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AGNIESZKA OSIECKA 
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POSTACI 
SZTUKI: 

„ ••.•••••••• „ ••...•...••. 

ENTREPRENER. Ur. 1904, na Tarnce, 1920 - oddany przez mat
kę (właścicielka straganu z warzywami) na praktykę do cukierni
ka. Po incydencie z żoną szefa, opuszcza cukiernię i przenosi się 
do śródmieścia, gdzie kończy kursy hotelarskie. Przez pięć lat pra
cuje jako kelner. Oszczędza. Za odłożone pieniądze organizuje ze 
swoją wspólniczką (patrz Kokota Mimi) trupę artystyczną, która 
występuje w drugorzędnych lokalach rozrywkowych i kinema
tografach. 

W roku 1937 otwierają własny lokal o dwuznacznym charak
terze, który na krótko przed wojną zostaje zamknięty przez po
licję. W czasie okupacji E. rozstaje się z Mimi i pracuje jako szat
niarz. Pierwsze Jata po wojnie spędza bez stałego zajęcia, w licz
nych rozjazdach (głównie Wrocław, Jelenia Góra, Cieplice). Za od
łożone pieniądze zakłada sklep galanteryjny przy ul. Ząbkowskiej 
na Pradze. Nękany domiarem, rezygnuje z interesów i w roku 
1948 zgłasza się do przeds i ębiorstwa Artos, gdzie pracuje jako 
organizator imprez estradowych. 
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K?KOTA MIMI. „Kokota Mimi" - pseudonim artystyczny 
Marianny Pyzel, urodzonej w Sochaczewie, woj. warszawskie. 

Jako piętnastoletnia dziewczyna, Pyzel ucieka z domu i przy
jeżdża do Warszawy, gdzie zatrzymuje się u koleżanki. Przez trzy 
tygodnie pracuje u krawcowej na Wolskiej. Następnie chwyta się 
różnych zajęć. Jest modelką w szkole sztuk pięknych i fordanser
ką w pierwszorzędnym lokalu rozrywkowym. Tam poznaje Entre
prenera (patrz Entreprener). W trupie artystycznej, którą razem 
zakładają , występuje w numerze zatytułowanym „Pod różową 
pończochą". Statystuje w filmach „Ada to nie wypada" i „Co móJ 
mąż robi w nocy". W sierpniu 1939 roku poznaje reżysera filmo
wego, który obiecuje jej dłuższą rolę połączoną z wyjazdem na 
Riwierę francuską. W czasie okupacji Kokota Mimi handluje jeż_ 
dżąc na trasie Kutno-Łowicz-Warszawa. Schwytana z czterema ki
logramami słoniny w czasie ulicznej łapanki zostaje wywieziona 
do Niemiec. Tam spotyka Suszkowskiego Wincentego, znanego jej 
jeszcze sprzed wojny. Wychodzi za niego za mąż, a następnie, po 
powrocie do kraju (Kwidzyń, woj. gdańskie) rodzi mu trzech sy
nów - Józefa, Macieja i Stanisława. 

Po śmierci męża przenosi się do Warszawy. Mieszka przy ro
dzinie, zatrudniona na pół etatu jako pomoc biurowa w przedsię
biorstwie Artos (tu styka się ponownie z Entreprenerem, obecnie 
Organizatorem). 

Wszyscy jej synowie kończą wyższe studia i otrzymują zatrud
nienie. Zakładają rodziny, mieszkają w dużych ośrodkach przemy
słowych na Dolnym śląsku. Z okazji świąt itp. przesyłają matce 
odkrytki i drobne upominki. 

Ob. Suszkowska ma ~atem dużo wolnego czasu, który wypełnia 
pisaniem listów do instytucji. 

••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••• 

REBEKA. Ur. 1918, zm. 1941 w Siemiatyczach. Jedyna córka Ra
cheli i Jakuba, właściciela sklepu korzennego. Po ukończeniu 
siedmiu klas szkoły w Siemiatyczach pracuje w sklepie ojca do 
czasu zamążpójścia za dróżnika kolejowego (patrz Ubogi Zako
chany). W roku 1936 rodzi syna, Władysława, którego chrzci 
w obecności rodziny męża w kościele parafialnym w Siemiaty
czach. 

