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Agnieszka Osiecka NIECH NO TYLKO ZAKWITNĄ JABŁONIE 

OpTaicowanie muzyczne: Andrzej Mundkowslki Reżyseria : Jow~ta Pieńlkiewicz 

PRZED WOJNĄ 

Entre;,.irener 
Gość który płaci 
Kokota Mimi 
Cnotliwa Zuzanna 
Inżynier 

Metropo1itaine Manekin 
Buba, ko1bietka lulksusowa 
Chłop ze w.si 

Pan W1a•lery Wątróbka 
Rebeka 

Choreogrnfia i współipr. reżyser. : Eugeniusz Papliński 
Scenografia : Teresa Ponińs!ka 

Kierownic.:two muzyczne: Ryszard Gardo 
Asyste·nrt reżysera: Zdzisław Waniejn 

Asystent choreografa: Jadwiga Żywczak 
Kierownik zespołu instrumentalnego : Leszek Wodziński 

OSOBY KOMEDII: PO WOJNIE : 

Tadeusz Wojtych Organi2atOT 
Letl-na.rd Pietraiszatl«4 DEUS7. wcu.:~c• Kolega z woj.ska 
Janina Ra·ta1jska Ob. Suszkowska Maria 
Aleksand•ra Koncewic.z 
Sławomir Pietraszewski 

Sława Kwaśniewsk::i 

Stanisław Owoc 
Wirgiliusz Gryń 
Eugeniusz Kotarski 
Kazimiera Nogajówna 

Kanna . ._ ·r6bló.wma 

Zuzanna reakcjonistka 
Szary człowiek 

Buba, ar•tystka estradowa 
~uła•k 

Pan Walery Wątróbka 
(po woj nie Rebeki j ui nie ma} 



CZĘśC I PRZED WOJNĄ 

1. URZĄDZAMY SIĘ. KUPUJEMY. SPRZEDAJEMY. 

Entrepre-ner Tadeusz Wojtych 

Iinżyinier Sławomir Pietraszewski 
Metropolitaiine Manekin 

Panie z towa.rzyst.wa Irena Grzonka 
Jadwiga Żywczak 
Aleksandra Koncewicz 

Kokota l\lllimi 

Gość !który płaci 

Buba, kobietka luksusowa 

Dziewczynki 

Chłop 

Ja1nina Ratajska 

Leenarći-Pietrasza"k 
Sława Kwaśniewska 

Jola-nita Bijałdowa 
Ewa Generalczyk 
Ewa Tarajkowska 

Wirgi>ljusz Gryń 
Stanisław Owoc 

Inteligenci 

Rebeka 

Właanywa~ 

Ubogi zakochany 

Gazeciarz 

Z Ferajny 

Marcinowa 

Jan Ibel 
Henryk Machalica 
Zibigniew Bebak 
Zdzisław Zachariusz 

ł:ann a ; róhl6\"- " 
I~imie Nogajówna , 
~jmund Jakubowicz 

~-~ 
Zdzisław Wardejn 

L~!!fP~~~w;n 
Eugeniusz K.otairski 
Stanisław Owoc 

Da•nuta Wił<YWicz 

2. ZARABIAMY. GOŚĆ KTÓRY PŁACI MA DUŻO 
PIENIĘDZY. DZIEWCZYNKI - WCALE ICH NIE 
MAJĄ. 

Gość <który płaci Leonard Pieitraszak 

Girlsy 
Jo1anta Bijałdowa 
Ewa Generalczyk 
Ewa Taradikowska 

3. KOCHAMY. NIE KOCHAJĄ NAS. REBEKA 
PŁACZE. 

Rebeka 

Inżyinier 

Met.ropolitaine Manekin 

Cnotliwa Zuzanna 

Ubogi Zakochany 

Sławomir Pietraszewski 

Aleksandra Koncewicz 

Zdzisław Wardejn 

4. CZYT AMY POWIEŚĆ W ODCINKACH. 
ZŁY GUST. 

MAMY 

Entre>prener Tadeusz Wojtych 

Buba, kobietka luksusowa Sława Kwafoiewska 

Olgierd Rychoń 
bohater powieściowy 

Rewelersi 

Czy-telnik 

oraz: 

