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.JERZY AFANAS.JEW 

NIECH NO TYLKO ZAKWITNĄ JABŁONIE 

Swiat nic jest taki zły, 
świat nie jest wcale mdły, 
Niech no tylko zakwitną j::.lJlon ie, 
to milion z nieba kapnie, 
i dziewczyna kocha łatwir j -

j abłonie, kwitnące jabłonie, 

\'Vszystkim manna pada z n ieba, 
ludzie mają co potrzeba, 
d.armo światło, gaz, lok aje. 
Spią od rana do wieczora, 
czasem drepczą do kości:: ł:?., 

a nocą zmęczeni śpiewają: 

Swiat nie jest taki zły, 
Swiat nic jest taki mdły, 
niech no tylko zakwitną jabłon ie, 
babcie wnuczkom bajki klecą, 
złote zęby z nieba lecą -

jabłonie, kwitnące jabłonie. 

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



BIOGRAFIE NASZYCH BOHATERÓW 

ENTREPRENER 

Ur. 1904 rua Tamce, 1920 - oddany przez matkę (właścicielka straganu z 
warzywami) na praktykę do cukiernika. P,o incydencie z żoną szefa, opusz
cza cukiernię i przenosi się do śródmieścia, gdzie kończy kursy hotelarskie. 
Przez pięć lat pracuje jakio kelner. Oszczędza. Za odłożone pieniądze organi
zuje ze swoją wspólniczką (patrz KoQ kota Mimi) trupę artystyczną, która 
występuje w drugorzędnych lok1alach rozrywkowych i kililematografach. W 
roku 1937 otwiena własny lokal o dwuznacznym charakterze, który na krót
ko przed wojną zostaje zamknięty pnzez policję. W czasie okupacji E. roz
staje się z Mimi i pracuje jako szatniarz. Pierwsze lata po wt0 jnie spędza 

bez stlałego zajęcia, w licznych rozjazdach (głównie Wrocław, Jelenia Gória, 
Cieplice). Za odłożone pieniądze zakłada sklep galanteryjny przy ul. Ząb
kowskiej na Pradze. Nękany dl()!ITiiarami, rezygnuje z interesów i w roku 
1948 zgłas21a się do przedsiębiorstwa Artes, gdzie pracuje jako crg·amizator 
imprez estradowych. 

KOKOTA MIMI 

„Kolrota Mimi" - pseudonim artystyczny Marianny Pyzel, urodzonej w 
Sochaczewie, woj. warszawskie. Jako piętnastoletnia dziewczynia, Pyzel 
ucieka z domu i przyjeżdża do W·arszawy, gdzie zatrzymuje się u koleżanki. 
Przez trzy tygodnie priacuje u krawcowej na Wolskiej. Następnie chwyta 
się różnych zajęć. Jest modelką w szkole sztuk pięknych i ford!anserką w 
pierwszorzędnym lolmlu rozrywkowym. Tam poznaje Entreprenera (patrz 
„Entreprener"). W trupie artystycznej, którą razem zakładają, występuje w 
numerze zatytułowanym „Piod różową pończochą". Statystuje w filmach 
„Ada to nie wypada" i „Co mój mąż robi w nocy". W sierpniu 1939 pozruJje 
reżysena filmowego, który obiecuje jej dłuższą rolę połączoną z wyjazdem 
na Riwierę francuską. W czasie okupacji Kokota Mimi handluje jeżdżąc na 
trasie Kutno-Łowicz-Warszawa. Schwytana z czterema kilogriamami sło
niny w czasie ulicznej łapanki zostaje wywieziona na roboty do Niemiec. 
Tum spotyka Suszkowskiego Wililcentego, znanego jej jeszcze sprzed woj
ny. Wychodzi za niego za mąż, a IlJastępnie, po powrocie do kraju (Kwidzyń, 
woj. gdańskie) rodzi mu trzech synów - Józefa, Macieja i Stanisława. Po 
śmierci męila. przenosi się do W1a·rszawy. Mieszka przy rodzinie, zatrudni·o
na 1I1a pół etatu }akio pomoc biurowia w przedsiębiorstwie Artes. Wszyscy 
jej synowie kończą wyższe studia i otrzymują zatrudnienie. Zakładają ro
dziny, mieszkają w dużych ośrodkach przemysłowych na Dolnym Sląsku. 
Z okazji świąt itp. przesyłają matce odkrytki i drobne upominki. 
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REBEKA 

ur 1918 zm. 1941 w Siemiatyczach. Jedyna córka Racheli i Jakuba, wła
ścici~la s~lepu korzennego. Po ukończeniu siedmiu klas sz~c:1Y. w Sie~iaty
czach, pracuje w sklepie ojca do czasu .zamążpójścia za drozmka k.ole]l~e
go. w roku 1·936 rodzi syna, Władysła.wa, którego chrzci. w _obecności rod_zmy 
męŻJa w kościele par1afialnym w Siemiatyczach. Wywiez10~a przez ~i.em
ców, wr:az z grupą ludności żydowskiej w roku 1941 - me. wraca JU~ do 
Siemiatycz. Syn, Władysław, znajduje w jej rzeczach fotografię eleg·anck1eg-0 
mężczyzny, który nie był jego o jcem. 