Wywieziona przez Niemców wraz z grupą ludności żydowskiej 
w roku 1941 - nie wraca już do Siemiatycz. 

Syn, Władysław, znajduje w jej rzeczach fotografię eleganckie
go mężczyzny, który nie był jego ojcem. 
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CNOTLIWA ZUZANNA. Urodzona w bogatej rodzinie ziemiań
skiej, spokrewniona przez matkę z Zamoyskimi. Kończy pensje; 
dla panien we Lwowie, a następnie przyjeżdża na karnawał do 
Warszawy, gdzie zatrzymuje się u krewnych. 

Jedna z jej ciotek prowadzi snobistyczny salon literacki, w któ
rym Zuzanna poznaje swoich kolejnych trzech mężów: poetę, 
automobilistę i śpiewaka operowego. Skompromitowana prze
wlekłym procesem z automobilistą udaje się tuż przed wybuchem 
wojny do Paryża, skąd wraca w roku 1950 jako narzeczona dy
plomaty. 

Pracuje jako recenzentka w jednym z pism kobiecych. Można 
ją spotkać na imprezach organizowanych przez przedsiębiorstwo 
Młoda Polska (niezmiennie we fiołkowej woalce). 

Z jednym ze swoich mężów ma córkę, również Zuzannę. Wycho
wuje ją na zagranicznych żurnalach, w cieplarnianej atmosferze: 
Szkoła TPD nr 134, a następnie - historia sztuki. 

„ ••••••••••••••••••••••••• 

UBOGI ZAKOCHANY. Ur. 1916 w kolejarskiej rodzinie w Sie
miatyczach. Kończy dwie klasy gimnazjum klasycznego w Bia
łymstoku. Po śmierci ojca przerywa naukę i wraca do Siemiatycz, 
gdzie pracuje jako dróżnik pomagając matce w wychowaniu młod
szego rodzeństwa. W roku 1935 żeni się z córką kupca korzen
nego (patrz - Rebeka). Przechowuje szkolne podręczniki łaciny 
i greki. Po śmierci kolegi kolejarza układa wiersz, który wysyła 
do Wiadomości Literackich. Otrzymuje odpowiedź: „Pan U. Z. zam. 
w Siemiatycze-Węzeł. Nie wykorzystamy". 

Zmobilizowany w roku 1939 ginie zaraz na początku wojny nie 
opuszczając swego powiatu. 

••••••••••••••••••••••••••• 
GOSC KTORY PŁACI. Urodzony w łódzkiej rodzinie handlo

wej ... „Kto chce nabywać materiały, które jeszcze drugie pokolenie 
otrzyma w spuściźnie, niech kupuje towary w widzewskiej manufak
turze sp. akc. w Łodzi...". W roku 1919 wycofuje swoją część ka
pitałów i przenosi sic; do Warszawy, gdzie spekuluje zboźem, 
a nastc;pnie, przez krótki okres pracuje na posadzie rządowej. 

W latach dwudziestych Gość Który Płaci rezygnuje z kariery 
urzędniczej i staje się udziałowcem firmy „Elibor" ( ... „Firma Eli
bor - przedstawicielstwo Forda na Polskę. Pierwszorzędna ja
kość doskonałe na polskie drogi - sensacyjna cena. Limuzyna -
2000' dolarów. Kabriolet - 2000 dolarów„. Firma Elibor -
Ł. J. Borkowski. .. ). Interesuje się filmem („.„To nie sztuka filmo
wać wystarczy nacisnąć guziczek, a sam aparat wykona resztę! 
Kupujcie kamery Pathe-Baby i projektory Patche-Kid" ... ). 
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Pod koniec lat dwudziestych wycofuje kapitały z obu przedsię
biorstw i angaźuje się całkowicie w tzw. „Towarzystwo Polska
-Kolonie". Po paru latach bankrutuje, ogłasza upadłość i wyjeź
dża do Brazylii, gdzie obejmuje skromne stanowisko diyplomatycz
ne. 

Na krótko przed zakończeniem wojny pojawia się w Belgii, wraz 
z nielegalnym transportem kawy. Ranny, odznaczony orderem 
trzeciej klasy, wraca w 1946 roku do kraju, gdzie dzięki protekcji 
Kolegi z Wojska otrzymuje budkę inwalidzką. 

