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Wiśniie w sady powróoiły !który raz? 
I w barłogu któ·ry n•iedźwiedź moono śpi, 
Kto pamięta, kto pamięta 1ile drzazg 
Nos-il w sercu najpięikiniejszy z naszej wsi. 

Której sośnie długa z!i1ma, której - drwal, 
Przed kim sława, przed kim za1trzaś1n•ięte drzwi . 
Kto pamięta, kto pamięta jokii żal 
Nosił w sercu najpięi<'niejszy z naszej w si . 

Czy te •oczy pojaś·nieją drugi raz, 
czy te włosy o.dsiiwtieją raz dwa trzy, 
Kiedy wróci ·i powróci znów do łask 
Z raną w se•rcu najpiiękn iej szy z •naszej wsi 
.„A nieprawośd wyjdą na jaw, 
o rózga gniewu tweg o ustan ie„. 



„ 
... „Ja opisuję swojskość 

Pani piosenki, sztwki, powieść - dzieją się zawsze 

w konkretnych miejscach. Jest tam i PGR, i akade

mik w Warszawie, i cicha p1'owincja, i Kraków, i Ma

zury. Czy dużo Pani p:odróżuje? 

_ Dużo jeżdżę, ·zwł.as1zicza po Mazurach d w ogóle 

po pr1owiincjri. RzeczJCwiiścJi.e, moimi piosenikami mo

żna by umaić cały przew1odrnik po kraju. Na przykład 

jest p~osenka o Pfońsiku z refrenem „Są w Płońsku 

dwi1e cuk1ier1nie, Baj:ka i K1olorowa, A rnie :pamiętam, 

czy.ś mrnie choć w jedITT!ej pocałował". 

Cukiernie są prawdziwe? 

:_ Tak, naturalnie. I ws:zys:tk1i:e nazwy m aziurskie 

u mnie są prarwdz1iwe. Napisałam też „Pojed:ziiemy do 

Krakowa", „A ja mam diz1iewczynę po słowackiej stTo-

niie', „Pi1osenkę o Gawrychrudz1ie" ws.zys;tko 

śpi·eWkii „reg,i1onalne". Przybylska śpiewała o d ziew 

czynie spod Łodz;i. Ła1zuka śpiewał „Ja dojeżdżam". 

z tym że ten, kto by układał z tego pr:zewodnik po 

Polsce, rnu s1iałby jedn:aik dołączyć sporo rzeczowych 

informacj1i. Bo g;dy przeglądam swoje piosenki, Widzę, 

że wszystkde są o mnde, a t e miejscowości to symbo

le .różnych moi:ch n1astrojów. Mapy by z teg:o złożyć 

nie mo:źm'a. Ale naturałrni1e nie jest to tylk10 nastrój 

Agnies.zk:i, coś z na.stirioju m1iejs1cowości przen1ika. Mo

że coś mi ziostało z m'Ojeg;o plierwszego, podstawowe

go zawodu, miairnorwiClie dizti•enn1i1karstwa. 

Pisała Pani reportaże? W ja:kich pismach? 

- Najp~erw w „Głos:ile Wybrze:ila", potem w „Sztan

dal!'ze Młodych". Mój ryezałt m~esdęcziny - to były 

tr,zy recenzje ~ilmowe J jeden reportaż. Pisarom o 

stoozil11i gdańskiiej, o huc:lie OzJiJmek, o ró:źmych rze

czaioh; z srubteLnym:i, •a1rtysrtyczmym1i rzeozatmii to było 
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z;upeł1n1ie nde zwdązane. Niie używałam pastel!owy.ch ko-

1orów. Mlimo że swoje piierwsze reportaże o stoczni 

piis1ałatm j1aiklo bardiZJO m~odia dziiewczyrna, były 'One sza

re, srzmstk'J1e. Mo:be coś z tej SzJorstki0ś1ci przes·z];o do 
pios•enek . 

W Pani powieści, nie tybk'O tam, Polska wygląda 
jak jaikaś egzotyczna mieszanina starodawności i no

woczesności. „Zabiiam ptaika w locie" - to jakby 

puszczona w szybszym tempie powojenna historia, 

oglądana przez bohaterkę z dystansu - w zwidach 

i przypomnieniach. 

