

Danuta Borsuk, Ilona Dynerman 
Marek Bartkowicz 
Andrzej Ozga 
Dariusz Sikorski 

Akompaniament (fortepian): Wojciech Kaleta, Urszula Borkowska 
PRE M I ER A 17 grudnia 1991 r. 





Piosenki 

I) Kiedy Roztańczeni (sł. A. Ozga; muz. Janusz Tylman) 
2) Gawęda Lwa (sł. A. Ozga; muz. A. Ozga) 
3) Na Wysokim Niebie (sł. A. Ozga; muz. A. Ozga) 
4) Do Arkadii (sł. A. Ozga; muz. Tomasz Bajerski) 
5) Piosenka o Statku Jonaszy (sł. A. Ozga; muz. A. Ozga) 
6) Piosenka Przypartych do Muru (sł. A. Ozga; muz. A. Ozga) 
7) Porwanie Europy (sł. A. Ozga; muz. A. Ozga) 
8) Piosenka o Głupiej Małpie (sł. A. Ozga; muz. A. Ozga) 
9) Krasnoludek (sł . A. Ozga; muz. Ryszard Borowski) 

10) Piosenka o Wujku (sł. A. Ozga; muz. A. Ozga) 
11) Nocna Polska (sł. A. Ozga; muz. A. Ozga) 
12) On się może na coś przydać ... (sł. A. Ozga; muz. Tomasz Bajerski) 
13) Odbijane Tango (sł. A. Ozga; muz. A. Ozga) 
14) Alicja (sł. A. Ozga; muz. A. Ozga) 
15) Kołysanka (sł. A. Ozga; muz. Jerzy Satanowski) 
16) Modlitwa na wypadek suszy (sł. A. Ozga; muz. A. Ozga) 
17) Samotność (sł . A. Ozga; muz. Janusz Tylman) 
18) Wierzę w Ludzi (sł . A. Ozga; muz. A. Ozga) 
19) Kiedy roztańczeni ... (sł. A. Ozga; muz. Janusz Tylman) 



ANDRZEJ OZGA - Rok urodzenia IY:i~ . 
Absolwent P.W.S.T. w Warszawie, od zakończenia studiów 

związany, jako aktor, z eksperymentalnym nurtem teatru, a od 
stycznia 83 członek zespołu Pracowni ,,TEATR" . 

Od początku lat osiemdziesiątych aktywnie działający autor 
tekstów piosenek, głównie z gatunku tzw. piosenki aktorskiej. 
W 1985-tym roku przyjęty w poczet członków Związku Polskich 
Autorów i Kompozytorów - ZAKR. 

Trzykrotny laureat Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu 
i jednokorotny Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Autorskiej 
w Warszawie, od lat piszący głównie dla innych wykonawców, 
między innymi dla Edvty Geppert, Ewy Błaszczyk i Michała Bajora. 

Autor szczególnie wysoko ceni sobie cykle piosenek pisane dla 
potrzeb konkretnych spektakli teatralnych, zaś pośród najważniej
szych tego rodzaju przedsięwzięć wymienia „Przeklęte Tango" (wg. 
E. Puig'a; Teatr ATENEUM - Warszawa). „ DECADANCE" 
Jerzego Satanowskiego; Teatr NOWY - Poznań) , „ Burzliwe Życie 
Lejzorka Rojtszwańca" I. Erenburga; Teatr POLSKI - Wrocław) , 
spektakl „Benia Krzyk" wg. I. Babla; Teatr ... ...... - Wałbrzych), 
oraz widowisko telewizyjne „MISTERIUM OGNIA" stworzone 
we współpracy z Jerzym Satanowskim. 

Od września 1991 Andrzej Ozga piastuje .,na dojezdne" funkcję 
kierownika literackiego Operetki Wrocławskiej. 

„PIOSENKI PRZYPARTYCH DO MURU" to spektakl złożo
ny z piosenek w większości nowych i dotychczas nie publikowanych , 
które sam autor określa mianem „Osobisto-publicystycznego" 
nurtu swojej twórczości . 



