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Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 
im. J uliusz.a Słowackiego 

Koszalin---Słup.<;k 

• 

Sekretarz liter acki 
Elżbieta 'Kisielewska 

Redakcja programu 
Elżbieta Kisielewska 

„ 
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IMPROWIZOWANY 
SPECJALNIE 

DLA PUBLICZNOŚCI BTD 
WYW,IAD· 

z AGNIESZKĄ OSIECKĄ 

E. K. - Odwiedziliśmy Panią Agnieszkę w„„. gdzie.„„ ponieważ„„ . 
Było toi wzrus7.ające.„ olśniewające. Proszę Państwa, ileż 
czaru, jakiż urok bije„ . mądrość oczu„. interesująca bla
dość lic„. szczupłość sylwetki... Najpokorniej przepraszam 
za fatygę„. czy Pani będzie tak uprz~ma„. dla naszych 
widzów„.? A więc przede ws.zystkim: Urodziła się Pani„. 

A. O. - Urodziłam się przed wojną pod jesień 
nie pamiętam, jak wyglądał ten wrzesień.„ 

E. K. - Następnie rozpoczęła Pani szkołę.„ 

A. O. - Szkoła zwykła, szkoła średnia, 
to jesit kułak, to jest biedniak 
agitowanie 
wiejskie zespoły 
kątem mieszkanie 
przerwane szkoły 

E. K. - Przeżyła Pani pi.erwszą, zapewne niezwykle romantycz
ną miłość? 

A. O - Chodziliśmy z sobą miesiąc 
Wtedy wrócić miał na trzecią 
Teraz jest w Kielcach 
listów nie piS'ze 
już nie pamięUUm 
chyba miał Rysiek 

E. K. - Pani wspomnienia ze studiów.„ 

A. O. - „.po ulicy 
snują się okularnicy ;ze skryptami 
Nosy mają odmrożone 
Uszy w szalik otu,lone 
Spodnie mają zeszłoroczne 
miny mroczne 
Gnieżdżą się w akademiku 
mają każdy po czaj11iku 
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E. K. - W tym okresie też ... jakieś ... uczucie ... ? 
A. O. - ... wiosną jakiś okularnik 

skradnie srwej okularnicy pocalunek 
Wtem okular zajdzie mgłą 
przemarznięte dłonie drżą 
Potem razem w bibliotece 
i w stołówce i w kolejce 

E. K. - Pani pierwsza praca? 

A.O. -

Potem wiążą koniec z końcem 
za te polskie dwa tysiące 

E. K. - Czy nie będzie to niedyskrecją, jeśli udzieli Pani naszym 
widzom wyjaśnień co do swego obecnego miejsca za
mieszkania ... 

A. O. - Za teatrem, róg chałtury 
Między kinem a jarmarkiem 
pod miastem lite-ratury 
Mieszkam z kurą, parą kociąt 
polityką, kiszką, bzem 
I z chłopakiem, co korkociąg 
Ma przy sobie noc i dzień 

E. K. - A ... a co Pani właściwie, tak naprawdę robi? 

A. O. - Meldowana nielegalnie 
gdzie normalnych ludzi setka 
wizY'tówkę mam na wannie 
„Pól kobieta - pól poetka" 

E. K. - W .takim razie, a propos - co Pani sądzi o poezji? 
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A. O. ~ Poezja nie jest, jak s.qdzę, 
zajęcie-m dla kobiety 
Nie chod.zi o pieniądze 
lecz - powaga poety 
lecz - rozwaga poety 

E. K. - Acha. No więc ... co Pani właściwie, tak naprawdę umie? 

A. O. - Umiem opisać niebo 
Kiedy na zimę blednie 
umiem opisać drzewo 
kiedy pod wieczór we~chnie 
.... i piszę - plotki, pioseruki 
tu księżyc upchnę, tam rzeczkę 

E. K. - I Jak Pani sobie z tym pisaniem radzi? 

A. O. - Lepiej mi idzie i gorzej 
Cichnę i znowu szumię 

E. K. - A jakie napotyka Pani w swej twórczości kłopoty? 

A. O. - .... ze wszystkich stworzeń 
ciebie jednego opisać nie umiem 

E. K. - ?.? ... Acha, tego pana, naturalnie, rozumiem .... Wo
bec tego, na margines'ie: co Pani sądzi o panach, o chło
pcach ... 