- Miesziam miejsca i czasy - tego naiuczyli nas 

wiieky pop!l'zredndcy w sztuce - Joyce i kJino. Ale ta 

moja skŁornn:ość b!i.erze S1ię ta:kże ze z.wyikłej obserwa

cj,i, Każdy Polak ma ta.k1ie złożione doświadczenrie z 

powojennych przemi.an. U nas wszystko żyje obok 

siebie; mieszkam w podwarszawskdm osiedlu i widzę 

jak to wygląda. W niedzii elę babcfa idzii e nra majowe, 

mama idzie na czyn, młode pokolenie idz1ie na Nie

mena. Potem wszyscy spotykają się przy obiedzie 

rozmawiają, po czemu jest wykładzina podŁogow:a. 

Wszystko to jest jakieś miękkie. Swojskie. 

Ja opisuję siwojskość . Nie pytam, czy to dobrze, czy 

żl e , że tak u r:.is .le.et. / ni dlaczego t ak jest. Nie oce

niam, nie analizuję. Widzę to i montuję obrazek. Nie 

kryję, że jest to obrazek Hryczny. Powstrzymuję s·ię 

od oceny może jes.zeze dlatego, że ja też taka jestem. 

Trochę siedzę na majowym, trochę idę na c,zyn, tro

chę idę na Niemena, trochę kupuję wykładizJirnę. Ooś 
przeczytam, nic nie zroziumiem. Wyrzucę. Coś postu

diuj ę. Przestanę . Siebie w tym opisuję. 

W „Listach śpiewających" zestawiła Pani różne 

osoby, Były tam karkołomne, zupełnie do siebie nie 

pasujące przeciwstawienia: Dziewczyna z Mazur 

i przedwojenna pani Amelia; Zona w Szwecji - Mąż 

w Sochaczewie. Piszą do siebie, każde swoje. Ale ja

koś znajdują porozumienie. Skąd taki pomysł? 

- 'Du mchodlzii w grę moje szczególne doświ1adc::enie 
rod<zJi1nne. Md1eszkia~am w FalenJicy wychowa~am się na 

Saiskfrej Kępie. FaiLendoa., Kępa, Praga - to są moje 

mi1ejs1ca. Jestem wall'.s~aiwtla.1n1ką, chociaż pra'Wlobrzeemą. 

Ale to mn,ie j~crze nd1e ~eśLa. Wydaje md się, że 
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pnede wszyst'kiim jestem - kundlem. Moja rodz.ina 

to przedz.iwny konglomerat wyższych i ruiższych sfer, 

także ruarodowo jest to poplątane. Ojciec urodz.ił S'ię 

w Belgradiziie, babka była Serbką, prababka - Woło

s2lką . I jereli często zdarnało m i się siąść J:<:"ZY jednym 

stole z grupą przyjaciół, którzy są podobna do mnie, 

o tyle z całą moją rodziiną nigdy niie zaSiadłam ra

zem . Niie tylko dlatego, że ozęść ich 111ie żyje, ale że 

c'i lrud'ZJie 1ru:e ohcicliby luib inie mog1i &iąść rotrem przy 

stole. K10nserwatywna część rod'Zliny żyje w Anglii. 

Ojciec jest postacią w pewnym sensie cyganeryj ną. 

Matka: Pa!I1Il!a z dobrego domu. Mnóstwo osób ruie pa

su j ących do siiebie. Dlatego móWlię, że jestem kun

dlem. Mogę nosić sygnet, mogę nosić szairawairy i m un 

dur ; mogę jeś ć z gazety, mogę jeść z kryształów. Nie 

ukrywam tego, bo to się niie da ukryć. Zawswe coś jest 

u mruie nie w porządikiu, a jednocześnie rawsze umciem 

się 1;naleźć: k wilatek do kożuch a. 

- Charakterystyczne dla Pani pisarstwa jest to, 

co bym nazwał przekladaniem momentów dziejowych 

na lirykę. 

- To właśruie jest najtrudniejsze zadanie, jakie so

bie stawiam przy pQsanli.u. Ja tego próbuję, ale nie 

4 

zawsze mii wychod,zd. Stairam się nrieraz wynaleźć no

śną metafoTę , ale częstlo jest ona zbyt wątła , jak na 

spraiwę, którą chcę wyrr-aalić. 

