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JAN OŚNICA 
[ LEON MOSZCZYŃSKI ] 

1904-1982 

- to jeden z najciekawszych polskich dramaturgów piszących dla 
dzieci i młodzieży. 

Urodził się w Tyflisie w Gruzji, tu też spędził dzieciństwo 
i lata wczesnej młodości. W 1921 r. przeniósł się wraz z rodziną 
do Wiednia, później zaś do Paryża, gdzie studiował scenografię 
teatralną i filmową. W 1940 r. wstąpił do armii polskiej we 
Francji, a po zakończeniu wojny wrócił do kraju i poświęcił się 
całkowicie twórczości teatralnej, adresowanej głównie do 
młodego widza. 

W swoich sztukach nawiązywał do tradycji ludowej, 
teatru jarmarcznego i średniowiecznego moralitetu. Wśród 
licznych utworów Ośnicy, które na stałe weszły do repertuaru 
teatru lalkowego, szczególne miejsce zajmuje ZŁOTY KLUCZ I 
1963 r. I - przewrotna, pełna humoru a zarazem gorzkiej reflek
sji przypowieść o znaczeniu wartości moralnych w życiu 

człowieka. 



., 

Jan Ośnica 

ZŁOTY KLUCZ 
("O chłopie, co wszystkich zwodził") 

Reżyseria - KONRAD SZACHNOWSKI 

Scenografia -I LUCJAN ZAMEL I 

Współpraca 

scenograf. 
KONRAD SZACHNOWSKI 
AGNIESZKA ŁAZARSKA 

Opracowanie - KONRAD SZACHNOWSKI 
muzyczne 

Asystent 
reżysera 

Inspicjent 

- ARKADIUSZ URBAN 

- ANDRZEJ T. ŻAK 
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OBSADA 

DUDA - Jacek Gierczak 

PANBÓG - Arkadiusz Urban 

ŚW.PIOTR - Franciszek Grzegorzewski 

DIABEŁ 

PAN Z MIASTA 

ŻANDARM 

KAT 

- Arkadiusz Urban 

KARCZMARZ 

KLERYK 

GAZDA 

KAŚKA 

ŚMIERĆ 

ANIOŁ 

DIABEŁ KULA WY 

- Andrzej T. Żak 

- Jacek Majok 

- Waldemar Sawicki 

- Paulina Bednarska 

- Maria Paprot 

- Jacek Gierczak 

- Waldemar Sawicki 



SŁOWO OD REŻYSERA 

Przy okazji wystawiania sztuk J.Ośnicy często pojawia 
się określenie MORALITET lub PRZYPOWIEŚĆ. Cóż to 
takiego ów moralitet ? 

Jak sama nazwa wskazuje, utwór ten mówi o moralnoś
ci, czyli zasadach postępowania ludzi wobec siebie, opartych na 
pojęciach DOBRA i ZŁA. Każdy człowiek, mając rozum 
i wolną wolę, może zachowywać się różnie - może kraść, 

kłamać, oszukiwać i zabijać, ale też może wieść życie uczciwe, 
wypełnione pracą, szacunkiem i miłością do innych. Jaką drogę 
wybierze - zależy tylko od niego. 

W domu, w szkole, w kościele wciąż słyszymy, 

że DOBRO zawsze, wcześniej czy później, zostanie nagrodzone, 
a ZŁO ukarane. Ale nierzadko okazuje się - szczególnie 
w dzisiejszych czasach - że wcale tak być nie musi. 
Często człowiek prawdomówny, pracowity, nie krzywdzący 

innych, lecz śpieszący im zawsze z pomocą - cierpi krzywdę, 
niesprawiedliwość i biedę, zły zaś odnosi sukcesy i opływa 
w bogactwa. Czyżby więc słuszne było powiedzenie: "uczci
wość nie popłaca"? - Zwłaszcza dzieci i młodzież, którym marzy 
się wygodne, dostatnie życie, mogą wysnuć stąd bardzo niebez
pieczny wniosek, iż najprostszą droga do zdobycia tego wszys
tkiego jest nieuczciwość. 

Podobnie rozumuje też bohater sztuki J. Ośnicy, chłop 
Duda - prawy i pobożny biedak, który buntuje się przeciwko 
swemu losowi. Kiedy w odpowiedzi na pytanie, dlaczego źle 
wiedzie mu się na świecie, sam Pan Bóg stwierdza, iż taki to już 
los porządnych ludzi na ziemi, Duda postanawia zmienić swoje 
postępowanie i z poczciwca przemienia się w łotrzyka. 

Dokąd zaprowadzi go ta droga? Co straci, co zyska? Czy 
oszustwo przyniesie mu szczęście? Gdzie ma szukać właściwego 
drogowskazu - w Niebie, w Piekle, na Ziemi? A może w sobie 
samym, we własnej duszy? To problemy dotyczące nie tylko 
Dudy, ale również każdego z nas. Warto się nad nimi zastanowić„„ 

Zapraszam do myślenia 

KONRAD SZACHNOWSKI reżyser 
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NAJBARDZIEJ ZNANE SZTUKI J. OŚNICY 

"Aisza" 

" Baśń o pięknej Pulcheryi" 

"Jak słońce na zachodzie wschodziło" 

"Komedia Pietruszki" 

"Nowe przygody Guignola" 

"Mocny Bartek na wysługach" 

"O dwóch nieustraszonych rycerzach" 

"Ptak księżycowy" 

"Złoty klucz" 

TEATR MINIATURA 

obsługa sceny 

światło 

dźwięk 

Fryderyk Jurzick 
Wiesław Ormiński 

Marian Kaczmarek 

Irena Sykutera 

lalki i dekoracje wykonała 

pracownia Teatru Miniatura w składzie: 

Regina Biała - kier. prac. 
Bogusława Biliczak 
Arkadiusz Szeklicki 
Kazimierz Nyks - gościnnie 

Rudolf Szymański - gościnnie 

opracowanie programu 

Bogumiła Szachnowska 
Bogusława Biliczak 

W programie wykorzystano projekty scenograficzne 

L. Zamela 



W repertuarze : 

I.Złote trzewiczki - J.Stfeda wg. M.Gogola 

2.Przyjaciel wesołego diabła - K.Makuszyński 

3. Obrazki z wystawy - T.Brzeziński 

4. Złoty klucz - J .Ośnica 

W przygotowaniu: 

Tymoteusz wśród ptaków - J.Wilkowski 
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