CNOTLIWA ZUZANNA 

urod zo na w bogatej rodzinie ziemiańskiej, spokrewniona pl"Zez m~t~ę. z 
zamoyski:ni. Kończy pensję dla panien we Lwowie, a następnie prz.yJezd_z~ 
na ka1rr.·awał do WarszaY..'Y , gdzie zatrzymuje się u krewnych. Jedna z J~J 
ciotek prowadzi mcbistyczny salon literacki, w którym Zuzanna poznaJe 
swoich kolejnych trzech mężów : poetę, automobilistę i śpiewiaka ?pe'.owe~ 
go. Sl<em prcmitowiana przewlekłym procesem z automobilistą_ udaie się tuz 
p rzed wybuchem wojny do Paryża, skąd wraca w roku_ 11950 Ja~o rua.rzecz~ 
na dyplomaty. Pracuje jako recenzentlrn w jednym z pism .ko~1ecych. Moz
na ją spotkać na impre21ach organizowanych przez przeds1~1orstw?. Moda 
Polska (niezmiennie we fiołkowej waalce). Z jednym ze sw01ch męzow ~a 
córkę, również Zuzannę. Wychowuje ją na zagranicznych żu_rnal~ch, w ~1e
plarni·o.1ncj atmosferze: Szkoła TPD nr 143, a następnie - historia sztuki. 

UBOGI ZAKOCHANY 

ur. 1916 w kolej1arskiej rodzinie w Siemiatyczach. Kończy dwie klasy 
gimnazujm klasycznegow Białymstoku . Po śmierci ojca ~rzerywa naukę 
wraca do Siemiatycz, gdzie pracuje jako drożnik pomagaJąc matce w wy
ch.cwan:u młodszego rodzeństwa. W roku 1935 żeni się z córką kup~a ko
rzennego. Przechowuje szkolne podręczniki łaciny i greki. Po śmierci kole
gi kolejarzia układa wiersz, który wysyła do Wiadomości Lite~ackich. Otrzy
muje cdpowiedż: „P<llil U. z., zam. w Siemiatycze-Węzeł. N1~ wy~orzysta
my". zmobilizowany w roku 1939 grnie :z;araz na początku woJny me opusz-

czając swoj<go powiatu. 

GOŚÓ KTÓRY PLAGI 

Urodzony w łódzkiej rodzinie handlowej ... „Kto chce nabywa~ materiały, 
które jeszcze drugie pokolenie otrzyma w spuściżnie, niech kupuJe to_wia.ry V: 
widzewskiej manuJiakturze sp. akc. w Łodzi...". W roku 1919 wycofuJe częśc 
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kapitaló~ i _przenosi się do Warszarwy, gdzie spekuluje zbożem, a nastQpnie 
przez krotki okres pracuje n":! posadzie rządowej. W latach dwudziestych 
<?0ść który pbaci rezygnuje z kariery urzędniczej i staje się udziałowcem 
fi:my „Elibor" (._.. Firma Elibor - przedstawicielstwo Fo~da n '.l Pclskę. 
Pierwszorzędna Jakość, doskonałe na polskie drogi - sensacyjna cena. Li
n:uzyna - 2000 ~olarów ... ~irma Elibor - Ł. J. Borkowski...). Interesuje się 
filmem ( ... „To rrue sztuka filmować, wystarczy nacisnąć guziczek, a Siam apa
rat wyk~na resztę! K~pujcie kamery Pathe Baby i projektcry Pathe Kid ... "). 
Po~ ~om.ee lat dwudziestych wycofuje kapitały z obu przedsiębiorstw i an
gazuJe się c-ałk~wicie w tzw. „Tow;arzys tw.o Polska - Kolonie". Po paru 
~atach bankrutuJe, _ ogłasza upadłość i wyjeżdża do Brazylii, gdzie obejmu
Je skr~m~e s~anow1sk~. dyplomatyczne. Na krótko przed zakończeniem woj 
ny POJawia się w Belgu, wraz z nielegalnym transportem kawy. Ranny, od
zna~zon~ order~m trz:cicj klasy, wraca w 1946 roku, do kraju, gdzie dzięki 
pro.ekcJ1 kolegi z WOJska otrzymuje budkę inwalidkę. 

- -„--"'"·....--- -.---

CIOTKA MARCINOWA 

Urod~ła się, żyła i zmarłia w wieku lat 73, w Warszawie, na Starówce. 
~r.zez siedem ~at_ prowadziła jadłodajnię „Pod Pyzami". Dochowała się sze
sc1~ synów, pięciu córek i trzydziestu czterech wnucząt. Najstarsza z nich 
M:a~ka Pryszcz: zgodziła się na służącą ct.o Stanisławowa, gdzie wyszła za 
mąz za lwowskiego akordeonistę dorabi·ającego sobie ulicznym handlem bal
ladami _(zi~lone lub szare kartki z wydrukowanymi tekstami piosenek). Na 
P~rę _m1es1ę':y prz_ed wybuchem wojny przenieśli się oboje „Pod Pyzy" do 
c10_tk1 MarcmoweJ przywożąc ze sobą ucieszne lwowskie sztajery (. .. „Na 
Kl.~parow_i wielki ~uch" ... ) i przyjemne, jakby cudzoziemskie słowa (np. „ha
ra - wodka). NaJmłodsza wnuczka ciotki Marei.nowej (ur. 1943 na Starów
ce) wychowywała się na wsi, gdzie ukończyła kursy: traktorowy i s·amocho
dowy (patrz - Krysia traktorzystka). 