.„ ••••••••••• „„ •.•.•..•• 
CIOTKA MARCINOWA. Urodziła się, żyła i zmaria w wieku 

lat 73, w Warszawie, na Starówce. Przez siedem lat prowadziła 
jadłodajnię „Pod Pyzami". Dochowała się sześciu synów, pięciu 
córek i trzydziestu czterech wnucząt. Najstarsza z nich, Mańka 
Pryszcz, zgodziła się na służącą do Stanisławowa, gdzie wyszła 
za mąż za lwowskiego akordeonistę {patrz - Sprzedawca Ballad) 
dorabiającego •sobie ulicznym handlem balladami (zielone, lub sza
re kartki z wydrukowanymi tekstami piosenek. Na parę miesięcy 
przed wybuchem wojny przenieśli się oboje „Pod Pyzy" do ciotki 
Marcinowej przywożąc ze sobą ucieszne lwowskie sztajery ( ... „Na 
Kliparowi wielki ruch" ... ) i przyjemne, jakby cudzodziemskie sło-
wa {np. „bara" = wódka). _ 
Najmłodsza wnuczka Ciotki Marcinowej (ur. 1943 na Starowce) 

wychowywała się na wsi, gdzie ukończyła kursy: .tra~torowy i sa
mochodowy (patrz - Krysia Traktorzystka). JeJ c10teczny brat 
(patrz - Gazeciarz) jest obecnie wybitną postacią literacką i hi
storykiem (patrz - Pan Walerek). 

„ •••••••••• „ ...... „ ...••. 
BOHATER POZYTYWNY. Ur. 1936 w Siemiatyczach, syn dróż

nika kolejowego i Rebeki. Sierota. Wychowywał się na wsi, 
u krewnych, w rodzinie średniorolnego chłopa. Tamże, w roku 
1949 ukończył szkolę podstawową. 

Jesienią przenosi się wraz z trójką kolegów ?o mi1;lst~ p~wia
towego, gdzie pracuje jako irobotnik w cukrowni. Zap1suJe się _do 
ZMP, organizuje młodzieżową b~ygadę pracy. Przez cztery mie
siące działa jako instruktor Powiatowego Zarządu ZMP. 

W roku 1951 wyjeżdża do Nowej Huty. Redaguje gazetkę ścien
ną. Bierze udział w Zlocie Młodzieży w Berlinie. W roku 1953 
kończy Studium Przygotowawcze i zostaje. przyjęty na Un~wel'.'SY.
tet. Jest przewodniczącym koła ZMP na pierwszym roku f1lozof!J. 
Choruje na płuca. Wyjeżdża do sanatorium. Tam pisze wiersze, 
z których dwa ukazują się w piśmie pt. „Walka Młodych". W ro
ku 1954 wraca na studia. Współpracuje z amatorskim teatrzykiem 
studenckim. Pisze broszurę pt. „Co przeszkadza naszej Organiza
cji". 

W roku 1958 kończy studia i przez jakiś czas pracuje jako 
urzędnik w wydziale kultury Stołecznej Rady Narodowej. Obec
nie jest nauczycielem w Turoszowie. 
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„ .......................... . 

KOLEŻANKA Z PRACY. Urodzona w roku 1937, w rodzinie 
ubogiego rzemieślnika, przy ul. Sieleckiej (Czerniaków). Ojciec, 
z zawodu pirotechnik, pracował przez jakiś czas w teatrzyku 
„Muza" w Parku Sieleckim. Nie wpłynęło to jednak na wyobraź
nię dziewczynki. Uczyła się zawsze dobrze, choć nie celująco. Od
znaczała się punktualnością i posłuszeństwem wobec rodziców 
i nauczycieli. Mimo staranności, schludności, z jaką prowadziła 
kajety otrzymała dwie oceny niedostateczne z rysunków i z robót 
ręcznych - i musiała .repetować rok. 
Następnie ukończyła kurs księgowości i otrzymała pracę biuro