Sławomir Pietraszewski 

Zbigniew Bebak 
Jan I<bel Zbigniew S&a.warz 
H nryk Nlaeh lica.l\NDRZRJ SAARl 

Zdzisław Zachariusz 

Eugeniusz Kotarski 

Jolanta BijałdO\ a , \ rl ElbiTlska, Ewa Generalczyk, 
Irena Grzo111k~, Kązi.miera Nogajówna, Janina Rataj
ska, E:va Ta.raJkowska, Jadwiga Żywczak , Leszek :Bąb-
owsk1, Rajmund Jakubowicz. Leonard Pietraszak 
Zdzisław Wardejn . ' 

5. RÓŻNIMY SIĘ POGLĄDAMI. ZUZANNA JEST 
BOGATA, A CHŁOP ZE WSI - BIEDNY. 

Chłop ze Wsi 

Cnotliwa Zuzanna 

Wil'gi1j'USz Gryń 
Stanisław Chvoc 
Aleksa ndra Koncewicz 



Inżyinier 

Metropolitaine Manekin 

Erutreprener 

Ulani 

ANDRZF.J SAĄft 

Sławomir Pietraszewski 

Ta.deusz Wojtych 

Zibigniew Bebak 
Jan Ibel 
Hem:ylk: Machaaica 
Zdzisław za,chariusz 

6. BAWIMY SIĘ ZA GROSZE U CIOTKI „POD 
PYZAMI". NIEKTÓRZY NAWET NA KREDYT. 

Ciotka Marcinowa 
Mani'lliS'ia 
Włamywacz 

Fruziia 
Zailany 
Dziewczyny z Fera}ny 

Danuta Wiłowicrz 

Irena GTzornka 
Rajmund Jakubowicz 
<Tadwiga Żywczak 

Stanisław Owoc 
Aleksandra Koncewicz 
K~imiera Nogajówrta 
'Wanda Elbińska 
Ewa Generalczyk 

Ferajna Lęonard ietraszak 
Tadeusz Woótych 
Zdzisła·w Wardejn 
L~ek DąbrOWISki 
Eugenł'USz Kotarski 
Wirgi'liusz Gryń 

7. NIE MAMY Z CZEGO ŻYĆ. TAŃCZYMY. 

PIJEMY. 

Jolanta Bijał·dowa, Wantla Elbińska, Ewa Generalczyk, 
Irena Grzornka, Ale.ksandra KonC€wicz, Sława Kwaś
niewi:;'ka, <Kazimiera Nogajówna, Jaonina R.atajsika, Ewa 
Taraijkowska, Daonuta Wiłowi<cz, Jadwiga Żywczak, 
Zbigniew Bebaik, Les:zek Dą-brow~i. WirgiUusz Gry!'!, 
Jan Ibel, Raómund Jakubowicz, Eugeniusz Kotarski, 
Hea~achalica, Stan'isław Owoc, Leonard Pietra
szak, Sławomir Pietrasz.ewski, Zdziisław Wa•rdej.n, Ta
deusz Wojtych . 

CZĘśC II PO WOJNIE 

1. SZUKAMY SWOICH BLISKICH. URZĄDZAJMY 
SIĘ NA NOWO. 

Organizator 
Ob. Suszkowska ilVIaria 
Kułak 

Złodziej mienia 
Zuzanna rea'kcjO'Ilistka 
Bohater pozy.tywny 
Kolega ,z w-0jS1ka 
Koleżianka z .pracy 
Pan Walery Wątróbka 
Krysia traiktorzyistka 

oraz: 

Tadeusz Woóty·ch 
Janina Ratajska 
Wirgiliusz Gryń 
Stanisław Owoc 

RaJmund J·akubowd.cz 
Aleksandra Koncewicz 
Zd,zisłarw Wardejn 
!Leonard Pietraszaik:Zbl&nlcw 
Dan'lllta Wiłowkz 
Eugieniusz Koitar:siki 
Jadwiga Żywczak 

J.olaruta Bijałdowa, Wanda Elbjpska, Ewa _G~neralcrz:yik, 
I-rena Grzonka, Sława Kwaśniewska, Kazuruera Noga
jówna, Ewa Tarajkowska, Zbigniew ~ebak, ~ 
Df!bro-wski, Ja,n Ibel, HlioAr Mla<:hahca, Słarwom1r 
Pietraszewski, Zdzisław Zachariusz. 

