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"BOSO ALE W

OSTROGłCH"

Piosenka Ojca .
Pamiętaj

synu, będziesz sam
przez życie szedł ja k każdy z nas,
a życie to do siebie ma,
że lepiej by w nie piorun trzasł!
Nie głaszcze takich , co s ię tu
zrodzili po co? diab e ł wie
i czasem lepiej bywa psu
lecz pies to drapał! Słuchaj mnie:
c?!owiek człowiekiem musi zo s tać
po jakichkolwiek szedłby drogach,
choćby do piekła los mi a ł cię po s łać,
boso idż synu, ale w ostrogach!
Honornie synu,
z fasonem synu,
nie zginaj karku
na żadnych progach,
ale słabszego, nie rusz, za boga!
Boso idź synu, ale w ostrogach!
jeśli czasem zdarzy się, że
ci zechce na łeb wl e żć,
to bij i kąsaj, drap i gryź,
bo taka tej nauki treść,
że gdy jednemu prawo dasz,
by ci bezkarnie napluł w twarz,
za pierwszym pójdzie innych stu,
takie jest życie, zwłaszcza tu.
Ale czło w ieki em trzeba zo s tać,
po jakichkolwiek sz e dłbyś drogach,
choćbyś m a rzeniom swym nie mógł
boso idź synu, ale w ostrogach!

STANISt.ł W

GHZESl1JK
t9t8-t963

Lecz
ktoś

S tanisław

sprostać,

Honornie synu,
z fasonem synu,
nie zginaj karku
na żadnych progach!
Żyj tak, byś sobie mógł się podobać,
boso idź synu, ale w ostrogach!
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Grzesiuk był synem Czerniakowa, tej
najbiedniejszej, proletariackiej dzielnicy Warszawy; twórczość jego jest ciekawym dokumentem historyczno-literackim także i z tej przyczyny, że przedwcześnie zmarły
autor pisał gwarą czerniakowską.
J'puścizna literacka po tym oryginalnym i poczytnym
pisarzu to trzy powieści autobiograficzne: „Pięć lat
kacetu'', „Boso, ale w ostrogach", „Na marginesie ży
cia".
Największym
powodzeniem cieszyła się zawsze
książka: „Boso, ale w ostrogach", która też posłużyła
swą treścią autorom naszego musicalu . O „Boso, ale w
ostrogach" tak kiedyś pisał Wojciech Zukrowski: „Mamy wiele książek o burżuazji, pełnych portretów kupieckich synków; szczęśliwie, że i proletariusze z Czerniakowa znaleźli latopisa, który utrwalił i swoje niewesołe dzieciństwo i swoich rówieśników~
Stanisław Grzesiuk był znany i popularny nie tylko
jako pisarz, także jako zbieracz i piewca warszawskiego folkloru.
Na zdjęciu obok przedstawiamy autora z nieodłącz
ną bandżolą.
Stanisław Grzesiuk był bardem, który
wyśpiewał los pr oletariackiego Czerniakowa.
JAP

O MUSICA.LU MÓWIĄ:
ZDZIStA. W SIERPI Ń SKIZBIGNIEW CZESKI,
REŻYSER

MUSICALU
„BOSO
ALE
W OSTROGACH".

" ZGODA.~·

Piosenka Majstra
go, nożem!
Nie daj się!
Bij, pókiś żdrów i młody.
Mądry kto swego nożem dźgnie
a kiep kto szuka zgody!
Po co ma obcy wtykać nos?
Krwią swoje ręce plamić?
Nam nie potrzeba cudzych kos,
my się wyrżniemy sami!
Nożem go! Na co
czekasz! Bij!!!
Po to jest nóż i karczma,
by jak najwięcej było krwi
tam, gdzie na chleb nie starcza!
· Ktoś musi zdychać,
by żył ktoś
i w złote piórka poró s ł,
by ci na górze mieli dość
szampana i kawioru!
Zgoda?? A po co??

Nożem

żeby s p ać

nie mogli, tam przy żłobie?
Własnemu bratu nożem płać
za fabrykanckie zdrowie!
Za pańskie dziwki, pański dwór,
za dewiz pełen portfel
nożem go! Nożem! Dosuń mu,
załatw odwieczny problem!
Żle ci na świecie?
Jemu też?
Bądź mu podwójnym katem!
Nie daruj! Zabij! w z i emię wdepcz!
Nie daruj! Zniszcz o byle gie!
Boś Polak i „bohater"!!!