wą w dużym zakładzie przemysłowym. Jako aktywny członek 
ZMP i przewodnicząca miejscowego ko~a Ligi Kobiet szybko 
awansowała na stanowisko naczelnika biura kadr w swoim za
kładzie. 
Wiosną 1957 roku udaje się po raz pierwszy do fryzjera, a na

stępnie nabywa na ciuchach prawie nową amerykańską sukienkę 
różowego koloru. Zapisuje się do spółdzielni mieszkaniowej i usi
łuje wyjść za mąż za urzędnika z wydziału kultury {patrz - Bo
hater Pozytywny). Udaje się z nim na zabawę do lokalu „Sielan
ka" {róg Czerniakowskiej i Gagarina). Bohater odmawia i rozglą
da się za innymi kobietami. Przyparty do muru zgadza się, pro
ponuje jednak wspólny wyjazd do Turoszowa. Rozczarowana per
sonalna pozostaje w Warszawie. Daje do Kuriera Polskiego ogło
szenie matrymonialne następującej treści: „Przystojna, z widoka_ 
mi na mieszkanie poszukuje pana na stanowisku, wysokiego, ra
czej blondyn" . 

• ••••••••••••••••••••••••• 
MAŁOLATEK. Ur. 1944 pod Warszawą, syn nauczyciela i bi

bliotekarki. Mimo wzorowej opieki dwukrotnie wyrzucany ze 
szkoły za wagarowanie. W roku 1959 ucieka z domu i udaje się 
do Wrocławia. Tam przez jakiś czas sypia na dworcu i w opusz
czonych barakach. Złapany na 'kradzieży w bufecie dworcowym 
zostaje skazany na rok pobytu w domu poprawczym na Dolnym 
Sląsku (za klradzież i włóczęgostwo). 

l<orzystając z pomocy Heli (patrz - Hela Nowe Pokolenie) 
ucieka z zakładu i ponownie udaje się do Wrocławia. Tam przy
łącza się do bandy dorosłych opryszków, którym pomaga w sprze
daży kradzionych towarów. Zatrzymany na motocyklu niewiado
mego pochodzenia próbuje się bronić i dotkliwie rani pracownika 
MO na służbie. Sądzony w trybie doraźnym, poddany nowym me
todom wychowawczym, pracuje wraz z ~rupą chuliganów przy 
odbudowie Wrocławia. W zakładzie odosobnienia zachowuje s ię 
wzorowo. W lokalnej gazetce Głos Więźnia redaguje kącik 
pt. „Spacerkiem Po Zakładzie". Przedwcześnie posiwia'ym rodzi_ 
com sprawił wiele radości swoim pierwszym kawałkiem młodzień
czej prozy. 
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BELA NOWE POKOLENIE. Złapana w wieku lat dwunastu na 
paleniu papierosów w szkolnej łazience wyrobiła w sobie - jak 
twierdzą subtelni rodzice - kompleks zaszczucia. Dziecko jest 
nerwowe, niecierpliwe, odczuwa ustawiczną potrzebę ucieczki. 
Czterokrotnie usuwana ze szkoły, dwukrotnie karana. Mimo cie
kaw~ch wyników w rzucie kulą - nie powróciła ponownie na 
stad10n. Wykazała charakter odmawiając ojcu udziału w wyciecz
ce wakacyjnej po Morzu Sródziemnym. Na znak protestu podrzu
ciła w miejscu pracy ojca petardę inaczej zwaną śmierdzielem. Po 
powrocie ze służbowej podróży rodzice zastali wrażliwą dziew
czynkę w domu poprawczym na Dolnym Sląsku {patrz Małolatek) 
opisaną przez tamtejszych poetów jako „herszt bandy - zakładów
ka młoda". 

.......................... „ 

......................... „ 

••••••••••••••••••••••••••• 

MANEKIN-INŻYNIER METROPOLITAINE. Postać powołana 
do życia przez Tytusa Czyżewskiego w sztuce „Słońce i Osieł". 
Prawdopodobnie inżynier-magister, starannie poprzednio wycho
wany w mieszczańskiej rodzinie. 