2. ODBUDOWUJEMY SIĘ. NIEKTÓRZY KRADNĄ. 

Szabrown'i-cy 

Budowniczowie 

tawarJ 

Rajmund ·Jaikurbowicz 
Leonard Pleitraszak 
Wirgfiliusz G·ryń 
Sławo.mir Pietraszewski 
Wanda Elllińska 
Jolan.ta Bijałdowa 

Jadwiga Żywczak 
Zdzisław WaTdeón 
Stanisław Owoc 
Zbiginiew Bebaik 
Hienryk Macha.Jica 
Ewa Generalczyk 
Ewa .Tar.aj.kowska 
Zdzisław Zachariusz 

3 PIĘKNE DZIEWCZYNY NIE KOCHAJĄ NAS. MY 
...:.__ NIE MOŻEMY POKOCHAĆ KOLEŻANKI Z PRACY. 

Krysia traktorzystka 
Zuzanna reakcjonistka 

Jadwiga Żywczak 
Aleksandra Koncewi<:z 



Boharter pozytywny 
KO'leżanka z pracy 
oraz: 

Zdzisław W.ardej·n 
Danuta Wiłowkz 

Jolnta Bijałdowa, Wa.n.da-Elbińska, Ewa Generaiczyk, 
Ewa Taraijilwwska, Zbigniew Bebatk, Jan Ibel, Raj
mund Jak>ubowicz, Henryk Machalica, Zdzisław Za
chaoriusz. 

4. IDZIEJMY NA ZABAWĘ PIERWSZOMAJOWĄ. 

Organizaoor Tadeusz WQjtych 
Buba, artystka estradowa Sława Kwa•śniewska 

Kwartet estradowy , Zbigniew Bebak 
Jan Ibel 

t:blgolew . ~tawan Henryk Machal.ica 

Bilkiniarz 
Konduktor.ka 
oraz: 

Zdzisław Zachariusz 
Sławomir Pietraszewski 
Ka11imiera Nto!ffi_ió\vna 

t•anna ~rO"oarwn• 
J·oLanta Biijałdowa , WCl'llda ELbiń ka, Ewa Generalczyik, 
.Ja nina Rataijska, Ewa Tarajkowska, Danuta Wiłowicz , 

.Jadwiga żywczalk, Wirg.musz Gryń, Rajmund Jaku
bowicz, Eugeniusz Kotarski, L~!'!&I d P~~atk, Zdzi
sław Wair<lejn. 

•F 

5. ORGANIZUJEMY SIĘJ. CZASIDM P~AMY 
BŁĘDY , 

Małolatek 
Hela •l1l0We pokolenie 
Bohater pozytywny 

ł~u~~1nvio1 
Irena Grzonka 
Z<lz,isław Wardejn 

6. STABILIZUJEMY SIĘ. BOHATER POZYTYWNY 
PRAGNIE CZEGOŚ WIĘCEJ. 

Jolanta Bijałdowa, Ewa Generalczyk, Irena Grwn:ka, 
Aleksandra Koncewicz, Sława Kwaśniewska, łtairimie-

Neg!ł'jówna, .Jani•na Ratajska, Ewa Ta.ra,jkowska, 
Danuta Wiłowicz, Ja:dwiga Żywczak, Zbigniew Bebak, 
Leszek Dąbrowskii, Wirgiliusz Gryń, Jan Ibel, Raj
mund· JakubOJwicz, Eugeniusz Kotarski, He-m-y;k a-. 
halica, Stanisław Owoc, Leonard Pietrasza,k, Sła·wo

mir Pietraszeiws:ki, Zdzisław Wardejn, Tadeusz Woj
tych , Zdzisła•w Zachariusz . 

-w przedstawieniu &ra się i śpiewa melodie następują

cych kompozytorów: P. Asłanowicza, J. Gabla , J. Pe

tersburskiego, T. Stacha, A. Piotrowskiego, J . Haft

mana , A. Golda, · L. Boruńskiego, A. Kttschman. 

Z. Rolffa, Z. Białostookieg.o, H. Domańs,kiego , Z. Ka

ras-ińskiiego, K. K. Wiehlera, P. Alexa, M. Kozary, 

A. Harrisa, L. Rzewusk-iego, W. Lutosławskiego, 

W. Sz;piJ.rr.iana, lVI. Suleja, K. Serockiego, E. Olearczyka, 

A. Gradsteina, W. Rudzińskieg'O, W. Żuławskiego, 

M. Lusz,tiga, W. Solarza, A. Mundkowskiego i inn. 

W przedstawieniu mówi się i śpiewa teksty następu

jących autorów: K. Brzeskieg-0, K. Chrzanowskiego, 

Emana, Wil>ly, A. Własta , Szer-Szenia, Z. Maciejow

skiego, St. Przesmyckiego, H. U-Omańskiego, 0-Jelly , 

A. Kitschman , W. Jastrzębca, J. Sławosza, J. Minkie

wicza , J. Jurand-Ota, L . Lew.i.na, M. JeiJiersikieg-0, 

B. Bwka , B. Choińskiego, R. Stillera, . J. Brzechwy, 

.J. Bocheńs.kiego, H. Kołaczkowskiej, L. Pastemaka, 

T. Urgacza, A. JareCikiego, A. Osieclcie~, T. Czyżew

skiego, J. Beka, L. Kruc.zkovvskieg-0 ·i inn. 