Charaikterystyozn e dla naszych czasów jest na przy

kład prz.entl'kla!Ilde snę obrrzędów. Jesizcze da1W\lle kulty 

ruie wygasły, a już pojarwiiają siię nowe. Napli!sano o 

tym wiele powa-imyeih ipnac, ja tlo próbowałam opdsać 

w Wliernzu opa!!"tym na praiwdzli•wym 2!dairizen1iru. P o·

dbbno ina grób Gagairina sbamuszJM przynos.hl'.y w Wiel

lmnoc pdsa111kii. Dztliwny fakt: ludzde cz,ozą odwagę 

człow.ieka, który poleairał w kosmos, na sposób pra

dawny. Zbitka dwóch rytuałów. Niejednego artystę 

to dziś pasjonuje. Ale ja w SWQlim wierszu popełn i

łam ja.kliś błąd , wtidoCiZl!1de użyłam zbyt wątłych sym

boli. Czasem jest tak, że symbol żyje soooe własnym 

życiem, a ozytelnii.lk nJie wie, że a•utorka chciała aż 

tak ważną rzeoz powiedzieć". 

Fragmenty wywiadu udzielonego przez 
AgnieSZkę Osiecką tygodnikowi „Film" 
(Nr 51-52, rok 1975) 
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Kryminał czy moralitet? 

N~e c'hailałrby.m, •alby ten s.z.klic 10 niaj nowsrej SQjtJuce 
Agrui)eS!Zlq 0 5iiecikliej odc.zy•tywaiIJJo jalko o~aizjoruaLny 

ar.tylkuł w pro~Le z o'klarz.j1i jej pra.premlierowej re
alirzacji w Teartlrze PolslkJim w Bydgosz:c,zy. Niie będę 
klliSliił si•ę, ·alby wdlmiać ·c.zyteLndkia - wii.ct:za w pro
blem1atylkę tego 'l.l!tworu lub domYtśla·ć się ,„oo .aiu1tor 
pow.iedizliieć chciał". Sąc:Lzę, że -Olbejnrentie .sipektaklu 
dla w11dlzom wtięcej satysfailrojlil, wli•ęcej wrażeń .i Si\l

ges1Jiti ·do liJilldyw.id'uailin.yioh przemyśl·eń czy r ·efl eksjli 11Jiż 
fiilolliogiiezno - klrytyczmra wykłada1r.1:a teoretyiezma. 
Tym b aJr1d!z.:iiej :l'lOOSIZtą, że „NtaijplilękJI1iejs,zy z całej w sli" 
od strony fil,1Jerac'ko - d!1arrnarturrigiLo=ej pr·owadlZOny 
jest •W 1toruaiej1i II'·eia.M1srtyo.,nej, korIBtriukcjra f1albuLarma 
jest ·prnejrrzysta Iii j•a·SJI1la, 'P'f'olblematyk:a, jaik to s:ę po
tocz!1Jie mówli: „wyria±niLe zairyooW1a111la". A jeśl:i mdrmo 
wszystko unosi SJię :nia1d tyim •utwor·em a1ura poert;yokia, 
z diPugti.lej z;aiś s.t rony •a1IegiolI'yrc2'JlliCI!, .ŚlWliladiozy •to jedy
ruie, ż.e wbr·ew pooo1ro1In autorkia rpozooliał!a Wlierna so
biie. Swej poetyioe, swemu wrarsz!Ja>towln. dtośw.ia.cticreniu 

prisairsik.Lemu li •wł•aSl!lemu pog[ą•dowti ś.wi1ata. 
Alego11i.i czy pal'abolli :zmraoz.en:iowej utworu nde ra

dl:?Ji'łlbyrm jed1n1ak odczytywać rw sipos& natrętmr'.e jed
nozna·ccZJny, uogólnrila:j ąey. Byłoby to sprzeC1Z1ne z to
n•aicją utworu , a nrawet rproponoW!alI1Ylffi rp.rwz OS!iecką 

roizwiącZJanliieim fliinaił u, który róW1l1ie dl~brae może roz
grywać SJię ,;nta 1prnwdę", jalk. i w rpół j ·aJWlie. A może 

jest to tyl kJo projelkicjra smru czy WYII'IZ'lltów siumiienJa 
Zochy co „:ni.e chdliał·a StJacha"? 