Jego debiutem architektonicznym jest niechybnie projekt wnę
trza lokalu dancingowego „Pierwsza noc" (z fordanserkami i fon
tanną). W roku 1935 „Kurier Polski" zamieszcza następującą re
klamę: ,,... Różne bywają pierwsze noce... Sami aż nadto dobrze 
o tym wiemy. A więc po co ryzykować. Najlepiej zrobisz spędza
jąc ją wśród różowych mal'murów, prawdziwej roślinności i świet
nych tancerek, przy butelce najprzedniejszego szampana. Pamiętajcie 
„Pierwsza Noc" ... 

Niewykluczone, że inżynier przeżył wojnę i dołożył też swoją 
cegiełkę w odbudowie współczesnej Warszawy. Ołysiał. 
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AKTORZY 

CZĘSC I 

PRZED WOJNĄ 

Entreprener 
- MARIAN DROZDOWSKI 

Gość Który Płaci 
- PIOTR STEFANIAK 

Włamywacz 
- ANDRZEJ KOWALSKI 

Manekin czyli Inżynier Metropolitain 
- STANISŁAW FRĄCKOWIAK 

Chłop Ze Wsi 
- MIECZYSLA W BLOCH O WIAK 
- TADEUSZ MROCZEK 

Ubogi Zakochany 
- HILARY KURPANIK 

Olgierd Rychoń - Bohater Powieściowy 
- ZBIGNIEW SZCZAPIŃSKI 
- MARCIN A. IDZIŃSKI 

Kokota Mimi 
- BARBARA MARTYNOWICZ 

Rebeka 
- EW A MARIA HESSE 

Cnotliwa Zuzanna 
- URSZULA JURSA 

Buba· - Kobieta Luksusowa 
- KRYSTYNA HORODYŃSKA 

Ciotk~ Marcinowa 
- ADELA ZGRZYBŁOWSKA 

oraz 
Przechodnie cywilni i wojskowi, inteligenci, dziewczynki 

zespół BTD i statyści 
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CZĘSC II 

PO WOJNIE 

Organizator 
- · MARIAN DROZDOWSKI 

Kolega Z Wojska 
- PIOTR STEFANIAK 

Koleżanka Z Pracy 
- EW A MARIA HESSE 

Buba - Artystka Estrady 
- KRYSTYNA HORODYŃSKA 

Ob. Maria Suszkowska 
- BARBARA MARTYNOWICZ 

Pozytywny 
- ALEKSANDER GA WROŃSKI 

Zuzanna Reakcjonistka 
- URSZULA JURSA 

Pan \\'alerek 
- JAN MIŁOWSKI 

Kułak 
- MIECZYSŁAW BŁOCHOWIAK 
- TADEUSZ MROCZEK 

Krysia Traktorzystka 
- EWA NAWROCKA 

Małolatek 
- STANISŁAW FRĄCKOWIAK 

Bikiniarz 
- ANDRZEJ KOW ALSIU 

Hela Nowe Pokolenie 
- BARBARA DEJMEK-KOWALSKA 
- EW A MARIA HESSE 

oraz 
Obywatelki i Obywatele - zespół BTD 
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SZUKAMY SWOICH o . 
BLISKCH 

PIEKNE DZIEWCZETA N\E KOCHAJĄ NAS 
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MYNIE MOZEMY 
POKOCHM KOLEŻANKI 
Z PRACY BO JEDZIEMY 
BUDOVVAC 

ja"k1e jest nowe pokolenie 
~zyli organizujemy różne śWięta 

Pd-11~~~ na.-ieiY krótko i węilfJwato/ 
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jest cortlz lepiej 
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~~ Swiat nie i•" tzki ''"· ~ świat wcale nie jest mdly, 
niech-no tylko zakwitną jabłonie, 
to i milion z nieba kapnie, 

dziewczyna kocha latwiej -
jabłonie<, kwitnące jabłonie. 

Wszystkim manna pada z nieba, 
ludzie mają co potrzeba, 
darmo światlo, gaz i lokaja. 
S]J!ą od rana do wieczora, 
czasem drepcą do kościold·, 

a nocą zmęczeni śpiewają: 

Swiat nie jest taki zly, 
świat nie jest wcale mdły, 
niech-no tylko zakwitną jablonie, 
babcie wnukom bajki klecą, 
złote zęby z nieba lecą -

jabłonie, kwitnące jabłonie. 

