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Jest autorem trzech ksią
żek autobiograficznych: P~ęć lat 
kac~tu, Boso, ale w ostrogach, 
N a marginesie życia. Pierwsze 
dwie miały kilka wydań. 

Wszystko ·wskazu je na to, że 

będą dalsze. Największym po.
wodzeniem cieszy się oczy
wiście Boso, ale w ostrogach, 
rzecz o przedwojennym Czer
niakowie - jednym z na juboż
szych przedmieść dawnej War
szawy. Popularność zdobył so
bie Grzesiuk nie tylko jako 
pisarz, ale także jako zbieracz 
i piewca warszawskiego fol
kloru. Toteż jego fotografie 
z nieodłączną bandżolą naj
bardziej utrwaliły się w pa
mięci wielbicieli jego talentu. 



o książce 
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Wojciech 
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Zukrowski: 

Bieg czasu staje się porywisty, zbyt szybki. Wlaa
ciwie żyjemy dniem dzisiejszym i prawie stając: na 
palce próbujemy wypatrzyć przyszłość. Wyciągamy 

chciwie ręce po nowe, które nie syci naszych tęsknot. 
Zdobyv."Szy, natychmiast zapominanw, oo nam udało 
się oolągnąć, bov.1em wszystko, co jest w naszym 
władaniu, uw-dżamy - za oczywiste i w pełni za
służone. 

A przecież nie tak dawno ... Ach, wystarczy po
rozmawiać z przyjeżdżającymi z AlnerY'ki emlgran
tami, dopiero ich oczami możemy w pełni ocenić 

skok cywiliz.acyjny i kulturalny, jaki zrobiono w 
Polsce. Dlatego taką wagę przywiązuję ck> książek 
na wpół autobiograficznych, pół pamiętnikarskich, 

:tWłaszcza dotyczących niemal współczesności. 

Taką k ·iążką jest Boso, ale w ostrogach Stanisła
wa Grzesiuka. Pasjonujący dokument pokolenia. 
Mamy wiele książek o burżuazji, pełnych portretów 
kupieckich synków; szczęśliwie, że i proletariusze z 
Czerniakowa znaleźli latopisa. który utTWalił i swoje 
niev.•esołe dzieciństwo, i swoich róv:ie~nych. War
szawa przed wniny wyda ie się rÓ'wnie odległą prze
szlością, a przecież to bvło tak niedawno, aż nie do 
wiary, że przemiana nastąpiła tak radykalnie i pow
sz~hnie. Dlatego właśnie wspomnienia Grzesiuka są 

dla nas specjalnie cenne - pokazują przebytą drogę , 

.uczą historii, w kt6r przyszło nam świadomie lub 
nieświadomie uczestniczyć. 

oso, 

Janina Preger: 

Ogromny autentyzm bije z jego obrazu upartej, 
ambitnej młodości. Syn proletariacki dążył ·do wyr
wania się z grzęzawiska, w ktÓII'e przed wojną jeg<J 
„kondycja" sipychała młodych ludzi o bujnej indy
widualności, a bez minimalnych perspektyw życio

wych ... 
Zdobywał swój awans moralny wielkim kosztem, 

i właś.nie, dzięki temu, że podstawowe kryteria tego, 
co czarne i białe - nie były dla niego relatywne. 
Dlatego że szedł tak wyboistą -drogą, pozbawioną 

ułatwień - doceniał przywileje mł<Jdzieży prole
tariackiej w nowej Polsce, ów irówny start do nauki, 
praw-0 do kultury - wszystkie rzeczy, których je
go młodość była tak głodna. Dlatego też brzydził się 
trwonieniem owych przywilejów przez pewne grupy 
współczesnej młodzieży, gaordz.ił ambicjonowaniem 
się na chuligaństwo. Człowiek „z dołów" - drogo 
płacił za zdobywanie kul.tury a oto głupcy, którzy 
otrzymali ją za darmo, chcą wyrzucać te zdobycze 
przez okno. . . Nieco „janosikowaty" w swoim pro
teście sipołecz.nym - był jednaik Grzesiuk ogromnie 
przekonywujący-ro w buincie plebejusza, w plebejskiej 
dumie. Uparta i konsekwentna myśl, wiodąca do 
emancypacji człowieka, tkwi u rdzenia tych - niby 
lumpenproleta1riackich - opiewieści. I to bardzo sil
nie przemawia do czyteln.ilków, gdyż jest nie podra
biane. 
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w 
boso, ale 
ostrogach 