Wyikorzysta•n-0 •również materiały an-0nimowe: ogłosze

nia i reklamy, bal1lady podwórz-0we, powinszowania 
I 

kominiarskie, wiadomości prasowe, pamiętniki .chło.p-

s.kie, powieść w odciinkach, instiruktarze zertempowskie, 

listy do Fali 49, opinie z zakładów prncy, donosy. 

wiersze poetów chł-0p&kich, k-0respondenC'ję prywatną. 

Autorem pieśni fionałowej jest dyrektor cyirku „Trala

bcmba" J erzy Afanasjew. 



NAJWAŻNIEJSZE OSOBY KOM.EDII 

ENTREPIRENER. Ur. 1904 ina Tarnce, 1920 - oddany 
pr.zez matkę (wła:ścidei:tika straganu z warzywami) na 
praktykę do cukiel"nik:a. Po incydencie z i.oną szefa, 
opusz;cza cukierniię i przenosi :Się do śródmieścia, gdzie 
kończy kursy hotelarskie. P•r,zez pięć lai .praicuje jalko 
kelner. Oszczędza . Za odłożone pieniądze organizuj e 
rie swoją wsipólni.czką (ipa,1mz Kokota Mim.i) .trupę arty
srtyczną, krtóra występuje w drugorzędnych lo:ka'Jach 
rozrywko·wych i kinematog•ra.f.a.ch. 
W roku 1937 otwieraiją własny Ioka1 o dwuznacznym 
charakterze, kitóry na .krótko przed wojną zostaje 
zamknięty przez policję. W czasie okupacji E. rozstaj e 
się z Mimi i pracuje jaiko szatn>iarz. Pierwsrre łata po 
wojnje, spędza bez stałego zajęcia, w licznych xoz
jazdach (głów.n.ie W.rocłaiw, Jelenia Góra, Cieplice). 
Za ·Odłożone pieniądre zakłada sklep gialain.teryjny 
przy ul. Zą•blwwskiej •na Pradze. Nękany dom'iaTami, 
rezygnuje z i·nteresó.w i w roku 1948 zgłasza się do 
pr.zedsiębiorstwa Artos, ,g<lrzie rpracuje ja·ko organiza
tor imiprez es·tra:dowych. 

KOKOTA <MIMI. „Kolrota Mimi" - ipseudorum arty
styczny Marianny Pyzel, urodzonej w Soohaczewie, 
woj. wa1r.szaws:kie. 
Jialko ipiętn.asto•lelmia dziewczyna, J>yzel ucieka. z domu 
i przy1}oodza do Warszawy, •gidzie zatr.zymuje się u k'O-

leż.am.kii. Przez trzy :tygod.nie . pracuje u krawcowej 
na Wolslkiej. Na.stęplilie chwyta się różnych zajęć. Jest 
modelką w szkole .sz;tu'k piękny.eh i fordarusQrką w 
pierwszorzędnym lokalu rozrywkowym. Tam poznaje 
Elntirep.renera (patrz „Entreprener"). W ;trupie arty
stycznej, krtórą razem zakładają, wystĘipuje w numerze 
zatytułowanym „Pod różową poń-c:wchą". 
Statysil:ulie w 1ilma1ch „Ada to :nie wyipada" i „Co 
mój rnąż robi w tDOcy". W sierpniu 1939 poznacie reży
sera filmowego, który obiecuje jej dłlllższą rołę połą
czoną z wyjazdem na Riwierę f!rancuską. 
W .ce.asie cku.pacj1i K>Olkota Mimi handluje jeżdżąc n.a 
trasie Kutno-Łowicz-Warszawa. 
S.chwytana z czterema kilogramami ·słoniny w czasie 
uliicznej łapanki zcstaije wywieZ'i.ona na roboty do Nie
miec. Tam ~·potyka Suszlkowskiego Wincentego, zna
nego joe j jeszcze sprzed wojny. Wychodzi za ·niego za 
mąż, a następnie, ;po .poWlrocie do kraj-u (Kwi-dzyń, 
w<Jj. gdańs·kie) rodzi mu t!l"zech synów - Józefa, Ma
cieja i Stanisława . 
Po śmierci .męża przenoS'i się do Warszawy. Mieszka 
przy r.odzi•nie , zatrudniona na pół etatt.1 jak:) pomoc 
biurowa w przedsiębiorstwie Artos (tu styka się po
nownie z Entreprenerem, obecnie Organiz.atore:n). 
Wszy:o.'CY joej syno•wie kończą wy.ż.sze studia i Q•trzymują 
za.trudtD'ienie. Zakladaaą rodz:iiny, mies·zkaiją w dużych 
ośrodkach 1mzemyisłowych na Dolnym Śląsku. Z oka-