A. O. - Chlopcy nam mówią 
ho, ho, 
czego nie mówią nam chlopcy.„ 
Ze świat był dotąd pusty, 
jak gdyby obcy, 
że teraz lepiej będzie - trzeba pracować 
a tacy są zdolni -tacy zdolni -
aż boli głowa 



A ta k a energia w nich wzbieta 
a t akie kre~ m ira::e 
Tyl ko , k ocl! ana, n ie t eraz 
p ol<' lli - n mt pck(1:e. 
J\lc naj l'.::c: 'ciCJ hic pe 11 
ju ± chyb-i od cu:ier "wiec:?a, 
mow: 'L 
N o 10: kochan ic - pa 
To ja jui b ędę l eciał 

K K. - Oe 1, tak s uro'.\' a occ 1a 1 Pn:~(· i e ż n ie \· ą tpl iw i e sla ra li się 
o P ;:i n i n~ Q ·-Llarhelni , i i:t ~ r c s uj ą · ~· p a n o\•: ie ? 

A. O - J,y l. w mo ;m ż uci w. graf 

był kt oś z a9enc ji A F 
m ówit i mi: „I lo ve " 

E. K. - J\;o i ? no i co ? ! 

A. O. .„. j a w 1w u i . 

E. K. - Ależ to gafa 1 

A.O. Im u ięcc j w i •1c i u raf 
ty •n u;i ,:::e ~: str.zcia m 9af 

E. K. - I gdzic Pani te gafy s trzclala ? 

A. O . -- Wa µ l u~ru .'I i icśród traw 
ja setk i ·• r_ e'u l ! L ua f 

E. K.-- Po win n<J. P a fll zw~· óc: ić się do kogo.ś ... odpowiedniego. 

A. O. - Kamucz l~u . ty m nie zbaw. 
11a tu być musi jakiś para-

graf 

E. K. - C z.y wobec te ·~ o nie nal eżaloby zastanowić się nad s obą, 
przemyśleć ... 

A. O. - N ie takn zn ou:ll jeste m tadna 
Dy mialp cl l'..! mnir' ro kw ci clrans 
pękać serr; a. Cr : 11 lub du:a 

Nie taka jestem znów .ś wif;ta 
by płakać przy m n ie lu b klękać 
zreszt ą nic chcę , bo co to da 



E. K. - Ależ mus i m1ec Pani w sobie coś dobrego „. jakieś cen
ne nawyki...? 

A. O. - M a.m widocznie to po m'ltce 
ie zxbralam na tę drogę 
trzy słoje miodu w siatce 
podłogę i minogę 

a także : 

składany kajak 
karty, kulę i koc 
pigułki ·i senny majak 
na każdą deszczową noc 
a ponadto: 
trzech smutnych nar:eczonyrh 
portrety paszportowe 
icli !i sty i canzony 
mój jasiek pod głowę 
„2orżyka", tomik Norwida 
i ś r-ubkę, co może się przyda? 

E. K . - I to wszystko, na co Pani~ sbć') 

i\. O. - Stać mnie na bilet 
do kina wzrus,zeń 
I Bóg wie na. co 
jeszcze mnie stać 

E. l\:. - Ac h, Io ta!;. A ludzie mówi~. 
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A. O. - Jl luci .z ie 'mriwią 
::: c na. tym świecie 

niezły mi przyuaclł 
w udziale czas 
zloty październik 
zielony kwiecień 
i zapatrzony 
w jeziora las 

ł 

E. K. - A. Kydryński to kiedyś, .jak wyszła Pani płyta „Piosenki 

Agnieszki Osieckiej" pisał tak: „Płyta ta przypomina ten 

jej bojowy, zaa.ngażowa.ny start piosenkarski „Okularni

kami", piosenkami „To wszystko z nudów" i „Widzisz, ma

ła". Potem Osiecka odeszła od tych spra.w, stała się bar

dziej liryczna, poetyczna, pisze dziś o tym, że „Dookoła 

nl}O się stała" i o tym, że „Na całych jcziornch ty''. Pisze 

pięknym językiem o pięknej q1ra.wic miłości. Jej płyta 

reprezentuje oba nurty. I (en STS-owski, z którego wy

rosła i ten liryczny z telewizyjnych „Listów sp1ewają

cych". Który jest ciekawszy? IUóry ambitniejszy?„. To 

również rzecz do dyskusji. CJ do „Mańki" - wszyscy są 

zgodni - arcydziełko piosenkarskie i w ogóle„. Świetna 

płyta. Piękna, zabawna, wzruszająca, że aż hej", 

Jak on to pięknie ujął' A więc - s!<:i lo s ic;: j·est Pani slawna . 