BOHATER POZYTYWNY 

Ur._ 1936 roku. Sierota. Wychowywał się na wsi, u krewnych, w rodzinie 
śre~m~rolnego c~ł~pa. Tamże, w roku 1949 ukończył szkcłę podstawową. 
Jes1en1ą przenosi się wraz z trójką kolegów do mi·asta powiatowego gdzie 
pr~c.uje jako robotnik w cukrowni. Zapisuje się do ZMP, organizuj~ r:qło
dz1ezową brygadę pracy. Przez cztery miesiące działa jako instruktor Po
:"iatowego Z~rządu ZMP. W roku 1951 wyjeżdża do Nowej Huty. Redagu
Je gazetkę ścienną. Bierze udział w Zlocie Młodzieży w Berlinie. w roku 
1953 koflczy Studium Przygotowiawcze i zostaje przyjęty na Uniwersytet. 
Jest przewodniczącym koła ZMP na pierwszym roku filozofii. Choruje na 
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płuCta. Wyjeżdża do sanatorium. Tam pisze wiersze, z których dwa ukazują 
się w piśmie pt. „Walka Młodych". W roku 1!}54 wraca na studia. Współ
pracuje z amatorskim teatrzykiem studenckim. Pisze broszurę pt. „Co prze
szkadza naszej organiz.acji". W roku ID58 kończy studia i przez }akiś czas 
pracuje j-ako urzc;cnik w wyuziale kultury Stulecznej Rady Narodowej. 
Obecnie jest nauczycielem w Turoszowie. 

KOLEŻANKA Z PRACY 

Urodzona w roku 1937 w 1.'0dzinie ubogiego rzemieślnika, przy ul. Sielec
kiej (Czerniaków). Ojciec z ziawodu pirotechnik, pracował przez jakiś czas 
w teatrzyku „Muza" w Parku Sieleck im. Nie wpłynęło to jednak na wy
obramię dziewczynki. Uczyła się zawsze dobrze, choć nie celująco. Odzna
cZ:ała się punktualnością i posłuszeństwem wobec rodziców i nauczycieli. 
Mimo sta11anności, schludności, z jaką pricwadziła kajety otrzymała dwie 
oceny niedostateczne - z rysunków i robót ręcznych - i musiała repeto
wać rok. Następnie ukończyła kurs księgowości i otrzymała pracę biurową 
w dużym zakładzie przemysłowym. Jako aktywny członek ZMP i przewod
nicząca miejscowego lw~a Ligi Kobiet szybko awanso\Vlała na stan{,wisko 
naczeLnika biura kadr w swoim zakładzie. Wiosną 1957 roku udaje się po 
raz pierws·zy do fryzjera, a nasti;pnie nabyw.a na ciuchach prawie nową 

ameryklańską sukienkę różowego koloru. Zapisuje się do spółdzielni mie
szkaniowej i usiłuje wyjść za mąż za urzędnika z wydziału kultury. Udaje 
się z nim na z<ibawę do lokalu „Sielanka" (róg Czerniakowskiej i Gagari
na). Bohater cdmawia i rozgląda się za innymi kobietami. Przyparty do 
muru - zgadza się , proponuje jednak wspó1ny wyjazd do Turoszowa. Roz
czarowana person1alna pozostaje w Warszawie. Daje do Kuriera Polskiego 
ogłoszenie matrymontalne naste,pującej treści: „Przystojna, z widokami na 
mieszkanie poszukuje pana na stanowisku, wysokiego, raczej blondyn". 

MANEKIN - INŻYNIER METROPOLITAINE 

Postać powołana do żyda przez Tytusa Czyżewskiego w sztuce „Osioł 
Słońce w met:amorfozie". Prawdopodobnie i,nżynier-magister, starannie wy
chowany w mieszc7Jańskiej rodzinie. Jego debiutem architektonic:mym jest 
niechybnie projekt wnętrza lokalu danci.ngowego „Pierwsza noc" (z fordan
serkami i fontanną). W roku 1935 „Kurier Polski" zamiencza następującą 
reklamę: „ ... Różne bywają pierwsze noce ... Sami aż nadto debrze o tym 
wiemy. A więc po co ryzykować. Najlepiej zrobisz spęd7Jając ją wśród ró..: 
żowych marmurów, prawdziwej roślimności i świetnych tancerek, przy bu
telce najprzedniejszego szampana. Pamiętajcie „Pierwsza Noc ... ". Nie wy
kluczone, że inżynier przeżył wojnę i dołożył też swoją cegiełkę w odbu
dowie współczesnej Warszawy. Ołysiał. 
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CZĘSć I 

1. PREZENTACJA 

En;treprener 
Kokota Mim.i 
Inżynier 

Chłop zie wsi 
Włamywacz 

Zdzisław Grudzie ii 
Ludwina Nowicka 
Hilary Kurpanlk 

Włodzimierz Kaniowski 
Ryszard Jaśniewicz 

Jerzy Glapa 
Anna Korzeniecka 

Ełżb:cta Borkowska 
Bolesł:lwa Fafińska 

Trresa Leśnbk 
Barbara Straszewska 

Daniela Zybalanka 
Ryszard Jaśn'.ewicz 

Czesia.w Kordus 

Gość który płaci 
Gazeciarz 

Girl'sy 

Panowie 

\ 

1 Waldemar Kwasieborski 
Kazimierz Miranowicz 

Płacę, żądam i wymagam, 
Nie proszę i nie błagam, 
To nie jest wcale blaga, 
Płacę, żądam i wymagam 
I niech się nikt nie wzdryga, 
Gdy czegoś chcę. 