„Kiedy się zaczął? Chyba jeszcze w starożytności,
gdy pierwszy raz odezwały się chóry w antycznych
tragediach greckich Sofoklesa, Ajschylosa, i Eurypidesa. Nie brakło chyba przeciwników łączen i a słowa z
muzyką, był więc dobry temat do żarliwych dyskusji
w gajach oliwnych".
SPÓR O T EATR MUZYCZNY T RWA . ŻYCIE WARSZAWY, 26/27.IlI.
19?2.

ROMAN

SZYDŁOWSKI

-

„Musicale nie są już tak a g resywną modą jak przed
kilku laty, ale miejsce w teatrze wywalczyły sobie
trwałe i powodzeniem (gdy „chwycą") biją tak komedie, jak operetki. Rekord powodzenia jednego z musicalów w Nowym Jorku wynosi obecnie ok. 10 tysięcy
przedstawień''.

M USICAL T OR UJE

DRO GĘ .

TRYB UNA I UDU, 18.!X.1972.

„Miał Nowy Jork i Londyn swą „My fair lady", musical oparty na komedii G. B. Shawa „Pigmalion". P ozazdrościła im Warszawa i zdobyła się na rodzimy,
nadwiślański musical, oparty na komedii Gabrieli Zapolskiej. „Gdy dwóch robi to samo, nie zawsze to samo
z tego wynika''.

POLSKA „MY OLD LADY". T RYB UNA LU D U, 12.IV.1972.

AUGUST GRODZICKI „Tymczasem wszędzie na świecie widowiska muzyczne są najpopularniejszą formą teatru, ściągają tłu
my publiczności o jakich nie śni się scenom dramatycznym . I to niekoniecznie za cenę tandety czy schlebiania najgorszym gustom. Stara operetka w wielu
krajach dogorywa lub już umarła. W dziedzinie musicali powstają prawdziwe arcydzieła rodzaju na najwyższym poziomie pod względem muzycznym i teatralnym. Na musicale przerabia się wszystko - od
Szekspira do Dickensa ... ".
i\! US!CA LE .

ŻYCI E

WA RSZAW Y, 3.III.1972.

„Musical z „Moralności pani Dulskiej " ? Czemu nie?
Znacznie wyższego rzędu dzieła przerabiano na musicale i to z prawdziwym sukcesem artystycznym".
DULSKA W MUSICALU. Ż Y CIE WARSZAWY, lj2/ 3.IV.1972.
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J.

K.-

· „Mimo v.-cale dobrych tradycji w tej dziedzinie, od
„Krakowiatów i Górali" począwszy, wciąż nie możemy
się doczekać narodzin polskiego musicalu. Wiele nieudanych prób podejmowanych w ostatnich latach szczerze zniechęcić może i widzów i twórców".
!'OLS!-:! MUSICAL. UTERAT l ' RA. 30 .111.1972.

ANTONI MARIANOWICZ „W pojęciu Amerykanów musical pozostaje ich
własną, narodową sztuką. Zapewne wiele w tym racji,
ale kto wie, czy baczniejsze rozejrzenie się po świecie
nie zai;:ewniłoby temu gatunkowi dopływu świeżej
krwi, której w chwili obecnej zdaje się potrzebować
bardziej, niż kiedykolwiek".
c o NOWr.c. o

6
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MUSICALU. JTATR 7, 1- 15 K\\"JETNIA 1972.
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BOSO ALE W OSTROGACH

MUSICAL
RYSZARDA PIETRUSKIEGO i KRYSTYNY WODNICKIEJ
na motywach książki STANISŁAWA GRZESIUKA
Muzyka: JAN TOMASZEWSKI

Staszek
Matka Staszka
Ojciec Staszka
Siostra Staszka

-

1

:a~ :c J
v.-ariat

Przyjaciele
Staszka

Tadek
Dozorczyni
Nowa
Fela
Rysiek Bokser
Hania, jego siostra
Ojciec Zygmunta
Zygmunt
Brat Zygmunta