A. O. - Nic piję c.:arnucli /ww 
nie pus::;ę się jak paw, 
a sławę wicllcich slaw 
mam w· nosie 
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E. K. - No to ... ma Pan i chociaż ... n~a ra :1i clwc: i aż ... 

A. O. - Tyle mojego lco oa nic bic 
t 1J/C mojego CO pr;:;e l o! llC 

EI<. - No ale ch oc iaż ~akic:3 .. . j a kieś ho ; by . 

A. O. - Czarne drzewo, c.airn') mur 
śpiewa kot mój i •n.ój s..:C2 11r 
czarne dr:::e w o, czant.IJ n, cL r 
mrucz u .z wierząt moich d1 < r 
I ciel e mnie posul 1 

po m leka dzban. n a :; tę 1;n y 
i bie'.] n ę , b •Jm w:- r;•c ila 
nim ujrz1~ 11-' ro k / 'O-''<! Pll lJ 
... Nied3: wicdź mój tum. S!JO C -· .11HXl '" /Jn .fr " ~ 
niecl.= wieclź m uj C2 i'k ' t 1V W 1l1.)111l •111 i cwic 

i WQl'CZ1J : „Zmicii m 1 , iHOS :ę , )JO\ cicl , 
bq ' niewygodn i:! mi, ·.:':r: ri i c w ie m." 

E. K. - I na co to Pani? 
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A. O. - „.gdy mni e zloią w t rmn 1c c 
to będzie bardzo .1._ u.·11111il' 

zwie rzęta ·moje f/um nic 
pochylą się nade 11111q 

:E. K. Czy w związk u z nastrojem tej wypowiedzi może Pa
ni przek azać nam swój pogląd na sprawy ogólne, wiecz
n2, ko miczll e rzec by można . 

A. O. - .Jedno się rcdzi, drugie kona 
i pl!Jnq strof y mej ca.nzony 

„- O mat eryjo n iezmierzona'" 
„ - O pm1i e Bo.te nieskończony!" 

Skr.:11pic nic śniegu, zapach sian.a. 
~lu11 : iczc l r<'le, wilcze wycie 
„O :iwiadom.ości niezrównana!" 
„I tv , co ją określasz - bycie". 

E K. - Tak, niewątpliwie, niewą tpli wie ma Pani s łuszność. 
Właśnie tak. L jeszcze.„ 

A. O. - G wia-: do, gwiazdo s1padająca 
usly .~z mnie 
gwiazdo, gwiazdo, konjąca 
v.l ec z mnie 
ja tak martwię się ogromnie 
lękam czego ;?l ego 
powie dz, czy on czuje do mnie 
to, co ja .do niego ? 
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E. K. - Ach, wiqc alicnac.j e, frustracje, komplikacje.„ 

A. O. - Ten klopot· przybyl znienacka 
ta cala nasza sprawa 
ta miłość nasz<a wariacka 
o której .'Piszczy trawa 
.„grudzień mi ciecze za grudniem 
styczeń mi stuka za styczniem . 
„.Ech, ;życia we mnie! tyle 
co w klapo!Uchym tym maślaku 
Ognisko palą. na polanie 
a w nim liszka przez po:mybkę gore 
A razem z l iszką, drogi panie 
me serce biedne, ciężkie chore 
.„Pod §niegiem świat pochylony 
siwieje !mrozu brew 
to pora zmierzchów czerwonych 
to pora czarnych drzew 
A wiMr 
w kominie śpi 
bo ciemno 
a ja 
co ja 
co będzie ze mn4 

E. K. - No wlaśnie. 

A. O. - Skleroza mnie jeszcze nie gniecie 
chłodek mnie jeszcze nie >t.rzęS>ie 
Ja jeszcze z wiosną się rozkręcę! 

ja jeszcze z wiosną. się roztańczę! 