Pamiętaj synu, będziesz sam 
przez życie szedł jak każdy z nas, 
a życie to do siebie ma, 
że lepiej by w nie piorun trzasł! 
nie głaszcze takich, co się tu 
zrodzili. po co? diabeł wie! 
i czasem lepiej bywa psu! 
lecz pies to drapał! słuchaj mnie! 
człowiek człowiekiem musi zostać 
po jakichkolwiek szedłby drogach! 
choćby do piekła los miał cię posłać 
boso idź synu, ale w ostrogach! 

Honornie synu! 
z fasonem synu! 
nie zginaj karku 
na żadnych progach! 
ale słabszego, nie rusz, na boga! 
boso idź synu, ale w ostrogach! 

Lecz jeśli czasem zdarzy się, że 
kto ci zechce na łeb wleźć, 
to bij i kąsaj, drap i gryź! 
bo taka tej nauki treść, 
że gdy jednemu prawo dasz, 
by ci bezkarnie napluł w twarz! 
za pieru.:szym pójdzie innych stu. 
takie jest życie, zwłaszcza tu. 
ale człowiekiem trzeba zostać:, 

po jakichkolwiek szedłbyć drogach! 
choćbyś marzeniom swym nie mógł sprostać·, 
boso idź synu, ale w ostrogach! 

Honornie synu! 
nie zginaj karku! 
szczęścia nie kupisz 
na żadnym targu! 
żyj tak, byś sobie mógł się podobać! 
boso idź synu, ale w ostrogach! 
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w dwóch aktach 

Tekst . 
i piosenki: 

Ryszard 
Pietruski) . 

Krystyna 
Wodnicka 
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Matka Staszka I 
Ojciec Staszka 
Staszek _ I 
Siostra Stasz'"' 
Mały 

Pajac 
Wariat 
Tadek 

Dozorczyni 
Fela 
Zocha 
Zona Zochy 
Bartek 
Nowa 
Ojciec Zygmu'nta 
Woziwod.a 
Majster Szambo 
Lokatorka I 
Lokatorka II 
Lokatorka III 
Lokator 

Rysiek - bokser 
Hania 
Zygmunt 
Brat Zygmunta 
Lolek 
Basia 

Majster 
Leszek 

Właścicielka 

Tajniak 
Policjant I 
Policjant II 

- IRENA LADOSIÓWNA 
-ANDRZEJ STOCKINGER 
- WŁODZIMIE:ĘlZ NOWAK 
- HANNA LACHMA'"N 
- ANDRZEJ MIRECKI 
- JĘDRZEJ KOZAK 
- JAN MAYZEL 
- ZBIGNIEW KAWIECKI 
- IRENA KOWNAS 
- JADWIGA HODORSKA 
- BOGDAN NIEWINOWSKI 
- IZABELLA HREBNICKA 
- BOGUMIŁ KŁODKOWSKI 

- DANUTA GALLERT 
- MIŁOSZ MASZYŃSKI 
- KAZIMIERZ DEMBOWSKI 
- TADEUSZ SOMOG I 
- AGNIESZKA BYRSKA 
- WFIA JAMRY 
- MARIA SZADKOWSKA 
- BOLESŁAW KOSTRZYŃSKI 
-MAREK PEREPECZKO 
- HALINA KOWALSKA 
- KRZYSZTOF ORZECHOWSKI 
- LECH PIETRASZ 
- ZBIGNIEW CZESKI 
- IRENA KAREL 

AGNIESZKA FITKAU 
- JERZY PIETRASZKIEWICZ 
- JACEK HILCHEN 
- HELENA BORTNOWSKA 
- BOGUSŁAW KOPROWSKI 
- SATURNIN ŻÓRAWSKI 
- JERZY TKACZYK 