A jedlnaik! Po tyim, co r1ru .ruapisalem możnaiby są

d22ić, że nraj1Illorwwa s.z.!Jukia OsieckJi•ej, ktÓII'a z;re-sztą 

rzrad'ko siięg•a po formę ,d!mJmart;u, 1kJo1n1tynuUJje w jakiś 

sposóib ·dotychczasową 1poetykę scenli'OZ!lą. Wystarczy 
j•edl!1Jak odwohać się do „Apetyt'U nra ozer·eśnlie" czy 
„Łotrzyc" - 1PflZY'PQffii1nra1nych os1Ja1tJniiio w ·teleW1i.zjli
żeby mrLeć wraiżernie, 1i.ż tym II'laZe'ITl mamy do czynie
n n1a z irrmą mliimo Wis.Zy•stlko Os!iedką. 

Dy.gresyjn,i1e unogę się rprzyzrmć, że wśród juroirów 
tegorocz.rnego kon1kiuil"S1U d1r.amaturigid1oz.nego (który tra
dycy,j1ru1e już ordibywa się co roku w By.ct.gos.zozy jako 
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1iruicjatywa tego Teatru), kliedy otwarto kiopertę z go
dł·em !i cdczyta1110 :naiz:wiSlko 1a1u tork:h - 2lapadłla kon
sternacja. MJi1aJeim 'Z!as.zozyt uczestruiezyć w jury tego 
k!onikiur u i sam uległem zas'kocZJemJiu . Do.mrnemywa-
1/iś:ny róimyich rautor6w - 1nligdy Osli1eakiej. 
Bylfuśmy z;godniL, że 'Utwór ten jesit Illie tylko jed!nym 
z n.ajleps.zy,ch w tyim ko.nkiuirsiie (dI"ugą .s.ztuiką, któ
ra otrzymała rówruornzęd!ną p1ierwsizą na.g;rodę jest 
„Płeć" M.1eczysława Otbro•msikiego, a JeJ praprrern'.e
rową ~1!1/Sce1nl:lzaicję dbejrzą w!idiz.owiie B yd gos'Zjczy w 
tym sezon/ie rw Tea1itZaej1i mac!1erzys1Jej sice.ny), ale tak 
że jedin,ym rz baird,ziej ri.nter·eSują·cych materdaiłów sce
niicz:nych c1sibaitnt:Jeg00 okresu. 

Sposób pr;z;eprowadzenJa fabuły, soaim temait wr;es,z
c'ie, jego dlI'ama.tyczna toniacja, kontelksit śmdlO'Wli.slko

wy, na poły sensacyjno - krym:1naJln1a formia , Wla!I' 

stwa słowno - ·dl:laaogio,wa - dalekiie są iporornriie od 
tonacji 1zmrrów1no. dortychcza1sowej twórcwśclj scendCTJnej 
Osi·eck~ej, jak równd.eż sze11okio z°złanej twór.ozośd 
poetyC'kiiej rw hlczm,ych piosenkach ii bailiadach piiis·a.
:nyc'h dlla rporpuliair:nych .i bardrziiej 'alffibiirtmyoh piosem
k •airzy. 

„Najpięk1nl'.•ejsziy z ciał.ej wSli" jest 111Ja p ewno gornki'.rm 
morrailii>teteim o p['ZJewll'ot:no§ai azłoW1iEfua, a może słu

szn:ilej byłolby 1powii.redz.ieć, o s:kiażent~u •niabu1ry ludiZJkiej. 
J ed!nalk .n1ie j est to sztukia o „ imrnanen!Jnym gr zechn 
tkw:iącym w człowdekiu", ale o tchónwstwi.e„ egiodz
m ie, konfomn1mnie, sobk:ostw.i•e i wygodin!:ictwie. Przy 
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tym kłamstWIO i ·tchórzostwo podiają sobie często 

„bmt:nlią dłoń", slk!az'll!ją w tym ipr~Y)pa;dlku nliewiiJn ne
go człowieka nia n:i.eziawdlnioną karę, dierpienie ~ tra
ged!i ę. 