2. REBEKA 

Rebeka 
Inżynier 

C111otlhva Zuzanna 
Ubogi Zakochany 

Janina Jankowska 
Hilary Kurpanik 

Barbara Jędraszak 
Tadeusz llartkr.wiak 

Widziałam cię po roz pierwszy w życiu 

I serce me w tikryciu 
Cicho szepnęło - to jest on. 
I nie wiem skąd - przecież jesteś obcy, 
Są w mieście inni chłopcy, 
Ciebie pamiętam z wszystkich stron. 
Kupileś „Ergo" i w mym sklepiku, 
Zwykle tak pełnym krzyku, 
Wszystko zamilkło, nawet ja. 
Mówiąc „adieu" ty się śmiałeś do mnie, 
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Ach, jak mi żal ogromnie, 
Ze cię nie znałam tego dnia. 

O mój w11marzony 
O mój w11tęskniony, 
Nie wiesz o tym przecież ty, 
Ze w małym miasteozku 
Za tobą ktoś w11plakał 
Z oczu łzy. 
A jedna Rebeka 
W zamyśleniu czeka, 
Aż przyjedzien po nią sam 
I zabierzes.z ją jako żonę swą 
Hen do pałacu bram ... 

3. POWIESĆ W ODCINKACH 

Entrcprener Zdzisław Grudzień 

Krystyn'.!. Ilorodyi1ska 
Leszek Sadzikowski 
Ryszard Jaśniewicz 

Czesław Kordus. 

Buba, k obietka luksusowa 
O' gierd Rychoń 

Panowie 

Gość, który płaci 
l 
{ 

Waldemar Kwasieborski 
Kazimierz Mira.nowicz 

Jerzy Glapa 
Bolesława Fafińska 

Teresa Leśniak 
Barbara Strzeszewska 

Daniela Zybalanka 
Ludwina Nowicka 

Hilary Kurpanik 

Cyganki 

Kokota Mimi 
Inżynier 

Ta mała pila dziś 
I jest wstawiona, 
Kto nie chce wierzyć mi, 
Niech się przekona, 
Rozkoszny szmerek 
W pijanej glówce ma, 
Więc jak cukierek 
Usteczka słodkie wszystkim da! 
Ta mała pila dziś 
I jest wstawiona, 
Jest taka senna, CJJCh! - rozanielona ... 

Crzy ją r-0zpalil żar? 

\ 

\ 
\ 

·~ 
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Kto jej starl 
Puder z lic? 
Ta mala pila dziś 
I nie wie nic! 

4. LICYTACJA 

Chłop rze wsi Włodzimierz Kaniowski 
Ono.tliwa Zuzanna Barbara Jędraszak 
Inżynier Hilary Kurpanik 
En trep r ener Zdzisław Grudzień 

Kokota Mimi Ludwina Nowicka 

f 
Ireneusz Karamon 
Czesław Kordus 

Ułani 

l Waldemar Kwasieborski 
Kazimierz Miranowicz 

Dziewczyna Teresa Leśniak 

Nie myślcie, proszę źle, 

Ja was przekonać chcę, 
Że z licytacji, jeśli chcesz 
Mieć możesz korzyść też. 

Tylko męża dziwi czasem trochę 
I doznaje niepokoju drżeń 
Kiedy Lu, ach, to stworzenie ploche 
Poza domem buja caly dzień . 

A gdy wieczorem blyśnie przy kolacji 
Znów brylantem lub też suknią szyic: 
„Mężusiu - mówi - to jest z licytacji, 
Ach, zobaczylam i kupilam w mig". 
Bo piękna pani Lu 
Jedwabne ma dessuous, 
Brylanty, futra, tra la la „. 
Co, co? No tak„. ha, ha! 
Dochodzi w sposób ten 
Do coraz wyższych cen. 
Więc licytacja, widać tu, 
Korzystną jest dla Lu. 

5. BAL U CIOTKI MARCINOWEJ 

Ci<>tka Marcinowa Irena Smurawska 
Matliiusia Daniela Zybalanka 

„ 
J 

l 
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Entreprener 
Inteligent 
Podchmielony 
Włamywacz 

Apasze ( 
Klako ta Mimi 

Dziewczyny { 
Barman 

Dziś u ciotki Marcinowej 
Wielki bal nad bale 

Zdzisław Grudzień 

Czesław Kordus 
Waldemar Kwasieborski 

Ryszard Jaśniewicz 
Tadeusz Bartkowiak 

Włodzmierz Kaniowski 
Ireneusz Karamon 

Kazimierz Miranowicz 
Ludwina Nowicka 

Bolesława Fafińska 

Janina Jankowska 
Ba.rbara Jędraszak 

Teresa Leśniak 
Barbara Strzeszewska 

Józef Michalcewicz 

Do tanecznej sali goście pchają się, to się wie -
Bufet aligancko zastawiony, 
Kiszki , kiełbas sześć, 
Studzinina, szprotki, salcP-sony, 
Jest co jeść! 

