
, 

PANSTWOWY 

TEATR 'POLSKI 
W PO Z N A .N I U 

FESTIWAL 

POLSKICH SZTUK WSPÓŁCZESNYCH 

- . 
I · 
I 

9 5 

DYREKTOR WŁADYSŁAW WOZNIK 



Chata Pietrzaków 

ln!lcenizacja: Tadeusz Mullkat 

2 

\NTONI:'{,\ PfETRZAK 

ANTONINA PIETRZAK 
członek Spółdzielni Produktywnej 
„ZWYCIĘSTWO" w Rozgardzie 

].\NUSZ W.\RMii\SKI 

JAK POWSTAŁA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA 
,.ZWYCIĘSTWO" 

W miesiącu grudniu 1949 r., kiedy leżałem w szpitalu, przyjechał do 
mnie mój mąż i powiedział mi, że w naszej gromadzie ma być podobno 

~=•=====;;;:======!======-założona spółdzielnia prndukcyjna. Ja już od dłuższego czas myślałam 

Dekoracje: Feliks Krasowski 

o założeniu u nas takiej spółdzielni, a w czasie pobytu w szpitalu doszłam 
do przekonania, że dla chłopa biednego, do jakich ja z mężem należymy, 
spółdzielnia to jedyny sposób w jaki można poprawić sobie byt. 

W naszej gromadzie jest przecież dużo biednych chłopów, jak: Andru
siak, Cieślicki, Wypych, żukowski, . żyluk Stanisław i ~nni, ale są i bo
gacze, kułacy, którzy mają duży wpływ na biednych. Bałam się więc, 
czy potrafimy założyć spółdzielnię produkcyjną, którą kułacy będą zwal
czać. 

Gdy wróciłam ze szpitala porozmawiałam o spółdzielni produkcyjnej 
z sekretarzem naszej P. O. P. tow. Czubińskim. 

Prosiliśmy K. P. P. Z. P. R. w Elblągu o pomoc w założeniu spół
dzielni, bo samym było cJężko, gdyż nasza organizacja podstawowa liczyła 
tylko 6 członków i to mało uświadomionych, którzy bali się otwarcie wal
czyć z kułakami. 
• Komitet Powiatowy przysłał swego agitatora tow_ Dziuka, który 
ugruntował nasze przekonania o konieczności założenia spółdzielni i w mało 
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JANUSZ WARMI:r<JSKI 

„Z W Y C I E S TWO" 
SZTUKA W 4 AKT ACH 

PREMIERA POSWIĘCONA SPOŁDZIELNI PRODUKCYJNEJ W WOJNOWICACH 

Anto"nina Pietrzak, biedniaczka, sekretarz 
madzkiej organizacji PZPR 

Wojciech Pietrzak, jej mąż . . . 
Jan Pietrzak, jego ojciec . . . 
Franciszek Wróbel, bogacz wiejski 
Helena Wróbel, jego żona 
Antoni Wróbel, ich syn . . . 
Marysia Wróbel, jego żona . . 
Henryk Wilkanowski, sklepikarz 
Marcin Zajączkowski, biedniak 
Maria Zajączkowska, jego żona . 
Józef Wypych, średniak . . . 
Adam świszcz, biedniak, członek PZPR 
Tadeusz Zankowicz, delegat KW-PZPR. 
Zygmunt Dembek, syn bogacza wiejskiego 

gro-
. Antonina Barczewska 
. . . Aleksander Fogiel 

Jerzy Kordowski 
. Kazimierz Wichniarz 
. Janina Jabłonowska 
. Sławomir Misiurewicz 

. Hanna Bedryńska 

Józef Skwie zyński 

Eugeniusz Kotarski 
Jadwiga Sachnowska 
. . Olech Moliński 

Stanisław Płonka-Fiszer 

. Bogumił Zatoński 

Władysław Woźnik 

Magda Skoczeń, biedniaczka, członek ZMP . . . 
Halina Nowak, córka średniaka . . . . . . . 
Barbara Bujakówna, córka średniaka, członek ZMP 
Julka Michalak, biedniaczka . . . . . . 
Czesław Kamiński, pomocnik w młynie, czło-

nek ZMP . 
Maciej Wrona . 
Leon Krawczyk 
Kuligowa .. . 
Fijałkowska . . 
Bogdan Maliszewski, biedniak 
Feliks Skoczeń, biedniak, członek PZPR 
Józek, parobek Wróblów 

Chłop I 
Chłop II 
Chłop III 

Chłopi i chłopki 

I N S C E N I Z A C J A I R E Z Y S E R I A: T A D E U S Z M U S K A T 

DEKORACJE: FELIKS KRASSOWSKI 

RIEROWNIR LITERACI\ 

ASYSTENT REŻYSERA : JÓZEF STRUMIŃSRI 

STANISŁAW HEBANOWSRI 

. Sabina Grochowska 
Stanisława Siedlecka 

. Wanda Węsław 
Halina Bielawska 

Łucjan Rabski 
Kazimierz Talarczyk 
Adam Hanuszkiewicz 
Roma Andrzejewska 

Zofia Wierzejska 
i Bolesław Rosiński 

. Władysław Kozłowski 
~- ::-

* 
Adam Bilski 

::- ::-
::-

::- ::-
* 

5 



i średniorolnych wzbudził myśl o lepszym jutrze. Agitowaliśmy za zało
żeniem spółdzielni, ale zdecydowanych było mało . Nasza praca wydała 
jednak owoce, bo po pewnym czasie powstał komitet założycielski. Komi
tet Powiatowy przysłał drugieg.o agitatora tow. Fukacza. Szło nam co
raz lepiej . 