zji iśiwiąt itp. pl"Zesyłacją matce odkrytki i drobne upo
minki. 
Ob. Su:szk-0wska ma zatem dużo wolnego c.z.asu, który 
wy.pelni:a .piS1aniem listów do rirusty·bucji. 

REBEKA. Ur. l!H8, zam. 1941 w Sie.mi.ail:y,cizach. Jedy
na córka rRaohełi 1i Jakuba, właściciel.a sklelPu korzen
nego. Po ukiońozeni!u siedrnit.1 lkla:s 1szkoły w Siem!ia
tyiczach piraC11je w skJerpiie o}ca do ozasu zamą2ipójścia 
za drożni:ka ko.lejowego (patrz Ubogi Zakochany). 
W roku 1936 rodzi syna, Władysława, ·którego chirzci 
w obecnościi rodziny męża w kościele parafialnym 
w Siemiatyczaich. 
Wywiezicna przez Niemców wraz z grupą ludności 
żydc-WlSkiej w roiku 1941 - nie wra.ca już do Siemia
tycz. 
Sy•n, Władysła•w, znajduje w jej rze.czaich fotografię 
elega·nckiego mężczy'Zny, który ·nie był jego odcem. 

CNOTLIWA ZUZANNA. Uirodwna w lbogafoj ro
dzinie ziemiańskiej, spokrewniona p.rzez matkę z Za
moyskimi. Kończy pensję dla .panien we Lwowie , 
a następnie rpnzyjeżdża na kairnawał do Wars za.wy, 
gdzie z,atrzymuje się u krewnych. 
Jedna z jaj ci-o.tek l})•rowadz.i snobistyczny sallon lite
rackii, w :którym :?iuzainna <poZtDaije swoich kolegnych 
tnzech mężów: ip<letę, automobilistę i śpiewaka opero
wego. Skompromitowana przewlekłym procesem 

z aUJtomobi'listą uda6e się tuż przied wy>buchem wojny 
do Paryża, skąd wr.aca w roku 1950 jako narzeczona 
dyplomaty. 
P.raculi·e ja!ko recenzentka w ·jednym z pism kobiecych. 
Można ją spotJkać na imprezach organizowanych pnzez 
przedsiębiorstwo Moda ·Po1ska (niez;mienniie we fioł
kowej woalce). 
Z jednym ze swoich mężów ma córkę, również Zuzan
nę. Wychowuje ją na zagranicznyich żurnalach, w 
cieplarniane~ atmosferze: Szkoła 'I1PD nr 134, a na
stępnie - historia sztuki. 

UBOGI ZAKOCHANY. Ur. 1916 w kolejarskiej rodzi
nie w Siemiaityceia.ch. Końezy dwie kJ.lasy g1imnaZ!j urn 
klasycmego w Białyimswku. ·Po śmierci oj.ca iprzeTywa 
naukę i wraca do Siemiatycz, gdzie pracuje jatko 
dirocniik pcanagając matce w wychowa111iiu młodszeg<J 
rodzeństwa. W roku 1935 ~ni się z cÓll"'ką kupaa ko
rzennego (patrz - Rebeka). Przeohowucje szkoln:e pod
ręczniki ładny i grekii.. Po śmierci kolegi kolejaNa 
uktada wiensz, który wysyła do Wiadomości Literac
kich. Otrzymuje odpowiedź: „Pan U. Z., zam. w Sie
mia ty>eze-Węzeł. Nie wyllwrzystaimy". 
Zmobilizowany w iro:lm 1939 gin.ie ziara,z na p<JCzą.tku 
wojny nie o.puszczaiją.c swojego powiatu. 