6. CIECHOCINEK 

Gazeciarz 
Maniusia 
Entreprener 
Włamywacz 

Inteligent 
Fotograf 
Inżynier 

Apasz 
Kokota Mimi 
Olgierd 

Dziewczyny 

Buba 

f 

i 
l 

Anna Korzeniecka 
Daniela Zybalanka 
Zdzisław Grudzień 

Ryszar Jaśniewicz 
Czesław Kordus 

Tadeusz Bartkowiak 
Hilary Kurpanik 

Włodzimierz Kaniowski 
Ludwina Nowicka 

Leszek Sadzikowski 
Elżbieta Borkowska 
Bolesława Fafińska 

Janina Jankowska 
Barbara Jędraszak , 

Teresa Leśniak 
Barbara Strzeszewska 
Krystyna Horodyńska 
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Kuracjusze 

Go3ć który płaci 

Kazimierz MiranC>wicz 
Ireneusz Ka.ramon 

Waldemar ICwasicborski 
Jerzy Glapa 

CZĘŚĆ II 

1. URZĄDZAMY SIĘ NA NOWO 

Kob~eta 1 
K obieta 2 

Koleż8'11ka z pracy 
Kiolega z wojska 
Małolatek 

Kolega z pracy 
Pan Walerek 
Chłopak 

Dzliewczyna 

Nie bądź za cwany, 
W Unrę odziany, 

Irena Smurawska 
Barbara Strzeszewska 

Bolesława Fafińska 

Hilary Kurpanik 
Anna Korzeniecka 
Czesław Kordus 

Włodzim'.erz Kaniowski 
Tadeusz Bartkowiak 

Teresa Leśniak 

To może mieć dla ciebie 
Skutek oplakany. 

2. PREZENTACJA 

Organizat{)lr 
Kolega z wojska 
Koleżanka z pracy 
ran Walerek 
Buba artystka estradowa 
Kulak 
Zuzarnna Reakcjonistka 
Złodziej mieni.a 
Pozytywny - Negatywny 
Krysia traktorzystka 
oraz Obywatele i Obywatelki 

Zdzisław Grudzień 

Hilary Kurpanik 
Bolesława Fafińska 

Włodzimierz Kaniowski 
Krystyna Horodyńska 

Jerzy Glapa 
Barbara Jędraszak 

Ryszard Jaśniewicz 
Leszek Sadzikowski 
Janina Jankowska 

Jak uśmiech dziewczyny kochanej, 
Jak wiosny budizącej się wiew, 
Jak świergot jaskólek nad ranem, 
Mlodzieńcze ucizueria nie~nane, 
Jak rosa blyszC1Ząca na trawie, 
Mibości rodzącej się zew, 

POSTACI* AKTORZY* PIOSENKI 

Tak serce raduje piosenki tej śpiew 
Piosenki o mojej Warszawie. 

3. ODBUDOWUJEMY SIĘ. NIEKT0RZY KRADNĄ 

Orga'llirzattor 
Kalega z wojska 
Zuza•runa Reakcjonistka 
Pozytywny-Negatywny 
Ma!o' atek 
Mi.mi 
Kolega z pracy 
Zl!:.>dztie j mi EJnia 
Buba artystka estradowa 
Pan Walerek 
Maniusia 
Koleżanka z pracy 
Dziewczyna 1 
D.ziiewczyna 2 

Ml!JI"arz 1 
Murarz 2 
K•ułak 

Bu/dujemy nowy dom, 
Jeszcze jeden nowy dom 

Zdzisław Grudzień 

Hilary Kurpanik 
Barbara Jędraszak 

Leszek Sadzikowski 
Anna Korzeniecka 
Ludwina Nowicka 
Czesław Kordus 

Ryszard Jaśniewicz 
Krystyna Horodyńska 
Włodzmierz Kaniowski 

Daniela Zybalanka 
Bolesława Fafińska 

n:ubara Strzeszewska 
Teresa Leśnia.k 

· Ireneusz Karamon 
Kazimierz Miranowicz 

Jerzy Glapa 

Nas.zym przyszłym, lepszym dniom, Warszawo 
Każdą pracę z nami mnóż 
Każdą pracę z na.mi dziel, ' 
Bo to jest nasz wspólmy cel, Warszawo. 
Od piwnicy aż po dach, 
Niech radośnie rośnie gmach, 
Na;szym smom i twoim snom, Warszawo. 
Niech się mury pną do góry, 
Kiedy dłonie chętne są, 
Budujemy betonowy, nowy dom. 