Reżyseria

JERZY GNIEWKOWSKI
IRENA SZABELAK
ANTONI JURASZ
LIDIA BIENIAS
ADAM KOPCIUSZEWSKI
ANDRZEJ BŁASZCZYK
JERZY KOZŁOWSKI
X

-

X

X

MARTA KOTOWSKA
JADWIGA BRYNIARSKA
ANNA GOŁĘBIOWSKA
TADEUSZ MADEJ A
MONIKA LIPOWSKA
EDWARD SKARGA

-

X

X

X

-

X

X

X

i choreografia:

ZBIGNIEW CZESKI

BOGUSŁAW

Z och a
Żona

Zochy
Lokatorki

Właścicielka

kortów -

·Policjant I
Policjant II
Bartek
Basia
Tajniak
Woziwoda
Majster Szambo
Majster
Leszek Student

Kierownictwo muzyczne:
ROMAN CZUBATY

-

WEIL
ZOFIA JAROŃCZYK
HALINA CHORZEWSKA
IRENA ROMAŃSKA
ELŻBIETA TROJANOWSKA
IRENA ROMAŃSKA
ELŻBIETA TROJANOWSKA
JERZY CZARSKI
ANDRZEJ HOŁAJ
ANTONI SŁOCIŃSKI
BARBARA SOKOŁOWSKA
ZYGMUNT BIERNAT
JAN UL~ICH
ANTONI GRAZIADIO
BERNARD KRAWCZYK
WŁODZIMIERZ FIGURA

Dekoracje i kostiumy:
LILIANA JANKOWSKA

Przygotowanie muzyczne:
JÓZEF GAŁUŻNY
Asystent
ANDRZEJ

reżysera:

BŁASZCZYK

Inspicjenci:
RYSZARD GROCHOWINA
STANISŁAW

MOŁEK

•
Kontrola tekstu:
LUCYNA BARBURSKA

h.01poc7.qł się nowy etaf'l. Jednym
\ncikich i - dodajmy - trw:iłrc'1
popularnej muzy 'I-taje !li~ ''' 1928 mku „Opcrn l:l Cf7) An1vc„
Hnxht.t-\X' eilla. ulwnr nawi;p:uj~cy do .1ial)r)c.1.11ych tra<l)cji g.ltu11ku i np.Hl) na nowl'j mu/)U.:. Brecht i \Vcill nic hdi c,1lkowicic MH~in.tlni. Sij,jg1u;li oui do ul\Hiru Johna Gay a „Opem i:cbr3cz.1", kcór.1 w 1728 rnlu
wpvolnl.1 wiclk.'.ł, burz~ w Lond)nic.
PoJcjmuj.\c kr)t}l<; opery włoskiej,
p:rnuj;lcc.:j wl•wcz::is pow>;.zcchnie ~v \wiecu~ Ga) \\ pn>w.:tdtil n:l. scenę .1am1.t'>C bo,1:t1'1w i bohaterów - /cbrnków i dziewki uliczne; akrorzy w popuLunych r~i<lwórzowych h~1ll.1d,1ch W)kpiw.11i opcn1\\.yc.:h kaur.ul~w. fllt.Lti01) n11 picllni;.uni wy„micw.:ili modi; ua „cu<lzoziemczyi:nc.;''. Brc.:cht i \V'cill
/,1clum.tli /chraków i dticwki uliczne, ak O!ICfZC !IWQtci satycy „kierowali
na ,to~unki ,połec;r.nc, wy~uwJjqc tez<;, że mic;d/y whienicm picn ii;d.1y
.l kr;ld/ic/;t nic ma żadnej różnicy.
l'u1„enki \X'cill.1 z „Opery z-a tri:y ,szrOS7c" przcrrwały drugq woinc; .:wi::ttO\\:], du doli)> i:yją nn pl)rnch w wykonan iu t<tkii..h arty!ltów, jak Loui' Arm~trnng i inni podobnej rangi. Ale to ju/. nas.lJ. w~pUlc.;:csność. Zblii:) Ji,my
,jr,; Jo Olt1'italu '\\ jcgn O\l.Hnici poH.lci, do ~wi.1towej sławy pf/c(ht.1wicn ,.Ki"' mc K.;uc", C7Y „My fair Indy··.
T.1 odmiana pr:t):\.da z Ameryki. O/i{ rrudno już: powicd/icC kt0 wpadł
11,1 111)'1 • ab) wcsprzcC :.i~ Szc.:k,pircm, a0) i:c.loh ... i nowq puhliczno~ć '"" tc.:.1tr.1c. Uu przecież „Kis.s me Kate'' to nic innego, j~1k popularna , mu.1yona
fumu „L1wncj komedii S71.:k„pira „Po,kromicnic 7ło,niq'·, a ,.My fair Li dy" tu L kolei umu1ycz.niony „P)gmalion" Shawa. Ktokolwiek b)lby Ow\·m
„odl..r)wc;i" - chw.1ln mu. \X1 prowad/il bowiem wielką liter.nur<; <lo vcrukicgn ohil·gu.
ie wiem ile wil'ków jcs.1uc uw.1ł,1by
populnrvz«1cjJ d7icl S/l.~k,pira.
Sh.1w,1. Dickcn,,1 i inn)dl. gd)hy' nil' mu~icalc na. nich opanc. \Vyo;rnn:7Y
po\\'icdt:icć, że w „,\01)01 t)lko New Yorku ,,Ki1ios me Kate'' gr:tnol hyl.1
4 .00 0 rn,;ry ber przcr.vy. Podohnc rekordy osi:\gnc:; ł y i inne musicale.
A poecie/ popula1·)1t1j;1 one !<i.pl".l\\.'Y <.7L1chetnc. gndnc u7nanin. Jc~li pocz
„C7 ł owic.:ka 7 l.1 M,tnc:1) ·· \/L"rnka puhlic1no\ć po7najc Ccrw:'tntC'>:l i i<.·J:tn
d.ziclo
chwała twórcom.
Jóli ,\. „,i\1) f.1ic l::tdy" mu1;ical "r~1ca do nwcywów „atyry spnlcc/ncj - to i..pełnia co\ więcej, niż popul~1r)4:1cjc:; sanlt."go
Ul\\flru
hawa, ho uoula widza on w·calc nic pr"Lebrzmialą prnblcmatykę
o;;ncjnlnri. Jc.:li /J\ w „Oli\'l::rzc" prz~·pominn Dickcma - to 1;ic;ga do istoty
h11m.:111i„ryc/ncj tc:.:ndcncji ludzko\ci.
To nic poypadck, 7c dcmokr;lty7acj3 teatru odbyw:i się rą wl.1~nie drog!l
- popr7ez 'ic;g;1nic do ludowydi motywów, do satyry l ironii, popocr odwoływanie '>ie; do proslych ludzkich uczuć. I nie m:i z:iprnwdę pod.i.taw do
tego. by '>it; hoczyć lhl musical tylko clłntcgo , ?e Amerykanie pierwsi wp,1dli na pnm),t u<.bwic.:·:!..'nia re.itru muzynncgo wiclk:i litcrntuq.
Bqd/my
rrtC7Cj dumni, /e ju; hlio;;ko 200 IJ.t temu n,1\7. BojlLI\ł~nnki w..;z...:dł n;1 te:;
dro~.1 ~woj:i \pitwogr,1, któr:t wypr?.Cd/ila d7i iej:;7y musical o kilk:l pokolerl.

wh.<.:e~1 ·1w

ANDRZEJ WRÓBLEWSKI
CÓŻ U LICHA Z 1l'M ••• MUSICA~EM?

W

yobr:iżam sobie, 7c tak wł~\nic mu<;i::tlhy 7:lwnłnć C1c\nik z "Zem"l) '', gd)by hi noria rot~r~\\.11.1 ,i<: 100 l.1t tc:mu.
I - r;rccz jMna
pó;nicj~i knmcm:norz.y Frcdrv r07\\0d7ilih) "it; n:ul t)m okrzykiem.