Oto chmurka na niebiesiech, 
zgadujemy co nam niesie -
bialy śnieg, czy srebrne zlotówlci? 
Wszyscy klniemy - toż to ska·ndal, 
dzisiaj z nieba - wstyd i granda -
padaly gorące parówki„. 

V Świat nie jest taki zly, ~ 
świat nie jest wcale mdły, 
tak kończymy sobaczą melodię: ~ 

jablonie, 
kwitnące jablonie. 
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·esrzre 
osieckiej 

driieć wYPil-

tzw. karierę artystyczną rozpoczynała w 
gdańskim „bim bomie" w teatrzyku „co 
to" z bogumiłem kobielą zbyszkiem cy
b_ulskim jackiem fedorowiczem„. 

•••••••••••••••••••• 

potem był warszawski sts (studencki teatr 
satyryków) współpraca z markiem lustigiem 
wojciechem solarzem jarosławem abramo
w~m (muzyka) „ . 

•••••••••••••••••••• 

także dziennikarstwo na uniwersytecie war
szawskim i wydział reżyserski wyższej szkoły 
teatralnej i filmowej w łodzi„ . 

•••••••••••••••••••• 

i cały czas piosenki„. satyryczne liryczne 
poetyckie literackie„. telewizyjne listy śpie
wające i ballady filmowe„. wszystko specy
ficzne odrębne stylowe z ogromnym wyczu
cie m nastroju j u ż dzisiaj o agnieszce osie
ckiej mówi się i ż jest klasykiem joanną 
d'arc polskiej piosenki„. 

wr~szcie sce no„. „ niech-no tylko zakwitną 
jabłonie" od czasu premiery w warszaw
skim teatrze ateneum w 1964 roku przeszły 
z ogromnym sukcesem przez niemal wszy
stkie sceny polskie„. 
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barwne widowisko składające się z kilku
nastu obrazów skupiających treści i sens 
życia w polsce przedwojennej w ciągu lat 
wojny i w okresie nowego budowania oj
czyzny.„ scenariusz rewiowy oparty na bo
gatym różnorodnym materiale dającym syn
tezę wymowny skrót ówczesnych spraw: 
piosenka najróżniejsza w formie nastroju 
stare reklamy anegdoty fragmenty powieści 
listów pamiętników„. 

historia pokazana przez piosenkę historia 
nasza polska najbliższa sercu„. a analogie 
pomiędzy dążeniami scenicznymi osieckiej 
a osiągnięciami leona schillera jakie p11y 
okazji realizacji scenicznej „jabłoni" snują 
recenzenci sugestie iż „jabłonie" uznać 
można w pewnym sensie za kontynuację 
„kramu z piosenkami" świadczą z całą po
wagą o wartości poczynań agnieszki osiec
kiej„. 

a oto „głosy prasy": 

august grodzicki (życie warszawy) 

„Ateneum" ma zapewnioną pełną salę 
na wiele, bardzo wiele wieczorów ... 
Agnieszka Osiecka jest wybornym maj
strem w tym rzemiośle ... próbowała poka
zać przede wszystkim historię przez pio
senkę i slowo wiążące, zręcznie wybrane 
ze współczesnych ogłoszeń, komunikatów 
prasowych, pamiętników. listów itp. Pio
senki te raz podane są na serio - kiedy 
zachowały do dziś wdzięk i urok, innym 
razem w lekkim tonie parodystycznym, 
kiedy już sam ich tekst brzmi jak paro
dia. I to zarówno z przedwojennego jak 
i powojennego okresu„... · 

jaszcz (trybuna ludu) 

„Zamysł Osieckiej, zamysł któremu 
przedstawienie dało pełny wyraz - byl 

„ 

satyryczny. Piosenka jako . zwierciad~o 
epoki. Wynik - kto wie, moz~ prz~wyz
szył oczekiwanie. Nie chcę uzywac mo
cnych słów, sięgać do gromkich po
równań ale słuchając wybranych tek
stów p;zedwojennych i patrząc na ~e
prezentujące te czasy towarzystwo, mia
łem wciąż wrażenie obcowania z wiel
ką satyrą literacką, której udalo się 
to o co nadart';mnie (poza jednym „Dom
kiem z kart" Zegadłowicza), starali się 
dramatopisarze: pokazanie epoki sana
cyjnej w jakimś przerażającym swą 
prawdą skrócie. Tu, za 1?ośrednictwe1!'.' 
kabaretu, burżuazja sama się osądza; kto_z 
chciałby podważyć tę samokrytykę? Fi
nał pierwszej części niefrasobliwego z po
zoru, śpiewno - muzycznego widmGiska 
Osieckiej kojarzył mi się nieodparcie 
z finałem „Wesela". Tak w kropli wody 
można dostrzec odbicie świata. 