4. MŁODA PIOSENKA 

.": 

~· . 
Organizak>r 
Kolega z wojska 
Zuza'llnia Re.alkcjoni!stka 
K oleżnanka z pracy 
Mim i 
Kułak 

Zdzisław Grudzień 

Hilary Kurpanik 
Barbara Jędras:zak t 
Bolesława Fafińska }:

Ludwina Nowicka ."< 
Jerzy Glapa ; · 

. \ 
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POSTACI• AKTORZY• PIOSENKI 

Pozytywny - Negatywny 
KTys+ia Traktorzystka 
Murarz 1 

Leszek Sadzikowski 
Janina Jalllkowska 
Ireneusz Karamon 

Kazimierz Miranowicz Murarz 2 

Szabrownicy, Budowniczowie 

Otwórz dziewczyno na oścież okienko 
I wyjrzyj z okienka w dól, 
Będę ci inną, p rawdziwą p iosen kę, 

Piosenkę prawdziwą snuł: 

Jak młode Stare Miasto, 
Jak miody Nowy Swiat, 
Jak światel w Wiśle jasność, 

Jak uśmiech nas.zych lat. 
Jak murarz szorstką ręką 
Potrafi ceglę kłaść, 
Taką piosenkę prawdziwą, 

Młodą, żywą 

Chcę ci dać. 

5. ZABAWA W SIELANCE 

QQ"ganiz.atior Zdzisław Grudzień 

Pozytywny - Negatywny Leszek Sadzikowski. 
Kolega z wojska Bila.ry Kurpanik 

Janina Jankowska 
Barbara Jędraszak 

Waldemar Kwa.sieborski 
Bolesława Fafińska 

Ba.rbara Strzeszewska 
Teresa Leśnia.k 

Elżbieta Borkowska 
Włodizemierz Kaniowski 

Ireneusz Karamon 
Kazmierz Miranowicz 

Jerzy Glapa 
Ryszard Jaśniewicz 
Daniela Zybalanka 

Krystyna Horodyńska 

Kirysia 
Zuzanna 
Kolega, z pracy 
Personal•na 
Dzi.ewczyna 
Drziewczyna 2 
Dziewczyna 3 
Pan Walerek 
Genek 
Murarz 
Pijak 
Złodziej mienia 
Man'iUJSia 
Buba 
Miffili 
Barman 

Ludwina Nowicka 
Józef Michalcewicz 

Dziś w Sielance jest zabawa 
Fajno będzie, będzie klawo, 

• 

POSTACI• AKTORZY• PIOSENKI 

Pod krawatem już publika, 
Doborowa gra muzyka, 
Zadnej hecy, wszystko cacy, 
Mańki nie ma, pal ją sześć, 

Za to jest kolega z pracy 
I kolegi z pracy szef. 
Mańki nie ma, bo umarła, 
Czarna Mańka - zimny tnip, 
Z a to ciepła pe rsonalna 
Na zabawę tup, tup, tup. 

6. MŁODE POKOLENIE 

Małolatek 

Hela 
Chłopak 

Maniusia 

Anna Korzeniecka 
Barbara Strzeszewska 

Tadeusz Bartkowiak 
Daniela Zybalanka 

CZĘSC III 

KAWIARNIA POD JABŁONIĄ 

Redaktor Kamyczek Leszek Sadzikowski 

{ Anna Korzeniecka Redaktorzy 
Zdzisław Grudzień gazetki ściennej 
I r eneusz liaramon 

Kochankowie 
{ Janina Jankowska 

z ulicy Kamiennej Tadeusz Bartko:: wiak 

( Elżbieta B~rkowska 

Kwartet żeński ) Barbara Jędrnszak 
l Teresa Leśniak 
l Daniela Zybalanka 

Zazdrosna Kryst.yna Horodyńska 
Warszawski Chłopiec Hilar.y Kurr a;iik 

{ Ludwina Nowicka 
Robią sobie na złość 

Jerzy Glapa 
Koleżanka Bolesława Fafińsl<a 
Zie:ińska Barbara Strzeszcw.>lrn 
Listonosz Włodzimierz Kaniowski 
Poeta Ryszard Jaśn ie\'1-·icz 
Dalszy Ciąg Nastąpi Kazimi.erz Miranowi~z 
Kolega I Czesław Kordus 
Kolega 2 Waldemar Kwasieborski 

" 
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ARCHIWALIA 
TEATRALNE 
N a począblm 1960 roku zagra.no powtór-

nie „Sluby pan1eńsI<ie". Po blis'ko 
ośmiu la~a~h panią ~obirójską zagrała 

znowu Zofia F·ried'l'ich a Jana Jćnef Ml
cl>alcewic-z, ale tym razem llrekwencJa na 
spek1takiła~h była Maoznie mniej~. 

Srednia widzów na przedstawieniu w ro 
ku 1952 wynosiba 358, teraz ~6, co świad
czyło o kurczen'iu się zielonogó-rskiej wi
dCJWni teatlr.aLnej, (Pamiętajmy, że były 

to lata, w •których największym :za'lnte
ll'esowa111iem cieszył się fillln). 