Aiutorka uk!aizuje, jiak w pe~j olm-·eślonej sytu
acjli spotec.zno-obyoajowe j, śirodlOIWlislk:owej, te wszys
tkńe negatywne ceohy ludizktl.ch zachowań 1i działań 

mogą ziadecydowiać o los:ie czł0Wiiek1a . Jaik pewne 1'€

liikty obycm jowe li tiak ZJwainej zbliorowej sol!id!anności 

mmnli jają siię z rpocziu ciem zwy!ldej lud~iej moral
ności. A za1tem zło jest w tym przypadku wykła·dnią 

stylu życia li myśl-enli1a paw.n.ej, wąSikii•ej ·dOść zb'.oro
wości l ud.Zlk1iej, peW)nych przyrz.wycZJajeń •i 1zaśdaJnko

ego sobkostwa - ruie zaś układem z góry założo

nyich „g;ier taktycznych". Jest smutmą kolelii::i.ą z;aco-
fania mornlnego li sipolecznego, po któDej jakże bez
trosko czas·arrrni skaczemy nj•e zdają·c soblJe sipriawy, że 

znajdujemy się już w grzęm.wisku. I to jest ina pe
·wno b"3 1I1JOwa tonaJcja moMllna utworu a utorki oo!la-
ge'u pioser..karsk·o- muzyczme.g0 „Niec'h-no tylko za
kwliltną jalblo::1ie". 

Ale gdy odczytamy głęb~ej sztukę, zwN1icając uwa
gę lnie tylko na fabułę, problem. aJle i na formę u
!JWaru, jego język, aurę ailego:ycZJno - poetyck:ą 

tkwiącą przecież pod powłoką rea L:.Styc,zmych zda
rzeń i zdarzeń dramatycznych, odnajdzjem y przecież 
Osl!ecką - poetkę zwyczajnośa:, bystrą , a jedno
cześn.ie wy:mZlll.ffiiałą obserw<JJ~orkę życia . Poetkę 

\Vspółczesności, gd'2lie, jak mówi Bryll ,.zwyczajne 
jest obok wz::i.iosłego" . 

Utwór to jed1na1k 1Iliie :?Jwyczaijny, pełen refleksj i i 
zadumy. Oby te odczucia towarzyszyły wjdzom po 
obejrzeruiu jej prapremlierowej i dalszyich, na innych 
już scenach - realizacji. 

Dlatego wy1baczicie Państwo, że ~ .nin:ejszy s zikit: 
jes t racze j osobistą re.fleksj ą a 'Illie zwykłym arty
ulem o .niez:wykll•e ohyba wartośd:owiej sztuce w na
w ej 1najruowszej diriamatrurrgiiii. Może w tym tkwi naj 
większa zaleta t,ego uitwwu, że baird12Jiej skłairuiia do 

) 

reflek ji niż kategorycmlyich sądów? { 

JERZY SOKOŁOWSKI 
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Agnieszka Osiecka 

„Listy śpiewające" 
(fragmenty) 

... „Umarła :róża" ... Ech, to 1rnie dla ciebie, biedaku. 
Nde wierzyłeś nligdy w mój talent p oetycki, tak samo, 
jak n ie wierzyłeś w to, że mogę zostać tancerką i za
chwycać tłumy tu, 111.a przykład w tej operze pod pło
nącymi pochodrniami. Ale ty ... Ty nawet ruie wiedzia
ł eś, że gd lli eś ist1111ieje jakaś Sziwecja - i tyim podob
ne ! Zamknąłeś mn!ie w kuchnli n.ad Wlie.cz111de gasnącym 
płomykiem ga'ZJU i d.cmiJCZJką więdnącej pelairgon!i i. 

Tymczasem tu , w tym suriowym północnym kraju , 
zna leżli się ludzde, któcr:<zy pcizlrual!i się na mnlie. 
Przychodzą , żeby mnlie pos~uahać, próbują poJą ~ 

m oje wiersze, ziroziumieć całą moją duszę. Choćby 

dziś ... BędtzJ.ie u mnlie peWlila młoda kobieta. Przycho
dzi , patrzy na mnlie. Śledlli kaiJde moje słowo . Uczy 
się polskiej mowy 

Och, tylko nie myśl, że to jakraś nieudana studen t 
ka przychodzi do minlie na klorepetycje. Że biorę za to 
piioo1i ądze ... Skądże zinowu ! 

Tylko w twojej po~aiJwej g~owie mogą legnąć się 

takie pomysły . To jest s,zwedzkta księŻtnlicZJka . Przy
jeżdża srebrzystym automobilem, mój lokator otwiera 
jej drzwi .. . Chw1ileczlkę ... To pewno on.a ... 
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(. .. ) A ja tu, moja dnoga, pisizę list do męża. Och, 
to siz:aleniec ... Czekała go wtlel'kra kariera dyplomatycz
na, ale dla !IlJillite po prostu ziwarriiował ... Rruaił wszy
sitkro i iosii1adł na prowlilncji. 