Część druga, polsko-ludowa, miała 
również poczucie dystansu i perspektywy. 
Tu oczywiście nastrój się zmienia, muzy
ka w ton uderza inny. Uśmiech dla mło
dzidiczych wybryków lub przeciw cho
robom wzrostu, pobłażliwość dla naiwnej 
gorliwości. To jest satyra pozytywna, ale 
taka, która pokazuje, że uśmiech i ży_cz_
liwość nie muszą bynajmniej unudmac. 
Zarazem nie brak tu ostrej drwiny z nie
robów, popsujów i bikiniarzy. Wier7cie mi, 
że ta część pozytywna nie mniej Jest te
atralna i wesoła niż część pierwsza 
... A więc sukces, uważam: wyróżniający 
się sukces. Duże brawa dla Osieckiej" ... 

potem dwuosobowa komedia muzyczna 
„apetyt na czereśnie" i „baba w babie"„. 
i wreszcie debiut prozatorski „zabiłam 
w locie ptaka" (czytelnik 1970). 

21 



REBEKA 

Tekst: A. Włast 
Muzyka: Z. Białostocki 

Widziałam cię po raz pierwszy w życiu, 

i serce me w ukryciu 
cicho szepnęlo: to jest On! 
i nie wiem skąd - przecież jesteś obcy, 
są w mieście inni chlopcy -
ciebie pamiętam z wszystkich stron. 

Kupileś „Ergo" i w mym sklepiku, 
zwykle tak pełnym krzyku, 
wszyscy zamilkli, nawet ja. 
Mówiąc „adieu" - ty się śmialeś do mnie; 
ach, jak mi żal ogromnie, 
że cię nie znalam tego dnia. 

22 

O mój wymarzony, 
o mój wytęskniony, 
nie wiesz przecież o tym ty, 
że w malym miasteczku 
za tobą ktoś 
wypłakał z oczu łzy„. 

Że biedna Rebeka 
w zamyśleniu czeka 
aż przyjdziesz po nią sam 
i zabierzesz ją jako żonę swą 
hen do pałacu bram„. 

ZUZANNA 

Panienka nasza - comme il faut: 
jak nikt w Warszawie gra w Yo-yo, 
w pokera i sześćdziesiąt sześć, 

w belotce widzi życia treść. 

N a koniu siedzi - mówię wam! 
Zazdrości jej Wieniawa sam. 
A gdy ),Rebekę" nuci znów, 
to braknie nam po prostu słów. 

BAL U CIOTKI 

Chodź pan na Kamienne Schodki, 
dziś jest wielki bal u ciotki, 
będzie trochę gorzkiej, słodkiej 
i zagrycha prima sort! 

Każdy tańczy wrzące tango, 
takie, że aż bierz pod kran go, 
Antek zaś najstarszy rangą, 
tańczy jak prawdziwy lord. 

Lu, Maniusiu, tańczmy na dwa pas, 
nasze tango andrusowskie; 
lu, Maniusiu, nie bądź na mnie zła, 
słuchaj jak harmonia pięknie gra. 

STOI UŁAN NA WIDECIE 

Stoi ułan na widecie, 
Siodło pod nim szkapę gniecie, 
A szkapina - poczciwina nie chce dalej iść 

Ani kroku! 
A szkapina - poczciwina nie chce dalej iść. 

Stoi ulan i flirtuje, 
A śmierć nad nim przelatuje, 
Ale ułan, jak to uła1!, nic nie boi się! 

Absolutnie! 
Ale ulan, jak to ułan, nic nie boi się! 