Na XV-lecie pow.rotu Z.iem zachodnich 
do Pol'Skd teatr wystawił „Niemców" Leo
na Kruczikowsklego w i.ruscenizacj'i i re
żyser!'! Jerzego Zeg&ls!kiego, 11: k>tórymi 
wystifpił na I Festiwalu Teatrów Sląska 
i Opolszczyzny, Jeden z ówczesnych kry- . 
tyków S'1lWierdziił: „Zapl'0'9zony został (na 
Festiwal) Teatr Ziemi LubuSkiej z Zie
lonej GÓ'l'y, durna młodego i prężnego 

m:ia•sta, zespół, ktÓ'l'y '2la)muje cara.z wy
bimiejszą pozycję w polskiim świeC'le tea
tra1J.tnym'' . 

Na spekta•kl „Niemców" naileży spoj
.rzeć p oprzez dotychczasową pali.tykę re
pertuarową tealllr u, kierawa.nego pr<Zez Je 
nego Zega!sk iego, Tea<tr sięgając do 
kilasy:ków ·po,pTzez interesujące odczytanie 
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i no.wą formę próbowa ł wiel•k ie d·zieła 

przybl'iżyć współczesnej wi<:lown'l. 

„Niemcy" - pisał Andraej Wróblewski 
- są w tym reper<tuarze pozycją prze
mawiającą wp.rost, przez wielkie uogól
nienia za>równo formalne jak i intelek
tualne. Motywy pcst.a<w 1poszczególnych 
członków rodcz:ny Sonnenbruch są w 
przedstawieniu Zegalskiego Uusbracją 

zmo numental itzowaneg;o sądu o tych po
stawach i ich konse'kwencjach ,które po
zos ta.wily na zatWSze śhad w pootaci pie
ców 1memaota.ryjnych''. 

Scenografia Ryszaorda Ku.zyszyn.a de>po
wiada~a illltencje insceniza<tora ł reżyse-

1ra. Popękiane kolU1mny z cegły przypo
mi1nały kooniny k<rem aitoriów, Nad sceną 

1ro21p>ięto dru'ty kolC:Zlaste. Zegal!Ski trak
tując spektakl j aok>o konflik.t postaw ży
clowyich, ,podn'iósł d•ramat rodziny wy
bitnego profesora do d•ramaitu narodu 
niemieckiego, Jednocześnie ostnzegał, że 

efek ty myśli lm:!Zkiej mogą się obrócić 

przedwko człowiekowi, przeci•Wlko cywi
lizacji, c-zym przede wszy.sbl<'im pnzectw
staw;ał się konformhstycznej posta•wie w 
żyiciu. Plrzedsta<wienie kończyła Ruth 
apelem Brechta „Do rodaików". 

W poprzednich si;tukiach teait.r przema
wia ł do współczesnych popnzez k1asykę, 

maskę, Iroshum, co nie podobało się nie
którym ·krytykom. W „Niemcach" prze
mówił wprost, bezpośrednlio, co także nie 
podobało się niektórym kryityke>m, Józe
fowi Kelerze „pewne próby unowooześnie 

n:a, przełamania k aimera inoścl tej s ztu
k.i wydały się „. na c!ągane i w tym wy_ 
padlku zbyiteczne". 

Najlei:ma akito!1ka za d~re'kcji Zeg:il
skiego, Kairina Waśk-iewicz b:i•rdzo doll'rize 
zag.rała Ruth, z tej trudnej rol<i wydoby
ła Wiele niuansów i podtekistów. „Peters 
Machalicy - pi·sal B. Bąk - nie pl'IZesta
je być pOZY'tywnyim bohate r em dr~ma tu, 

nie tra~ąc nic ze swej wielkości jest za
Ta.zeim ballXllzo ~ud~i i s zczery", Profe
sora Sormenbrucha grał z dużą kudtu•rą 
?:<l!zLslaw Giżejewski. 

A•nonLmowy recenzerYt uka1Zującego s'ę 

wówazws w Poznan1iu „Tygodnilka Zachod 
niego'' ze z<liiwieniem sbw·ier-d1zi ł, że na 
wrocłaiwskim Festilwalu „Teatr z:el<onogó r 
ski, kltóry w ostaitni0h sez011>ach dal w:e-
1le interesujących i pięknych premier, nie 
otrzyma ł wyiróim'ienia''. Była to nieza
służona i niespoctz:ewa·na porażl<a ze.spo
lu. 

Pl'\Zedstawieniem nie grywanej w Pol
sce „Elektry" Sofoklesa za.inaugurowano 
dz!ałalrrość Sceny Plrób i Propozycji pr-zy 
zie'l'Onogórsk!m tea.tr.ze. Była to w z:elo
nej Gól'\Ze inkja.tywa nowa, obJ.iozcm.a na 
widza el'itamego, któ ry chciałby, powta
~ając za J . Zeg;aHs kim ,;Od czasu do e>za
su obej.rzeć ja1kąś dyskusyjną, <Zarówno 
ze względu na treść jak i i:oterpretację 
~tukę, nie mieszczącą się w stałym re
pertuai!'IZe teatru". Inscenrzaitor i reży

ser „Elekbry" Jer.zy Zegał&k·i wyekspo
nował przede WSIZyisbkim dramat Elektry. 

Chór wstał ogr ;-in:-czony do traech ko
biet, które nie tyl'ko jak w tr"agedtl grec 
klej komentiowaly wydarzenlia dziejące 

się na scenie, ale grały w sztuce n a pra
wac h innych osób, Wykorzysta·no muzy
I:c: i świaitla. 