Tak, moja c!T1oga. Osiadł na p11owtlncju, a mnie p'J 
p110stu poriwał ze sceny. Och, panii jest zbyit młoda, 
aby pamiętać moje inalZiwd.sko. ByŁam wtlelką tancerką. 
'I1aik, prios2ę pat!lli.. Jak bUITZia wpadł do gairderoby, rzu
cił rod do stóp d ziewiięćdl'liiesdąt świeżych az,alJili i po
wiedział: „Zerwalem twój ikron.trakt. Jedziemy". 

Ach, Boże, cóż to były za cz,asy! Teraz zostało m i 
tylko pisan!ie pamdętntików. Wydawca nie może do 
czekać slię mojego powrotu. Czy da pani wiarę ? 

Moje pamiętrniktl będą w odcinkach tłumaczone na 
japońs~i. 

No, głupstwo. Do roboty. Histocr:<ia może na mn i ~ 
poczek•ać . O, prloszę to zm1111otować. 

.. . Talk, tarruik „Wliersizy u myśH" otddalrun wlaśni e do 
przepisani·a. Pokażę pani w prizy szłym tygodniu . 

Chcę słońce gairściami 

pełnymd brać, 

mdeć w domu fortepian 
i trochę grać. 
Trzy świ·ece i wie pan, 
miech plonie ,gJrtog. 
a czarny forrtep1an 
jalk oziarny smok. 
I tnliebo pod gŁową 
przeczyste, przejrzyste, 
i wtle pan, Beethoven, 
„Chryzanitemy złociste". 

Oto próbka mojej twórczlOŚci. 

Szwedzd są z:achw~en.i! 
Co ty na to ? -
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(. .. ) Chcę nosdć fry,ziurry stooowne do mej dumnej gło
wy. Chcę spotykać roourrmych, piięk111ych ludz.i, któ
rzy pojmą bogadWIO mojej dusizy. Chcę nosdć ręka

wiczki, których dotyk będz.iie pieszceiotą. Ten zapach 
benzyny i perfum, którym tu oddycham pobudza mo
ją fantazję. Oodzienmie śnlię dalekie podróże. Ludzie 
tutejsd ubóstwia ją mnlie. Na k a:bde moje słowo odpo
wiadają uśmiechem. 

P.S. D7liś byłam z ksdę:bnliczką i jej bratem w operze. 
Jej brat jest po pr·ostu urzekający. Cóż to był za wie
czór. .. 

Maria - Anna 
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(. .. ) Czy da pani wiarę - uc-iekłam kiedyś z domu. 
Ot, wybiegłam na gan,ek w n1oc kSJiężycową i spojrza
łę.m w niebo. Gwiazdy układały się w kształt mojej 
twarzy. I wie pani, poczułam, że muszę v.rrócić na 
scenę. 

NarLJUciłam na rarnliorua futro , wsiadłam do auto
mobilu i bez słowa odj echałam. 

Dyrekto!f. był zachwy,oony. Uwierzył, że powrócą 

z.nów jego złote dnu. Pio tygodniu tańczyłam już słyn 

ną partię Rozyrudy. Opisuję to w moich wierszach ... 

... Tyle mojego, co na niebie, 
tyle mojego, co prze1otne. 
Więc patr.zę w białej chmury grzebień, 
w niebo nliewiinne i zalotne. 
A l11iebo, oo naid domem moim 
21a\Nfisło siwo i bez.pańsk!O, 
nagle powiada: Czemu stoisz, 
ruszże fantazją swą słowiańską. 

Wiatrarntl, burzami mntie nakarm, 
w chmurę mniie wystrój i ptaka. 
Daruj mi tęczę przejrzystą 
i rude wschod u ognisko. 
A kdedy będę gO'flzeć jak czereśn~owa kiść, 
to wtedy nawet możesiz - do domu iść ... 
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W iieperbuar1ze: 

TEATR POLSKI 

W iliarrn Szielkspi'. r 
RYSZARD II 

Aruboni O:oocihow 

CZAJKA 

Konstanty Krurmliowski, Leon Schiller 

KRÓLOWA PRZEDMIEśCIA 

Janusz Odrowąż 

NIEZWYKŁA P R ZYGODA 

komedia m u zyaima c:llla dzilecil i m.lodz,ieży 

TEATR ICAMERALNY 

Gabr,iJelia Zap0Js1k.a 

SKIZ 

George Bermrurc:I Shaw 

PROFESJA PANI WAR REN 

Luigi P iiram.c:leUo 

CZAPKA BŁAZEŃSKA 

TEATR K AMERALNY I SCENA 75 

M i.eczysl aw Olb.1::>mski 

PŁEĆ 

SCENA 75 

P eter H aoks 

H ISTORIA O STARYM WDOWCU Z ROKU 16'37 

W przygotowaniu: 