BRONISŁAW 
WIECZORKIEWICZ 

Cz.erniaków l!la pcx:z.ątiku naszego wieku zwracał 
uwagę - w odróżnieniu od innych dz.ielnic Warsza
wy - odrębnością swego folkloru. MieSZkańcy tej 
dzielnicy starali się o zachowanie i utrzymanie tej 
odrębności, co przejawiało się między innymi nawet 
w takich drobiazgach, jak szczegóły ubrania. Mło
dzież tej dzielnicy nosiła bowiem kraciaste czapki 
i cz.erwone sz.aliki, a - jak pisz.e Grz.esiutk w swoich 
wspomnieniach - „czym jasdciraw.sza krata i czer
wieńsza apaszka - tym większy przystojniak". Dru
ga \VQjna zniszczy~a .tę dzielnicę prawie dosz.czętnie, 

a nowi mies1lkańcy nie roz.umieli i nJe odczuwali po
trz.eby izachowa.nia dawnych, nie najlepszych z.resz
tą, tradycji. 

Stary Cz.erniaków był jedną z najbiedniejszych 
dzielnic nasz.ej stolicy. Żródła utrzymania zamiesz
kującej go ludności z.wiązane były z przemysłem i 
rzemiosłem, a o społeoznym chairakterze Czerniakowa 
decydowała ludność robotnicza. Odsetek lumpenpro
letariatu był tu stosunkowo wyższy niż gdzie indziej, 
ponieważ czc;ść bezrobotnych żyła z dochodó.w lumpa, 
to jest ze złodziejstwa i prostytucji. Tej nędzy to-

• 

warzyszyło zacofanie kulturalne, bowiem, jak wy
kaz.al spis ludności z r. 1931, co piąty miesz:kaniec 
powyżej lat dz.iesięciu był analfabetą. Wszystkie te 
czynniki wpływały oczywiście na kształtowanie się 
gwary tego prz.edmieścia, którą dz.isiaj można jedy
nie rekonstruować z poz.ostałości we współczesnej 
mowie obywateli Czarniakowa, z. beletrystyki pa
miętnikarskiej oraz z piosenek przedmiejskich czyli 
z. tzw. ballad warszawskich. 

Z tego też wz.ględu niezwykle cenna była twór
czość przedwcześnie z.marłego Stanisława Grzesiuka, 
piszącego gwarą czerniakowską. ( ... ) 

Mieszkańcy Cz.erniakowa bardzo silnie ipodkreślali 
odrębność swojego sposobu mow1enia od mowy 
mieszkańców .innych dz.ielnic, od przybyszów ze wsi, 
czyli trepów, których „matka w jajkach ze wsi przy
n.iesła", oraz mieszkańców okolic podmiejskich. 

Z książki: 

GWARA WARSZAWSKA 
DAWNIEJ I DZIS. 
PIW, W-wa, 1968. 
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Oscar Wilde 

MĄŻ 
IDEALNY 

komedia w 4 aktach 

Gabriela Zapolska 

ŻABUSIA ·. 

komedia w 3 aktach 

Jacques Offenbach 

Pl~KNA 
HELENA 

komedia muzyczna 

w 3 aktach 

Janusz Odrową:t 

NIEZWYKŁA 
PRZYGODA 
opowieść fantastyczna dla dzieci 

i młodzieży 



(<O ID l 11 IE~~ li IE 
w godz. 10-15 i 16-19 
W NIEDZIELĘ 17-19 
tel. 33-40-67 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETOW 
prowadzą również w dni powszednie 
KASY TEATRALNE: 

BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI 
teatru 
KOMEDIA 
Ulica Sierpecka 7 
w godz. 8-15 
tel. 33-40-66 
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Kierownik techniczny 

TADEUSZ WOŹNICA 

Brygadier 
EUGENIUSZ ŻYLIŃSKI 

Światło 
ANDRZEJ KILIŃSKI 

Kierownik stolarni 

JAN WÓJTOWICZ 

Modelator 
KAZIMIERZ WOJCIECHOWSKI 

Kostiumy wykonano 

w pracowniach Teatru „Komedia" 

damskie - pod kierownictwem 

HALINY FRELEK 

męskie - pod kierownictwem . 

llENRYKA SEREMAKA 

wydawca: TEATR KOMEDIA 
redakcja: SZCZEPAN GĄSSOWSKI 

cena zł . 3.50 

projekt okładki: JANINA ZIELIŃSKA 
opracowanie graficzne: WOJCIECH ZIELEZIŃSKI 
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