Wtedy kułacy pokazali co potrafią, do czego są zdolni . Postanowili 
rozbić komitet założycielski, aby w ten sposób uniemożliwić powstanie 
naszej spółdzieli. 

Uznali mnie za swego najgroźniejszego wroga. 
Pewnej nocy zrobili na mnie napad. Chcieli mnie udusić i wrzucić do 

studni. Szarpiąc się z nimi, udało mi się zawołać męża, który ich od
straszył. 

Kułakom się zda.wało, że się ich zlękłam i dam im za wygrane. Ale 
ja i po tym wypadku nadal agitowałam za spółdzielnią i przynosiło tn 
coraz lepsze wyniki, bo biedota przekonała się do czego zdolny jest kułak. 

Bogacze walczyli z nami dalej. lJ mnie na drzwiach malowali czarne 
krzyże, wybijali szyby itd., ale te wszystkie sztuki nic im nie pomogły, 
bo Partia już nas wtedy tak uświadomiła, że zdecydowanie dążyliśmy do 
swego celu. 

Komitet powiatowy widzac nasz zapał, obsługiwał nasze zebrania 
łącznikami, a niejednokrotnie przyjeżdżali do nas sami sekretarze powia
towi, którzy wyjaśniali nam to, czego nie zrozumieliśmy ze statutu. 

Zebrań w tym czasie było dużo. Na każdym z nich chłoni dawali wiei(' 
zapytań , wszystko nam tłumaczono szczegółowo i dokładnie. Na tych 
zebraniach chłopi śmiało podpisywali deklarację przystąpienia do spół
dzielni. 

Kiedy było nas już 24 członków, wyznaczyliśmy dzień na zebranie wy
borcze, na które przyjechali sekretarze Komitetu Powiatowego. Na tym 
zebraniu kułacy chcieli nas pokłóc_ić, mówiąc, że sami biedacy zdechną 
z głodu w spółdzielni i że bez bogaczy się nie obejdziemy. 

Sekretarze Komitetu Powiatowego wskazali na wrogą działalność ku
łaków. Kułacy założyli czapki na głowy i poszli do domów, ale ich wy
wrotowa praca nie skończyła sie. Postanowili założyć w naszej gromadzie 
drug:i. spółdzielnię, do której należeliby bogacze. Lecz to się im nie udało. 
bo sami między sobą nie mogli dojść do zgody, gdyż każdy z nich od 
Ramego poczatku chciałby już ciągnąć zyski i korzyści z nieistniejące.i 
jeszcze spółdzielni. 

·wybrali~my zarząd , a nowo rnrganizowanei spółdzielni daliśmy nazwę 
„Zwycięstwo", chcąc tym uoamiętnić zwyci i;>stwo biedaka nad kułakami. 

W domu Wróbl ó w 

SZ TUKA WALCZĄCA O NOWĄ WIEŚ 

Obecnie nasza s ółdzielnia w pierwszym roku s ,...,e"""'o...,.· s,,.t...,.·„e.,,n'!'i ~_,.,,o,,....,,o„-==============Fabuła „Zwycięstwa" jest uµ«n« uu µrawdziwym zdarzeniu. Notatka 
dzeniem realizuje plany gospodarcze. Zasiewy ozime wyl<onaliśmy . koń- dziennikarska, opisująca wypadki we wsi Rozgardzie stała się dla autora czymy orki przedzimowe i chociaż nie wnieśliśmy dużych wkładów inwen-

bezpośrednim bodźcem do napisania sztuki, postulowanej na wielu dys-
t :irzowych, .iak i Riewnvch, dajemy sobie radP, gdyż nasz zapal przezwy- kusjach przez widzów Państwowego Teatru Nowego w Łodzi - sztuki, 
cięża wszystkie orzeszkody. któraby przedstawiła jedno z najważniejszych zagadnień naszej współ-

Kornitet Powiatowy interesuje się nasza soółdzielnia. a sekretarze cz1>- czesności : przebudowę materialną i kulturalną wsi polskiej, Ksztal-
sto do nai:; przyjeżdża .ia. pomagaia nam w ookonywaniu na iro7maitszvch towanie się nowej, socjalistycznej wsi w naszym kraju. 
trudności. bo pomimo ostrożności i czujno~ci, wróg przekupionv nrzez ho-
1,!aczy wkradł siP do na<; i nróbuie i<woiei wich1'7vcielskiei roboty. Ale Autor nie ograniczył się do pokazania na scenie wydarzeń, poprzedza-
my nie donuścimv . aby na,;za e:osoodarka · ucierpiała orzez wroe:a. jących założenie jednej spółdzielni produkcyjnej, ale zachowując nawet 