Ro!ę Elektry świetnie 2lagra ła JiaEna 
Win'iN:-5:ka. „Była - p:Sa ł w.rodawski re 
ccnzent B. Bąk - riie tylko syimbolem, 
·le e-z także żywą, czującą, autentyoz·ną 

dzieW·CIZY111 ą". se:rnndowały Jej Kaorina 
\\'aśk:ewi c.z i Ewa Na<wrocka. 

r-:cst~pnie dano „Wiecrzór Trzech K•róli" 
w reż y.s er.ii Ma•r,ii Straszewiskiej. W ko_ 
medi•i Szeksp;.ra recenzent „Od.ry" chwa
lił Jedyn1e„. układ pojedyrlków i Janinę 

Skałe~ką, która „stworzyła petnokirwlstą 

sy•Lwetkę Marii". Zrrao2mie więcej w alo
rów w p~zedstawieniu dzieła S.Z~ra 
d.osbrzegła kena Solińska n.a la>mach 
,,Gazety Z.i e!onogórśkiej". 

N•a zakończenie sezonu 1959-60 teatr 
si <;>gną l po „Szkołę żon". Lrena Kubicka 
sbwierd'Z'ila, że Jer.zy Zega1sk.j „dał molłe
mwskie p.rzedstaiwienie •i to chyba j e's t 
n a,j.istotniejsze''. Bacdzo ciekawą op raw<: 
scenk'\Zną i kostiumy zaprojektowa ł Ka
zim'.erz W.iśnialk. 

Tyim przedstawieniem Jerzy Zega·lski po 
dwu sezonach sprawowi~nfa furuklC'jii dy
re~tora i kierownika artystyc2lnego poże
gnał ziele>ne>gótiską publiczność . 

JANUSZ KONIUSZ 
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NASZE PREMIERY 

„NADAWCA 2114" Eugene Labiche'a. Przekład i adaptacja Józefa Kelery. Reżyseria 
Wanda Laslrnwska. Sce n ografia Zofia Pietrusińska. Premiera 18 grudnia 1969 r. 

Na zdjęciu.; Zdzisław Grudzień jako Mortadelle 
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Z-CA DYREKTORA 

JAN GAJEWSKI 
Z-CA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH 

KAZIMIERZ KASZKUR 

KIEROWNIK TECHNICZNY 

TADEUSZ ROGOWSKI 

KIEROWNICY PRACOWNI: STOLARSKIEJ - STANISŁAW ŚWIĄTEK, 

MALARSKO-MODELATORSKIEJ - WALDEMAR JODKOWSKI, TAPI
CERSKIEJ - BRONISŁAW WALCZAK, FRYZJERSKO-PERUKARSKIEJ 
- EMILIA DANIEL, KRA WIECKIEJ DAMSKIEJ - WALENTYNA RO
GOWSKA, KRAWIECKIEJ MĘSKIEJ - STANISŁAW ŁUCZAK, REKWI
ZYTOR - EDWARD TULISZKA, ELEKTRYK - WŁADYSŁAW LISO
WSKI. 

Brygadier sceny 

Marian Pakuła 

Swiatlo 

Władysław Lisowski 

Garderobiana 

Danuta Kozłowska 

Rekwizytor 

Edward Tuliszka 

Kierownik B"ura Organizacji Widowni 

Andrzej Lorenz 

Inspicjent 

Józef Michalcewicz 

Sufler 

Elżbieta Borkowska 

LUBUSKI TEATR IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE 
ZESZYT TEATRALNY. Redakcja: JERZY ZIOMEK, STEF AN w ACHNOWSKI 

Projekt okładki; BARBARA WOLNIEWICZ. Zdjęcia CZESŁAW ŁUNIEWICZ 

Druk: Zielonogórsk ie Zakl2dy Graficzn e . Zlg-45 - 652/Ż-470 - 600 egz. A-5 - A3. ~ 



AGNIESZKA OSIECKA 

NIECH NO TYLKO 
ZAKWITNĄ JABŁONIE 

UDZIAŁ BIORĄ : 

Elżbieta B~kowska, Bolesława Fafińska, Krystyna Horodyńska, 

Janina Jankowska, Barbara Jędraszak, Anna Korzeniecka, 

Teresa Leśniak, · Ludwina Nowicka, Irena Smurawska, Barbara 
. . :··~~ . . 

Strzeszewska; . D.aniela Zybalanka, Tadeusz Bartkowiak, Jerzy 

Glapa, Zdzisław Gntdzień, Ryszard Jaśniewicz, Włodzimierz 
: .. -

Kaniowski, Ireneusz Karamon·; Czesław Kordus, Hilary Kurpanik, .. 
Waldemar Kwasiehorski, Józef Michalcewicz, Kazimierz 

Miranowicz, Leszek Sadzikowski 

Dekoracje Kostiumy 

Zbigniew Kaja Barbara Wolniewicz 

Choreografia ... Asystent Reżysera 

Bogdan W olczyński Leszek Sadzikowski 

Aranżacja i kierownictwo muzyczne 

Narcyz Żołnowski 

Reżyseria 

MARIA STRASZEWSKA 

P R E M I E R A 7. III. 1970 R. 