widz.'\C w .tniccic:rpliwicniu n.l\tcgo .HC)'·um.'ll) nami<;tny protC\t pucciw
„cudzo.Gicmczyl:nic„. n w ~!Jd za tym uhron<y tr::td)cyjnych wano~ci, 7:lgro7onych pr1cz wrogo1 inwa1j<; musicalu.
B)łoby w cym tyle prawdy, co w '"iclu innych knmcntar1ach nn tcmnr
d1icl Fredry. Bo prl'Ccic:i hr;ibi:i .;,wiernie .1cl.1\\,1I \ohic: sprnwę, a jc\li snm
nic wiedział. ro w domu roc.Jzinmm sl)wał. h· niewicie Int pr:tcd tym c:iłn
\X':ir,zólwn \.picw<lla kuplety z „Krnkowinków i Górnli" Oo~ud3w,kic~o Jo
melodii Jana Stefaniego. ~)li m(IJnego 7:1 c7;i,f)w ln\nrckcji Ko,ciust.kowskicj musicalu, k1óry wówczas (pic w ogr ;i n:l7yw;lnO.
Ws1.ystko bylohy tak, gdyby sic; działo 73 c1n.i;ĆJw Fredry. D7i' nikt o tym
nic pamięta i nicpnrozumicnia wokól mus:icnlu rosn;:i. A pfl'l'Cie/ nie jest
to nic innego. jak współczc„na, ludowa forma widowi,k.1 mu7yun":go. Jeden
z kolejnych etapów demokratyzacji tcntru.
Takich i podobnych etapów teatr przc:i·ył ju:i kilk:l.. Tcdn~ 7 najwi~k
.;nch „rewolucji" tcntralnych było wystawienie w 1855 roku p1"7C:7 foqucę
Offenbacha w małym teatrzyku paryskim Bouffcs P;iri ien~ jednoakwwcj
komedii satyryC?ncj 11 Dwa.j ślepcy". Pn·cdstawicnic z miejsca rwdb i ło Pa.ryi. Po raz picrw,zy bowiem Pary7anie mogli zobaczyć na scenic swoich
w.;półczcsnych, postacie świetnie znane z ulicy. 7. hc1pośrednicgo S:\~iedztwn:
byli to dwaj muzykanci-~picwacy, jeden - niski, gruby, drugi - wysoki.
chudy, którzy pod maskq niewidomych frbrnków wydrwiwali współczesny
im te::i.tr i otacz3jqcy ''"·i:u.
Mia.rą popularności ojc:i operetki mo:ic być anc~dotyczny dzi\ fokt. ?c
gdy dwór wiedeński rozpisał konkurs na operę - wykonanie powierzono nic
w ielk iemu Richa.rdowi Wagnerowi, lecz wla.\nic Offenbachowi.
Nie byl ro sukces. Ale operetce. jnko gatunkowi nie z:t)/kocł7ił. Rozwijała się, jak linoro~lc: powst::ił:t pi<.;kna ,(!;:tł;-ii wiedeńska ze Str;1ussem („B::iron cyg:ińo;:k1"), a pó}nicj T.ch:irem ( .. Wc~o ł a wdówka " ), w Berlinie świę
cił tn-umfy Paul Abrahnm (,.Kwi;,H Hawa i ") i Ralf Bcnatzky („Moja siostrn i j:t"). Z s:ttyry przemieniła się operctk;i w komedię mu„ycznq o cornz hard/icj błahej intryd7C~ i com,.. wic:k.;zym odcl:ilcniu od prnwd:r.iwego
:i:ycin. A? przys:rcdł koniec pierwsze j wojny świntnwcj a 7 nim 1mierzch
Ś\\·iata "K„ięcia Luksemburga" i „Ca.rewie.zn" (Leha.r), „Kcoic;źniczki czar-

Andrzej Wróblewski

dasza" i „Hrabiny Maricy" (Kalman).
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PRZYBYLI DO NAS:

LIDIA BIENUS, AKTORKI\.
Egzamin eksternistyczny zdała w 1958 r. Następnie
występowała: w Teatrze Nowym w Zabrzu (1958-61),
w Teatrze Sląskim w Katowicach (1961-63), w PTZ
(1963-64), w Teatrze Nowym w Zabrzu (1964-66), w
Teatrze Sląskim w Katowicach (1966-68), w PTZ
(1968-70), w Teatrze Sląskim w Katowicach (1970-72)
i od sezonu 1972 ponownie w Sosnowcu.