GOśC KTÓRY PŁACI. Urodzony w łódzkiej rodzi
nie handlowej.. . „Kto chce nabywać materiały, kitóre 



jeszcze drugie pokolenie otrzyma w s.pusc1zme, niech 
kupuje towary w widzewskiej manufakturze sp. akc. 
w Lod21i..." W roku 1919 wycofuje część kapitałów 
i prizenosi się do Warsi.awy, gdzie s pekuluje zbożem,· 
a następnie, przez krótk'i rOkres pracuje na posadzie 
rządowej. 
W ilatach dwudz.iestyah Gość który .płaci rezygnuje 
z kariery urzędnilcze1j i sitaje się udziałowcem firmy 
„Elibor" ( ... ,,Firma Elibor - iprzedstawiciels·two For
da na Pol!Skę. Pei.r»wszorzędna jakość, doskonałe na 
polskie drogi - sensacyjna cena. Limuzyna - 2000 
dola·rów. Kabriolet - 2000 dolarów... Firma Elibor -
L. J . Bork1Q1Wski...). 
Interesuje się filmem (... „To nie sztuka filmować, 
wystarczy nacisnąć guziczek, a sam .aparait wykona 
resztę! Kupujcie 1kamery Pathe Baby i projektory 
Pathe Kid ... "). 
Pod koniec lat dwudziestych wycofuje kapitały z obu 
przedsiębiorstw i anga,żuje się całtkowicie w tzw. „To
warzystwo Polska-Kolonie". Po iparu latach bankru
tuje, ogłasza 'Upadłość i wyjeżd,ża do Brazylii, gdzie 
obejmlllje skromne sfanawisko dylomatyczne. 
Na krótko przed zakończeniem wojny poja.wia się w 
Belgii, wraz z nielegalnym transportem ·kiawy. Ranny , 
odznaczony orderem <trzeciej klasy, wraca w 1946 roku 
do krn}u, gdzie dzięki protekcji Kolegi z wojska otrzy
muje 1budkę inwalidziką. 

CIOTKA MARCINOWA. Urodziła się , żyła i z marła 
w wJeku lat 73, w Wars,zawaie, na Starówce. Przez 
i;'iedem lat prowadził.a 1iadłodajnię „Pod Pyzami". Do
choiwała ·się s•ześciu synów, pięciu córek i trzydziestu 
cz.terech wnucząt. Najstarsza z nich, Mafrka Pryszcz, 
zgudziła s·ię 1na służącą do Stanisławowa, gdzie wy
szła za mąż za lwowskiego akordeorristę dorabiającego 
sobie uliczmym 1handlem balladami (zielone lub szare 
kartki ·z wydruUwwa1nymi te:kstami piosenek). Na parę 
miesięcy przed wyibuchem wojny przenieśli się oboje 
„Pod Pyzy" do ciotki Marcinowej .przywożąc ze sobą 
ucie5Zne lwawS1kie szta•jery (... „Na Kliparowi wielki 
ruch" ... ) i przy3emne, jakby ciudzoz1iemskie słowa (np. 
.,hara" - wódka). Najmłods.za wnucz·ka Ciotk.i MaT
cinowej (ur. 1943 na Starówce) wychowywała się na 
wsi, g'dzie ukończyła ·kursy: tra'.ktorowy i samochodowy 
(patrz - Krysia traktorzystJka). J ej ciotecmy brat 
(patrz - Ga.reciarz) jest obecnie wybitną postacią lite
rad:ą i historyczną (Patrz - Pan Walerek). 
BOHATER POZYTYWNY: Ur. 1936 w Siemiatyczach, 
syl!l dróżn1·ka kolejowego i Rebeki. Sierota. Wycho
wywał się na wsi, u krewnych, w rodzinie średnio
rolnego chłopa. Tamże, w raku 1949 ukończył szikołę 
podstawową. 
Jesienią przenos.i się wraz z tró}ką kolegów do mia
sta powi,atowego, gdzie pracuje jako robotnik w cu
krowni. Zapisuje się do Z'VIP, organizuje młodzieżową 

brygadę pracy. Przez cztery miesiące działa jako in
struktor Powiatowego. Zarządu ZMP. 
W roku 1951 wyjeżdża do Nowej Huty. Redagude ga
zetkę ścienną. Bierze udziiał w Zlocie Młodzieży w 
Berlinie. W :roku 1953 kończy Sbudium Przygotawaw
cze i z'Ostaje przyijęty n.a Uniwernytet. Jest przewodni
czącym tkoła ZMP llla pierwszym raku filozofi'i. Cho
ruje na płuca. Wyjeżd,ża do sainatoriurm. Tam pisze 
wiersze, z 'których dwa UJk.azują się w piśmie pt. 
„Walika Młodych". W roku 1954 wraca na s•tudia. 
Wsipół1praouje z a:matoI'Sikim teatrzykiem studenckim. 
P.iiszie broswrę pt. „Co p;rz.es:>1.'<aideia n1asrzej O'I"ga1nizacj'i". 
W rok'U 1958 kończy sbudia i przez jak'iś czas praeuje 
jako urzędnik w wydziale kultury Stołecznej Rady Na
rodowej. Obecnie jest nauczycielem w Turoszowie. 

