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MOTTO: 

BRACIA CHŁOPI - SPół.DZIELCY! 

Zd11jcie sobie sprawę, że pracujecie nie tylko 
cllcl poprawy własnego losu i dla pięknej przy
~zto~ci W11szych dzieci, lecz gospoda1 ując rzr
tclnic' i umacniając spółdzielnie, dobrz(' ZdS!uży
<i(' si~ naszej ukochanej Ojczyźnie. 

Prnwdę zdobytą w mozolnym trudzie i Wasz0 
doświadczenie pani ście w masy chłopskie i nie 
szczędźcie sił, aby rosła w siły, nasza Rzecpospo
lita Ludowa, aby kroczyl11 w pierwszym szert::y11 
n11rodów przodujących . 

Wiedzcie o tvm, że rozwój spółdzielczości pro
dukcvjnej - socjalistyczna przebudowa wsi -
związana nierozerwalnie z potężnym uprzemyslc·
wi2nif>m nasZE'[IO '<raju, to rękojmia siły i rozkwi
tu naszej Ojczyzny. 

'.Vspólnv111 wysi!kiPm, w opnrciu o scrdcczncJ 
przvjaźń i braterstwo z bohaterskimi narodami 
Związku Rac!zeck1ego oraz krajów demokracji lu
dowej, w opc1rCiL1 o solidarność wszystkich ludzi 
dobrcj woli pod przewodem Wielkiego Chorąże
go Pokoju Józefa STALLNA - stać będziemy na 
strażv naszych wsi i miast, naszych ognisk ro
dzinnych i naszej ziemi ojczyslej . 

vVspólnym wvsi'kicm pokrzyżujemy nikczemne 
pl.:iny amcrykańskich imperialistów i ich hitelro\~
skich p11cholk6w, obronimy pokój, zabezpieczymy 
na,;zcmu narodowi wspaniałą przyszłość. 

BOLESł.A W BIERUT 
(Z przC'm\jwi ,•nid, wyqluszon('go na Piprws1.ym Kr<ljowyrn 

Zj ~/d1ic Spółd1i("'lltoHi P1 odukcyjn(.)j w Warszaw1t.'). 



ANTONI A PlETRZAK, 
czło1wk Spc.1łdzi0lni Pr,iclukcy jn<'j „Zwycięstwo" 

W ROZCJ~ rdZi(' 

Jak po1ustała Spółdzielnia Produkcµjna 
„ Z WY CIĘ ST \.V O'' 

\l'v miesiącu grudniu FJ4q r., kiedy leżałam w szpilalu, przy
jechal do mnie mój mąż i powieclzi:1ł mi. że w naszej groma
dzie ma być- podobno założona spółdzielnia produkcyjna. Ja 
już od dłuższego czasu my5lałam 0 założeniu u nas Lakiej spół 

dzielni, a w czasie pohvtu w szpilalu doszłam do przC'k.onania, 
ż<> dla hlopa hied1wgo, clo jakich ja z mężem na]C'7ymy, spół
dzielnia to jeclvn sposób w jaki można poprawić sol)le b) t. 

W naszej qrornaclz1c jest przecież dużo biednych llłopów, 

jak: ndrusiak, Cipi;Jicki, \Vypych, Żukowski, Żvluh. Slani
slaw i inni. al<' sc.1 i bogac:tC', kułacy,' klórzy mają duży wpływ 
na biednych. Ratarn ię więc. czy potrafimy założyć spółdziel
niq prodL kcvjn<) którą kułacy bqclą zwalczać. 

Gcly wróciłam ze szpitala, porozmawiałam o spółdzielni pro
clul cyj1wj z sekretarzem naszej P. O. P. tow. Czubińskim. 

Poprosili~mv K. P. P. Z. F. R w Elblągu o pomoc w założe
niu spółdzielni, bo nam samym było ciężko, gdvż nasza orga
nizacja potlslawowa lic7yta tylko G czionków i lo mało uświa
clomionych, którzy 11ali się otwarcie walczyć z kułakami. 

Komilel Powiaiowy 'przv łal swego agitatora tow. Dziuka, 
który ugruntował nasze przekonania o konieczności załoie

nia spółdzielni, w mało i średniorolnych wzbudził myśl o le
pszym jutrze. Agitowaliśmy za założeniem spółdzielni, ale zde
cydowanych było malo. Nasza praca wydała jednak owoce, 

ho po pewnym czasi(' powstał komitet założycielski. Komitet 
Powiatowy przysłał' drugiego agitatora tow .. Fukacza. Szło 

nam coraz lepiej. 

Wtedy kułacv pokazali co potrafią, do czego są zdolni . ro
stRnowili rozbić komitet założycielski, abv w len sposób urie
możliwić powstanie naszej spółdzielni. 

Uznali mnie za swego najgroźniejszego wroga. 

Pewnej noc zroiiili na mnie napar!. Chcieli mnie udusić 
i wrzucić clo ·Ludni. Szarpiąc się z i:irni, udało mi się zawołać 
męża, klórv ich odslraszvł. 