E. K. - Bardzo pięknie, bardzo pięknie dziękujemy. Życzymy 
dalszych sukcesów, powodzenia w życiu zawodowym 
i szczęścia w osobistym. Może jeszcze na zakończenie.„ 
Otóż napisała Pan·i dwie sztuki. Pierwszą: „Niech no tyl
ko zakwitną jabłonie" ~ drugą„. 
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AGNIESZKA OSI ECHA: 
Panie, panowie 

pa.nowie pa.nie 

co sta.lo się, co stało się 

to się nie odstanie 

A eh, babie hita 

Ach, babi śnie 

Czyś przyszło nie za wczPśnie 

Czemu tak siejesz chłodem, gdzie 

APE1,YT NA CZEREŚNIE 
HOMEDIA W DWU AHTACU 

Z MUZYKĄ MACIEJA MALECKIEGO 

/(obiela 

Mężczyzna. 

Jadwiga Bogusz 

Urszula Jursa 

Andrzej N owi1łski 

Jacek Polaczek 

SCE~OGRAFU 

HRYSTYNA HUSAflSKA 
REŻYSEnIA 

liRZYSZTCIF RCIŚCISZEWSl\I 

KIEROWNICTWO MUZYCZNE 
HAZIMIEHZ ROZBICKI 

lnsplcjenl 
Wanda Mllowska 
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BIEŻĄCE PRZEDSTAWIENIA 

Jan de Hartog 
CAŁE ŻYCIE 

Wojciech Bogusławski 
KRAKOWIACY I GÓRALE 

Kornel Makuszyński 
PRZYJACIEL WESOŁEGO DIABŁA 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 
JAN MACIEJ KAROL WŚCIEKLICA 

Aleksy Arbuzow 

MÓJ BIEDNY MARAT 

Jerzy Janicki 
OJ. TE BABY! 

<Ten wstrętny sollysl 

Aleksander Fredro 
GWAŁTU. CO SIĘ DZIEJE! 

Agnieszka Osiecka 
APETYT NA CZEREŚNIE 

W PRZYGOTOWANIU 

Juliusz Słowacki 
SEN SREBRNY SALOMEI 

Bertolt Brecht 
PAN PUNTILA 

I JEGO SŁUGA MATTI 

KZG Koszalin 0-781 20. 10. 69 r. 1~ egz. R-31l 

K ierownik techn iczny 

Główny elektryk 

Elektroakustyk 
Brygadier sceny 

Kier. prac. krawieckiej 

Kier. prac. stolarskiej 

Kier. prac. malarskiej 

Modelator 

Farbiarka 

Tapicer 

J ózef Karbowiak 

Stani sław Jezidrsk i 

Jan Laskowski 
Stanisław Kawalec 

Jan Marciniak 

Jan Swiderski 

Franciszek Piątek 

Tadeusz Gośc i niak 

Apolonia Kuźmicka 

Wladysław Teodorowicz 

STAł.E DNI P R ZEDSTAWIEN WKOSZALI NIE I SŁUPSKU : 

PIĄ1.'EK, SOBOTA, NlEDZIELA, 
godz. 19 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW: 

KOSZALIN: Dział Organizacji Wido\\rni codziennie (z wy

j ą tki em niedziel i poniedzia!ków w godz. 13-14; kasa Te· 

atru w dniach przedstawień na godzinę przed spektaklem 

oraz kasy „Orbisu" w godz. 10-17, tel. 37-57, 24-64. 

SLUPSK : Kasa Teatru codziennie z wyjątkiem niedziel 

i poniedziałków godz. 11-13 oraz w dniach przedstawień na 

godzin~ przed spektakl em. 

ZAMÓWIENIA NA BILETY: 

KOS ZALIN: Dzia:t Organ.izacji Widowni tel. 20-58 

Kierownik d zi ału - Ditta Łokuclewska 

Organizator widowni - Henryk Koska 

SŁUPSK: Kasa Teatru tel. 52-85 

Organ izator widowni 

KZG D-781 20. 10. 69 1500 egz. R-38 

Jadwiga Subocz 
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