W roku 1968-mym, jako niewinny dziesięciolatek , po przewlekłej mononukleozie o wyjątkowo ciężkim przebiegu, 
spędziłem kilka miesięcy w sanatorium dla dzieci w Rabce. Tam po raz pierwszy, tak mocno, doświadczyłem istnienia tzw. 
„ twardych reguł gry" w życiu społecznym, a to, między innymi, za sprawą Pani Nauczycielki, która zmuszała mnie bym pisał 
lewą ręką, gdy rękę prawą złamałem na trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego (w jej mniemaniu, zapewne, by uniknąć 
dyktanda), a to znowu dzięki Panu „Kierownikowi" (tak nazywany był szef wychowawców), który regularnie podczas 
codziennych „apeli", dostarczał nam uciechy przedrzeźniając i wyśmiewając co bardziej ułomnych z „wychowanków" . 
Jednak zdecydowanie najwięcej zawdzięczam pewnej „siostrze" - pielęgniarce, której specjalnością było pilnowanie, czy 
wszyscy przykładnie śpią podczas „ciszy", a raczej, czy każdy ma zamknięte oczy (skądinąd idea do dziś kultywowana po 
przedszkolach). Wypatrzywszy zaś choćby najmniejszy, żywy błysk źrenicy nasza „siostra" z miejsca wpadała w furię, 
a wówczas waliła przyłapanego po pysku, a jego najbliżsi sąsiedzi obrywali po parę „razów" gumą, którą ta zapobiegliwa 
niewiasta zwykła nosić w kieszeni fartucha . Nie szczędziła nam przy tym wyzwisk, z których „ty matole!" albo „ty ruda 
mordo!" (miałem wtedy włosy barwy płomienia) należały do gatunku pieszczotliwych. 

Wtedy to, po raz pierwszy w poczuciu bezsilności chwyciłem za pióro, a raczej za długopis marki „SKRZAT" (cena : 14 zł. 
20 gr.) i skleciłem wierszyk zaczynający się od słów : 
„W tym sanatorium jest pewna „siostra" 
która jest dla mnie trochę za ostra„." 

Nie pamiętam już jak było dalej, jednak musiało być „do przodu i z przytupem„.", skoro mój paszkwil zyskując sobie sporą 
popularność wśród kolegów, dotarł ostatecznie do dyrekcji, zaś tam wiedziano widać w czym rzecz i o kogo chodzi, bo 
w krótkim czasie przywołano babsztyla do porządku. 

Wówczas ostatecznie uwierzyłem w to, że dobrze „skrojony", zrytmizowany i zrymowany wierszyk może w istocie 
odmienić świat na lepszy. 

„PIOSENKI PRZYPARTYCH DO MURU" pragnę zadedykować wszystkim tym, dla których, tak jak dla mnie, 
NORMALNOŚĆ (jakże często używane dzisiaj słowo ... ?) nie oznacza bynajmniej wyzbycia się wątpliwości. 

Andrzej Ozga 



W REPERTUARZE TEATRU 

Partytura 
Utwór teatralny na czterech aktorów, dźwięk , przestrzeń i światło 

Tomasza Bajerskiego i Edwarda Wojtaszka 

Andrzej Bursa czyli nauka chodzenia 
według Andrzeja Bursy 

Obiad. Teatr instrumentalny 
Tomasza Bajerskiego 

Ckliwa historia na gruzach 
Andrzeja Saóowskiego 

Homoseksualista czyli jak trudno się wyrazić 
Cztery bliźniaczki 

Copiego 

Radosne dni 
Becketta 

Pracownia „TEATR" 
teatrem kierują: 
Marek Bartkowicz 
Henryk Gac 
Edward Wojtaszek 
Północne Centrum Sztuki 
ul. Słowackiego l 9a 
01-592 Warszawa 
tel. 33 15 84. 33 40 66 
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PRZEDSIEBIORSTWO HANDLU CHEMIKALIAMI ' CHEMIA' 
W WARSZAWIE . UL.FOKSAL 18 

OFERUJE WYROBY PRZEMUSł:.U CHEMICZNEGO 
Zapraszamy do działów handlowych 

- w Warszawie: 
ul.Foksal 18 

ul.Powqzkowska 13 B (odczynniki) tel. 33 97 19 
ul.Rzeczna 6, tel. 18 99 

- w Płocku : 

ul.Kostrogaj 14, tel. 262 17 

INWESTDRUK SZTUKI WSPÓŁ.CZESNEJ 
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Warszawa, 
ul.Marszalkawska 122/124, tel. 27 48 76 

Firma W.tOZINSKI 
P.P.H . IMPORT-EXPORT 
HURTOWNIA PAPIERU 
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