Kulakom się zdawato, że c;i ich zlqkłam i dam im za wv
grane. A.Ie ja i po tym wvpadku nadal agitowałam za spó~
clzielnią i przynosiło to coraz lepsze wyniki, bo biedota prze
konała sic: do czeqo zdolny jest kułak. 

Bogacze walczyli z qam1 dalej. U mnie na drzwiach m<llo
wali czarne krzyże . wybijali szyby i tel., ale te wszyslkie sztu
k i nic im nie pomogJy, bo Partia już nas wle<ly tak uswiC1.do
miła , że zdecydowanie clążvliśmy do swego celu. 

Komitet Powiatowv widząc nasz zapał. obsługiwał nasze LP

brania lącznik.ami , a niejednokrotnie przyjeżdżali do nas sa
mi sekretarze pov„iatowi. którzy wyjaśniali nam to, czego nie 
zrozumieliśmv ze statutu. 

Zebrań. w tym czasie było dużo. Na każdym z nich chłopi 
dawali wiele zapytań, wszystko nam tłumaczono szczegółowo 
i dokładnie. l a Lych zebraniach chłopi śmiało podpisywali 
cleklaracj0 przyst4pienia do spóldzielni. 

Kiedy było nas już 24 członków, wyznaczyli~my dzień na 
zebranie wyborcze, na które przyjechali sekretarze Komitetu 
Powiatowego. a lym zebraniu kułacy chcieli nas pokłócić, 
mówiąc, że sami biedacy zdechną z głodu w spółdzielni i że 
llez bogaczy się nie obejdziemy. 

Sekretarze Komitetu Powiatowego wskazali na wrogą dzićt
łalność kulaków. Kułacy założyli czapki na głowy i poszli ri.o 
domów, ale ich wywrotowa praca nie skończyła się . Postano
wili założyć w naszej gromadzie drugą spółdzielnię, do któ
rej należeliby sami bogacze. Lecz lo się im nie udało, bo sa-



PAŃSTWOWE TEATRY W CZĘSTO H o w I E 

TEATR KAMERALNY 
DYREKTOR: EDMUND KRON 

JANUSZ WARMIŃSKI 

ZWYCIĘSTWO 
Sztuka w 4 aktach 

O S O B Y: 
ANTONINA PIETRZAK, biedniaczko, sekre- MARCIN ZAJĄCZKOWSKI, biedniak Władysław Pobiosz 

tarz gromadzkiej organizacji PZPR 
JAN PIETRZAK, ojciec Wojtka sołtys 

WOJTEK PIETRZAK, mąż Antoniny . . 
FRANCISZEK WRÓBEL, bogacz wiejski 
HELENA WRÓBEL, jego żono 

Celino Bartyzel MARIA ZAJĄCZKOWSKA, jego żono Heleno Zarembino 

ANTEK, syn Wróblów . . 
MARYŚKA, jego żono 

Ferdynand Sarnowski 
Wiesław Lichecki - • ..,.." 

JÓZEF WYPYCH, średniak . . . . Adom Nowakiewicz 
ADAM ŚWISZCZ, biedniak członek PZPR Morion lrz iń ski 
ZYGMUNT DEMBEK, syn bogacza wiejskiego Gustaw Kro'1 

MAGDA SKOCZEŃ, biedniaczka, czi. ZMP Adelo Czaplanko 
LEON KRAWCZYK, traktorzysta SOM Janusz Gładysz 

FIJAŁKOWSKA, baba wiejsko . Helena Rajkowska 
HENRYK WILKANOWSKI, sklepikarz 

Eugeniusz Lotar 
Helena T ańsko 
Wiesław Kucytowski 
Mario Fidzińsko 

Stefan Miedzir.ski JÓZEK, chłopak wiejski Włod : imierz Musioł 

Reżyser: MARIAN ŁOZIŃSKI 

MACIEJ WRONA - biedniak no usługach kułaków 
FELIKS SKOCZEŃ - biedniak . . . . . 
BOGDAN MALISZEWSKI - biedniak . . . 
OSIŃSKI, GAŁĄZKA, ZIELIŃSKI - biedniacy 
KUDELSKI - młynarz . . . . . . . . . 
JARZĄBEK, DEMBEK story, NOWAK - kułacy 

HALINA BUJAKÓWNA - biedniaczk-o, członek ZMP 

Opracowanie dramaturgiczne: JÓZEF HERTEL 

KIEROWNICTWO DZIA ŁÓW TECHN IC ZNYCH: 

Dekoracje: ANNA MIESZKUĆ: 
Kostiumy: WŁADYSŁAW BUŚKIEWICZ 

Kierownik techniczny: K. Knap - Pracownia krawiecka damsko: J. Niwińska - Pracownia krawiecka męska: S. Bystrzycki - Perukarnio: A. Szoblewicz 
Stolarnia: E. Wieczorek - Malarnio: K. Kazimierczak - T opicernio: St. Skrzypczyk - Modelarnia: M. Stanik - Efektv świetlne: J. Słabosz. 



mi mi~dzy sobą nie mogli dojść do zgody, gdyż każdy z nich 
od samego początku chcia thy już ciągnąć zyski i korzyści. 

z n[eislniejącej jeszcze spółdzielni. 