KOLEŻANKA Z PRACY. Urodzona w rdku 1937 w ro
dz'inie ubogiego rzemieślnika, przy ul. Sieleckiej 
(Czerniaików). Ojciec, z zaiwodu piroteahni•k, praco
wał przez ja1kiś czas w teaitrzyrou ,/Muza" w Pa!I"ku 
Sieleck'im. Nie wpłynęł'o to 'jednak na wyobraźnię 
dziewczy,niki. Uczyła się zawsze dobrze, choć nie ce
l1Uljąco. Odz.naczała się punktualnością i posłusz.eń
stwem wobec rodziców i oouczyoieli. Mimo staran
ności, schludności, rz jaką iprowadziła kajety oitrzy
rna!a dw'ie oceny niedostateczne - z rysunków i z ro
bót ręcz.nych - i musiała repetować rok. 

Następnie ukończyła kuris księgowości i otrzymała 
pracę biurową w dużym zakładzie przemysłowym. 
Jako iaktywny członek ZMIP i przewodnicząca miejs
cowego koła Ligi Kobiet szyibko awa1J1S()JWała na sta
nowis ko naczelnika biura kadr w swoim .zakładzie. 
Wiosną 1957 raktu udaJje 'się po raz ·pierwsa:y do fry
zjera, a następn~e n~bywa n.a criu:chach praiwie nową 
amerykańską sutkielllkę 1różowego koloru. Zaptsuje się 
do spółdzielni mieszkaniawej i usiłude wyjść za mąż 
za urzędnika z wydziału kiuiltury (patrz - Bohater 
pozyitywmy). Udaje się z 111im ina zabawę do lokal'U 
„Sielankla" (Tóg CzerniakowSkiej i Gaga,rina). Bo
hater odmawia i ro?Jgląda się za ~nnymi kobietami. 
Pirzyparty do muru - 1Z1gadza się, pro,poinU!je jednak 
wspólny wyjaw do Turoszowa. Rozczarowana rperso
nalna pozos'1mde w Warszawie. Daje do KllllI'iera Pol
skiego ogłoszenie matrymonlialne następU!jącej treki: 
„Przystojna, z widokami na miesZlkanie !pOISZUlkuje 
pa,na ,na stanowisku, wysokiego, raczej blondyn". 

MAŁOLATEK. Ur. 1944 pod Warszaiwą, syn nauczy
ciela i biblioteklairk'i. Mimo wzo.rowej opieki dwukrot .... 
nie wyrzucainy rze szkoły za wagarowanie. W· .roku 
1959 ucieka z domu 1i udaje się na gapę do Wrocławia. 
Tam przez j.alkiś czas sypia na dworcu i w opuszczo
nych barakach. Złaipany na kradzieży w b.ufecie dwor
cowym .zostalje Skaza.ny na rok pobytu w domu po-



prawczym na Dołnym Śląsiku (za ·kradzież i włóczę
gostwo). 
Korzystają·c z pomocy Heli (patrz - Hela nowe po
kolenie) ·ucielka z zakładu i ponownie uda(je się Wro
cławia. T.am przyłącza się do bandy dorosłych opryisz
ków, którym pomaga w sprzedaży kraidzionyich t<YWa
rów. Zatrzymany na moto:cytklu niewiadomego po
chodzenia próbuje się bron1ić i dotkliwie <rani pra
oowni:ka MO na służibie. 
Sądzony w trybie dora:imym, ipod.dany nowym meto
dom wyichow.awozym, pracuje wraz z grupą chuliga
nów ,przy odbudowie Wrocławia. W zalkładzie odosob
nienxa 1zachowiuje s·ię wwrowo. W loka1nej gaziecie 
Głas Więźnia redaguje kącilk ipt. „Spacerkiem Po Za
kładzie". 
Prizedwcześnie posiwiałym rod21ioom sprawił rwie'le ra
dości swoim piewszym kawałkiem młodzieńczej prozy. 