TEATR KAMERALNY 

A u~ Stmilnc:IJberig 

TANIEC ŚMIERCI 

K !erolWU'l!ilk tech ruiozmy 

PIOTR RZEPECKI 

Brygaidi1er oony 

STANISŁAW S ZWARC 

Ośw1i1etJ.en : e 

ALOJZY SWIERKOWSKI 

Ki.eiriO'W'l1Jicy pnwow.rui : 

kiraiwieak:iej damskiej 

MODESTA WRÓBLEWSKA 

kriawleck.iej męskiej 

Wt.ADYSŁA W KLIMASZEWSKI 

m aiLairsk.:e j 

GAGIK AR UNTJUNJ AN 

bol ai:r.skiej 

ANTONI TROJANOWSKI 

fryzjersik.ilej 

HELENA GLĘBOWSKA 

szewc 

RYS ZARD DĘBCZYŃSKI 

Akustylk 

LESZEK J ARZEMBEK 

Rekw'Lzybor 

FELIKS HEINRICH 

K ooird)"nator procy artystyc.zinej 

ANDRZEJ RYBARCZYK 

R edalk:ror prowamru 

EWA ADAMUS-SZYMBORSKA 

Kasa Teatru Polskiego czynna codziennie z wyjątlciem po
niedziałków w godz. 10-13 i 16-19, w soboty w godz. 11-13 

i 16-19, w niedziele w godz. 16-19, tel. 225-98 i 226-H. 

Kasa Teatru Kameralnego czynna codziennie z wyjątkiem 
poniedi,iałków w godz. 17-19, tel. 233-14. 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje Dział organiza
c ji widowni, al. Mickiewietza 2, tel. 225-98 i 226-46. 
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PZGraf. Bydgos'ZJCZ, Zam . 3670176 A-3. 

Reżyseria 
MATYLDA KRYGIER 

Scenografia 
Lll..IANA JANKOWSKA 

Opracowanie muzyczne 
GRZEGORZ KARDAS 

Muey\kla do ballady 
SEWERYN KRAJEWSKI 

AsysteM Te'ŻySera 
WARSZOSLAJW KMITA 

rru,ptcj ent 
MARIAN GUZEK 
Kontrola tekstu 

KRYSTYNA KOZAK 

Cena programu 5 zł 



Agnieszka Osiecka 

Najpiękniejszy z całej wsi 
Osoby: 

Fr~ 

W ARS:GOSLA W KMITA 

Alnrtlek 
ANDRZlEJ JUSZCZYK 

S1laclh 
ZBIGNIEW OLSZEWSKI 

Ziolclha 
BOŻENA GAZEWSKA 

MartlkJa Z.OChy 
WANDA RUCIŃSKA 

Pamdlzlililla 
MAGDALENA KUSIŃSKA 

Prijiam.~c:a 

BOGUSLA W KOZAK 

Furmain 
JAN IBEL 

Robotrui!k I 
ADAM KRAJEWICZ 

Robotniik II 
ALOJZY MAKOWIECKI 

OhlQp 
JERZY GLĘBOWSKI 

Proklurr-aroor Prirerwsey 
MIECZYSLA W WIELI CZ 

rtrtdkruiraroor Drugi 

ZBIGNIEW KASPRZYK 

Jaiazewslkli 
ZBIGNIEW SZPECHT 

M:illiicj3111/t 
ROMAN METZLER 

Sęcll'zJiJa 

BOLESLA W BOMBOR 

Psyicihr0l1og 
HIERONIUVI KONIECZKA 

~a sądowy 

BOGUSLA W KOZAK 

Lls1xmiooiz 
PIOTR CHUD.ZIŃSKI 

" • ~.'.'1!• ""'••:o-.!' '; ""'':ĘI - -•dJ,~' ~ 

' . . . 
" " '. 

Marek
Typewriter
Ze zbiorów Wandy Rucińskiej

Marek
Typewriter