MARTA KOTOWSKA-DYMARCZYK, AKTORKI\.
Państwo wą Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie
ukończyła w 1964 r. Występowała: w PTZ (1964-66),
w Teatrze Dramatycznym w Częstochowie (1966-71),
w Operetce w Gliwicach (1971-72), w sezonie 1972
powróciła do PTZ.
12

BIERNAT ZYGMUNT,
AKTOR.
Egzamin eksternistyczny zdał w 1970 r. Pracę artystyczną rozpoczął w „Artosie" w 1954 r., potem wystę
pował w „Estradzie" w Katowicach oraz w Slą
skim Teatrze Powszechnym. Następnie angażował się:
w Teatrze Nowym w Zabrzu (1959-63), w Sląskim
Teatrze Lalki i Aktora w Katowicach (1963-72), w
obecnym sezonie przeniósł się do Sosnowca. Brał udział
w trzech filmach.

WŁODZIMIERZ

FIGURA, AKTOR

aktorską rozpoczął na scenie teatru w Rzeszowie (1955-57), potem przeniósł się do PTZ (19571963). Następnie zaangażował się w Lublinie ale w 1964
wrócił do Sosnowca, w latach 1967-69 pracował na
Pracę

Scenie Polskiej w czeskim Cieszynie, po czym zaangaw Teatrze Dramatycznym w Częstochowie,
w sezonie 1972 powrócił do PTZ.

żował się

13

BER~ARD

KR.t WCZYK, AKTOR.
Studio Dramatyczne przy Teatrze Sląskim w Katowicach ukończył w 1953 r. Następnie występował: w
Teatrze Śląskim w Katowicach (1953-63), w PTZ
(1963-64), w Teatrze Nowym w Zabrzu (1964-66), w
Teatrze Sląskim w Katowicach (1966-72), i w obecnym sezonie znowu w PTZ.

ADAM KOPCIUSZEWSKI, AKTOR.
Państwową Wyższą
Szkołę Teatralną w Krakowie
ukończ y ł w 1968 r.
Następnie wy s tępował w Teatrze
Muzycznym w Gdyni, p ó żniej w Teatrze Polskim w
Bi e lsku-Białej (1969-71), w sezonie 1972 zaangażował
się

w PTZ.

L

®
~

~

/._..__

I/ (I
'

JERZY

1'.0Zł..OWSKI,

AKTOR.

Egzamin eksternistyczny zdał w 1966 r . Dotychczas
pracował: w Miejskim Teatrze Rapsodycznym w Krakowie (1957), w PTZ w Sosnowcu (1962-66), w Teatrze
Nowym w Zabrzu (1966-70), w Teatrze Dramatycznym im. A. Mickiewicza w Częstochowie (1971), skąd
w sezonie obecnym przeniósł się do naszego teatru.
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Wicedyrektor:

ANTONI GRAZIADIO

Zespól Administracyjny:
Glówny Księgowy: TADEUSZ KUSZEJ
Dzial Upow. Teatru: WITOLD SKOWRON
MARIA GRZYBOWSKA
Dział Ogólny:
MARIA MISIASZEK
WANDA TRZCIONKA
Zaopatrzenie: JANINA SZYMAŃSKA
Zespół Techniczny:
Kierownik Techniczny: JERZY KOTULA
Brygadier sceny: ALBIN BRYŁA
Oświetlenie: MARIAN DĄBEK
Akustyk: MACIEJ KĘDZIERSKI
Rekwizytor: MARIA MARCINKOWSKA
Prac. kraw. męska: ADAM SZYMAŃSKI
STANISŁAW KA WECKI
Prac. kraw. damska: HALINA ROSTOWSKA
STEFANIA PODSIADŁO
Prac. perukarska: ZOFIA SEGDA
URSZULA BUJARSKA
Pomoc krawiecka: JANINA ZIENTARA
JANINA KURDZIEL
ALIN A KORNOBIS
IRENA SZCZEPAŃSKA
Pracownia stolarska: JAN CISZOWSKI
STANISŁAW MANIARA
Prac . malarska: ALEKSANDER GŁUSZAK
Prac. modelatorska: ZYT A ST AT KIEWICZ

Przedsprzedaż

biletów w Kasie Teatru
w godzinach od 12-18
Telefony:
Dział Upowszechniania Teatru
i Kasa biletowa
66 11 2i
Centrala
. . . . . . . .
66 04 94

Cena 3

zł

PROJEKT DEKORACJI LILIANY
JANKOWSKIEJ