Na koniec chciałam powied?ier . że niejednokrotnie ścieramy si~ w dys- prawdziwe nazwiska głównych osób dramatu (Antonina Pietrzak, Wróbel, 
kus.illch na ten, <'7V innv temat. All' zaw<>ze pr:iw<la wychodzi na wierzch. Wypych), potrafił jak w soczewce - zebrać najbardziej charakterystyczne 
T wtedv lud?:ie si P. przekonuia, że rację maia ci, którzy idą w my!U wska- zjawiska, typowe dla przełomowego etapu historycznego wsi polskiej. 

zań naszej Partii. Tytuł sztuki to autentyczna nazwa założonej spółdzielni - a zarazem 
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Rozgard, dnia 24 listopada 1950 r. symbol zwycięstwa, odniesionego przez biedniaka w walce z elementami 
wstecznymi z kułakiem i jego zausznikami. 

Przedruk z programu P . T. N. w Łodzi 
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Jan Alfred Szczepański w swym artykule „Od Czepca do Antoniny 
Pietrzak" drukowanym w nr 1 Teatru z r. 1951 - tak określił znaczenie 
gztuki Warmińskiego. 

„Zwycięstwo jest pierwszą polską sztuką, ukazującą z rzetelnym realiz
mem wieś polską w jej całej złożoności społecznej, obraz tak czy inaczej 
zafałszowany lub zamazywany ustąpi! czytelności, przejrzystości i prawi
dłowemu - na ogół - ujęciu tem:>tu·' i dalej: 

„Warmińskiemu chodziło o pełne ukazanie układu sil politycznych. 
ukazanie jakie czynniki decydują o postępowym obliczu wsi, a jakie 
o wstecznym, i w jaki sposób przebiega praktyczna realizacja podstawowej 
tezy Lenina - oparcia się o biedniaka i bicia kułaka w sojuszu ze 
średniakiem". · 

Na dwu przeciwstawynch biegunach widzimy w sztuce biedniaczk.; 
Antoninę Pietrzak, kobietę uświadomioną, silną i zdecydowaną do ostatka 
walczyć o sprawiedliwość społeczną - z drugiej strony bogacza Wróbla, 
typowy okaz kapitalisty wiejskiego. Kułak zdaje sobie sprawę że po
wstanie spółdzielni podetnie korzenie jego egzystencji, opartej na wy
zysku biedoty. Wie, że zapał i agitacja Pietrzakowej zatoczyła już sze
rokią kręgi. Dlatego teraz właśnie - w tej decydującej chwili - nie 
wyrzeknie się żadnego sposobu, ażeby uniemożliwić realizację planu. 
Kułak użyje w tej walce różnej broni: plotki i oszczerstwa, przekupstwa 
i szantażu, groźby i zbrodni. Jako narzędzie posłużą mu przekupiona 
baba wiejska, zbydlęcony pijak, niekiedy przemówi w jego imieniu głos 
z kościelnej ambony. żerując na zacofaniu i głupocie Judzkiej, zorgani
zuje cud z kamieniem, mokrym od łez wielce zasmuconej świętej Geno
wefy - zadłużonego biedniaka będzie szantażował skargą sądową, chcąc 
wymusić na nim agitację przeciwko spółdzielni - a kiedy z.a wiodą te· 
metody, nie zawaha się nawet przed morderstwem. 

Zdemaskowanie kułaka: pokazanie wszelkich jego łajdactw i wyzysku, 
kryjącego się pod pozornymi dobrodziejstwami - otwiera oczy wyzyski
wanej biedocie, jednoczy z nią zdrowo myślącego średniaka. 

W ostrej walce klasowej hartują się charaktery. Efekty wspólnej, 
kolektywnej pracy szybko zmieniaj:: wygląd wsi. Zamiast mdłej lampy 
naftowej w chatach błyszczy światło elektryczne: zniknęły karłowate, 
pokrajane miedzami, płachetki zagonów, ziemia spulchniona ostrym le
mieszem trakto1·a czeka na siew nowego ziarna. 

„ „ „ 
W r. 1933 na pierwszym wszechzwiązkowym zjeździe kołchoźników -

przodowników pracy - Józef Stalin mówił: „O losach narodów i państw 
decydują teraz nie tylko wodzowie, ale przede wszystkim i głównie milio
nowe masy pracujące. Robotnicy i chłopi, którzy bez krzyku i hałasu 
budują fabryki i zakłady przemysłowe, kopalnie i koleje, kołchozy i sow
chozy, którzy stwarzają dobra materialne, którzy żywią i ubierają wszyst.
kich - oto są prawdziwi bohaterzy i twórcy nowego życia". 

Twórcą nowego życia jest Antonina Pietrzak, która swym zapałem, 
energią i pracą zdemaskowała podstępną, wrogą ludowi, działalność kuła
ków i pomogła na swoim odcinku zwalczyć wyzysk człowieka przez czło
wieka. Twórcami nowego życia są ci wszyscy, którzy razem z nią pod
jęli budowę nowej, socjalistycznej wsi. 

S. H. 
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