Wybraliśmy zarząd, a nowo zorganizowanej spółdzielni da
liśmy nazwę ·„zwycięstwo'', chc<J.c tym upamiętnić zwycięst-
wo biedniaka nad kulakiem. 

Obecnie nasza spółdzielnia w pierwszym roku swego istnie
nia z powodzeniem realizuje plany gospodarcze. Z'lsicwy ozi
me wykonaliśmy, kończymy orki przedzimowe i chociaż nie 
wnieśliśmy dużych wkładów inwentarzowych, jak i siewnych, 
dajemy sobie radę, gclyż nasz zapał przezwycięża wszystkie 
przeszkody. 

Komitel Powiatowy interesuje sit: naszą spółdzielnią, a se
k re tarze do nas często przyjeżdżają, pomagają nam w poko-
nywaniu najrozmaitszych trudności, bo pomimo ostrożności 

i czujności, wróg przekupiony przez bogaczy, wkradł się do 
nas i próbuje swojej wichrzycielskiej roboty. Ale my nie do
puścimy, aby nasza gospodarka ucierpiała przez wroga 

Na koniec rhciałam powiedzieć, że niejednokrotnie ściNa
my si~ w d\'S!rnsjach, na ten, czy inny temat. Ale zawsze 
prawda wychorlzi na wierzch. I wtedy ludzie się przekonują, 
że rację mają ci, którzy idą w myśl wskazań naszej Partii. 

Aktorzy niemieccy clo aktorów polskich: 

PA 
JA USZ (;ŁAD Z 

I-' \ . STWOWE l EA TRY W CZĘSTOCHOWIE 

TCA TR KAMERALNY 

Kochany Przyjacielu! 

Zdziwi Was oczywiście tak nieoczekiwane otrzymanie lisi.u 
z N. R. D. Jednocześnie śpieszę przedstawić się Wam, jaku 
niemiecki przvjaciel i kolega, jako Łapoć lipskiPj inscenizacji 
„Poematu Pedagogicznego" A. S f\.1akarenki („Der Weg in~ 

Leben") w czeskiej dramatyzacji Miłosława Stehlika. 
W załączeniu program naszego przedstawien[a. 
Z Komisji Kultury w Berlinie otrzymaliśmv kilka zdjęć 

z programem Waszego przedstawienia, które nas wszystkicli 
bardzo zaintercsowaty, gdyż „Poemat" gramy prawie jedno
cześnie w tym samym opracowaniu M. Stehlika. 

Jako tapoć, przejawiający w sztuce dużo inicjatvwy -
otrzyma tern od moich lipskich kolegów i przyjaciół upoważ
nienie do napisania do Was, a tym samym jednocześnie i do 
polskich kolegów w Częstochowie oraz do przekazania na
szvch serdecznych pozdrowień i wyrazów przyjażni Niestel\ 
nie jest dla mnie możliwe napisanie do Was w Waszym j•-!
zyku ojczystym, czego szczerze żałuję, nie mniej jednak wie
rzę, 7.e mimo to list mój zostanie przez Was zrozumiany. 
Będę z całego serca rad - móc z Wami i Waszymi kolega

mi nawiązać stały kontakt lislowy oraz wymianę doświadczen. 
Proszę więc o odpowiectż i o evventualne przesianie nam kil

ku zdjęć z \'\' aszego przedstawienia „Poematu" , które chqtnie 
chcielibyśmy mieć w naszym archiwum. 

Premiera „Poematu " u nas i w wielu Teatrach N. R. D. 
spotkała się z bardzo . dużym powodzeniem. 

Lipsk, 18. III. 1953 r. 

Ocz0k11ję z r<1dośC'ią W dSZcj odpowiedzi. 
Łtlpo( z Lipska , pozclrdwia Łapo id z C'zqstochowy. 
v\tilrn i wszystkim k0ll-gom najkpsz~· życzL•nia -

GEORG - MK! IAEL WAGNŁR 



Zamówienia na bilety zbiorowe 
przyjmuje Organizacja Widowni 
przy Państwowych Teatrach 

w Częstochowie . tel. 21-61 

U W AG A: Zespoły świetlicowe! 

Przy Państwowych Teatrach w Czę-:
stochowie utworzona została Ko
misja Patronatowa dla współpracy 
aktorów zawodowych z artystycz-

nym ruchem amatorskim. 

Zgłaszajcie swoje zespoły w tej 
sr rawie do Komisji Współpracy 

przy Wydziałach Kultury Miejskiej 
1 Powiatowej Rady Narodowej 

w Częstochowie 

• 

NAJBLIŻSZE PREMIERY: 

LOPE DE VEGA 

DZIEWCZYNA 
Z DZBANKIEM 

ZAPOLSKA 

ICH CZWORO 
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