HELA NOWE POKOLENIE. Zbapana w wiek.u lat 
dwunastu na paleniu papierosów w szkolnea łazience 
wyrobiła sobie - jak twieridzą subtelmi rodzice -
komp1€lks zaszczucia. Dziie:cko jest .nerwowe, niecier
pliwe, odczuwa ustarwiczmą potnzebę uciecziki. Czte
roikroitnie usiuwana ze szkoły, dwukrotnie karana. 
Mimo .ciekawych wynilków w rziucie kulą - n~e po
wróciła ponownie n~ stadion. Wytkazała charakiter 

odmarwiając oj<cu •udziału w wy.cieczce wakacyjnej po 
Morzu śnódz·iemnym. Na znak proitestu ipodrzuciła 
w miejscu pracy ojca petardę inacze~ zwaną śmier
dzielem. Po powrocie ze służbowej podróży rodzice 
zasta1'i wrarż1iwą diziewczy,Ilikę w domu ;p01pnaiwczym 
na Dolnym Śląsku - (pal1lrz - Małolatek) opisaną 
przez tamtejszych poetów jaiko „herszt ban.dy - za
kłaidówka mł•oda". 

MANEKIN - INŻYNIER METROPOLIT AINE. Po.>tać 
pOIWołana do życila przez Tytusa CzyieWSlkiego w sztu
ce „Słoń-ce i Osieł". Rrawdoipodrobnie irużynier-magi
ster, starannie ipoprzednio wyohowany w mieszczań
skiej rodzinie . Jego debiutem a•chilte\kto'111i-crz.nym ~est 
nriechy1binie projekt wnętrza -lokalu da111cingowego 
„PierWSiZa .moc" (IZ fordansenkami i foota•nną). W •oku 
1935 „Kurier Polski" 1z.aimieisz.cza następ1Ującą reklamę: 
„„. Różnie bywaną pierwsze noce„. Sami aż nadto 
dobrze o •tym •wiemy. A więc ipo co ryzykować. Naj
lepiej zrobisz spędzając ją wśród różowych marmu
rów, prawdziweó roślinności li świietnych tancerek, 
przy butelce naóprzedn:ietjszego S2JII11pa.na. Pamiętajcie 
„PieroWsza Noc".„ 
NiewY'kluczone, że fożytlllier prizeżył wojnę i dołożył 
też swoją cegiełkę w odbudowie współ>czesnej Warsza
wy. Ołysiał. 

JERZY AFANASJEW 

NIECH NO TYLKO ZAKWITNĄ JABŁONIE 

Swiat nie jest taki zły, 
Swiat wcale nie jest mdły, 
niech no tylko zakwitną jabłonie, 
to i milion z nieba kapnie, 
i dziewczyna kocha łatwiej -

jabłonie, kwitnące jablonie, 

Wszystkim manna pada z nieba, 
ludzie mają co potrzeba, 
darmo światło, gaz i lokaja. 
$pią od rana do wieczora, 
czasem drepcą do kościoła, 
a nocą zmęczeni śpiewają: 

Swiat nie jest taki zły, 
świat nie jest taki mdły, 
niech no tylko rokwitną jabłonie, 
babcie wnuczkom bajki klecą, 
złote zęby z nieba lecą -

jabłonie, kwitnące jablonie . 

Oto chmurka na niebiesiech, 
zgadujemy co nam niesie -
biały śnieg, czy srebrne złotówki?? 
Wszyscy klniemy - toż to skandal, 
dzisiaj z nieba - wstyd i granda -
padały gorące parówki ... 

Swiat nie jest ta-ki zły , 
Swiat nie jest taki zły, 
tak kończymy sobaczą melodię: 

jabłonie, 
kwitnące jabłonie. 
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„ 
KlEROWNlC Y DZIAŁOW TECHNICZNYCH: Bogdan Iwan- I 
kowski - Kierownik techniczny, Antoni Hasiński i Zofia 
Turguła - Pracownie krawieckie, Helena Dubert - Modystka, 
Czesław Tomczak - Perukarnia. Władysław Makowski -
Stolarnia, Damazy Guzikowski - Malarnia, Stefan Zandecki -
Pracownia dekoracyjno-tapicerska , Władysław Mackiewicz 
- Modelarnia, Sylwester Korzeniowski - Pracownia obuwni-
cza, Florian Grodzki - Slusarnia , Dionizy Gabrysiak - Scena, 

T a deusz Molski - Elektrotechnika. 
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