KUPLETY Z WARSZAWSKICH 
TRAMWAJÓW 

Siekiera, motyka, bimbru szklanka, 
w nocy nalot, w dzień łapanka, 

siekiera, motyka, gaz i prąd -
kiedy oni pójdą stąd! 

Siekiera, motyka, piłka, szklanka, 
w nocy alarm, w dzień łapanka, 

siekiera, motyka, pilka, gwóźdz, 
masz „górala" i mnie puść. 
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W przedstawieniu gra się ł śpiewa melodie następujących kom
pozytorów: 

P. Asłanowicza, J. GaJbla, J. Petersburskiego, T. Stacha, A. Pio
trowskiego, J. Haftman, A. Golda, L. Boruńskiego, A. Kitschman, 
Z. Rolffa, Z. Białostockiego, H. Domańskiego, Z. Karasińskiego, 
K. K. Wiehlera, P. Alexa, M. Kozary, A. Harrisa, L. Rzewuskie
go, W. Lutowskiego, W. Szpilmana, M. Suleja, K. Serockiego, 
E. Olearczyka, A. Gradsteina, W. Rudzińskiego, W. Żuławskie
go, M. Lusztiga, W. Solarza, A. Mundkowskiego i in. 

W przedstawieniu mówi się i śpiewa teksty następujących auto
rów: 

K. Brzeskiego, K. Chrzanowskiego, Emana, Willy, A. Własta, 
Szerszenia, Z. Maciejowskiego, St. Przesmyckiego, H. Domań
skiego, 0-Jelly A. Kitschman, W. Jastrzębca, J. Sławosza, 
J. Minkiewicza, J. Jl.llrandota, L. Lewina, M. Jezierskiego, 
B. Broka, B. Choińskiego, R. Stillera J. Brzechwy. J. Bocheń
skiego, H. Kołaczkowskiej, L. Pasternaka, T. Urgacza, A. Ja
reckiego, A. Osieckiej, T. Czyżewskiego, J. Beka, L. Krucz
kowskiego i inn. 

Wykorzystano również materiały anonimowe: 

ogłoszenia i reklamy, ballady podwórkowe, powinszowania ko
miniarskie, wiadomości prasowe, pamiętniki chłopskie, powieść 
w odcinkach, instruktarze zetempowskie, listy do Fali 49, opi
nie z zakładów pracy, donosy, wiersze poetów chłopskich, ko
respondencję prywatną. 

Autorem pieśni finałowej jest dyrektor cyrku „Tralabomba" Jerzy 
Afanasjew. 

Autorka widowiska dziękuje za pomoc w gromadzeniu mate
riałów - kustoszowi zbiorów muzycznych Biblioteki Jagiel
lońskiej w Krakowie, panu Jerzemu Hordyńskiemu. 

Kierownik techniczny 
Główny elektryk 
Elektroakustyk 
Brygadier sceny 

Józef Karbowiak 
Stanisław Jeziorski 
Jan Laskowski 
Stanisław Kawalec 

Kier. prac. krawieckiej 
Kier. prac. stolarskiej 
Kier. prac. malarskiej 
Modelator 

Jan Marciniak 
Jan Swiderski 
Franciszek Piątek 
Tadeusz Gościniak 
Władysław Teodorowicz 
Apolonia Kuźmicka 

Tapicer 
Farbiarka 

STAŁE DNI GRANIA 
KOSZALIN 

PIĄTEK - GODZ. 18, 
SOBOTA I NIEDZmLA - GODZ. 19 

SŁUPSK 

PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA - GODZ. 19 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW 

KOSZALIN: Dział Organizacji Widowni codziennie (z wy
jątkiem niedziel i poniedziałków) 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 

SŁUPSK: Kasa teatru codziennie z wyjątkiem niedziel i po
niedziałków godz. 11-13 oraz w dniach przedstawień na 

godzinę przed spektaklem 

ZAMÓWIENIA NA BILETY 

KOSZALIN: 

Dział Organizacji Widowni tel. 20-58 
Kierownik działu - qitta Łokuciewska 
Organrizaitor widowni - Henryk Koska 

SŁUPSK: 

Kasa teatru tel. 52-85 
Kierownik sceny i organizator widowni 

Jadwiga Subocz 

Druk programu: Koszalińskie Zakłady Graficzne 
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