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Zbigniew Żakiewicz urodził się w roku 1933 w Wil
nie. Studia wyższe (filologia rosyjslte) odbył w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Opolu, gdzie też - w rok:.i 
1965 obronił doktorat. Od roku 1968 mieszka w Gda11-
sku, jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu 
Gdańskiego. 

D biutem Żakiewicza , dobrze przyjętym przez kry -
tykę, był tom opowiadań „Chlopiec o lisiej twarzy" 
(Sląsk 1962). Wkrótce też (1967) wychodzi drugi zbiór -
„Liście". Zasadniczy przełom w twórczości pisarza 
łączy si<: jednak z trzecią jego książką - „Rodem 
Abaczów" (Czytelnik 1968). O książce tej szeroko i z 
uznaniem pisała krytyka, zaś uznanie czytelnicze po
twierdza szybkie (1971) wznowienie powieści. Zacytuj
my jeden z charakterystycznych głosów krytyka: „Na 
tle ogólnopolskiego dorobku literackiego ostatnich lal 
„Ród :\baczów" Zbigniewa Żakiewicza wyróżnia si~ 

oryginalnością stylu i formy, sposobem tworzenia me
tafor, komponowaniem obrazów, stwarzaniem niepo
wtarzalnego w swej egzotyce i niezwykłości klimatu 

nastroju" (Jerzy Mańkowski, „Nurt" nr 9/1968). 

Po „Rodzie Abac;z:ów" ukazują się następne powieśc; 
Żak iewicza: „Biały karzeł" (1970, II wyd. 1974), „To se!l 
tylko, Danielu ... " (1973), „Dolina Hortensji" (1975), 
„Czteropalcy" (1977), „Markigo albo 'komiczne przygo
dy Marka Piekielnika" (1978). Listę tę uzupełniają: 

„dziennik podróży i lektur" - „Ludzie i krajobrazy" 
(1970) oraz Gdańska Książka Roku 1977 w d:zledzinie 
prozy - „Dziennik intymny mego N.N." 

Wysokie walory książek Żakiewicza, o którym tak 
napisał znany poeta i krytyk Zbigniew Bieńkowski: 

„Posiada ( ... ) to, co nie jest udziałem wszystkich pisa
rzy: maksymalną świadomość stylu. Nie chcę doszu
kiwać się genalogii, ale styl jego powieści nie ma sobie 
równego w twórczości literackiej jego generacji", 
przyniosły mu kilka cennych wyróżnień - m.in. na
grodę Fundacji Kościelskich za rok 1971, „Order Stań
czyka" 1971, nagrodę „Spojrzeli" 1974. 

Żakiewicz nie jest pisarzem ani łatwym, ani popu
larnym. Jest za to maksymalistą, a to znaczy tyle, że 
zawsze w swej twórczości pozostaje wierny najważ
meJszym sprawom, tematom i obsesjom człowieka 

współczesnego. Żakiewicz drąży tę sferę naszego życia, 
która zawsze pozostaje na pograniczu „ratio-emotio". 
na pograniczu świata realnego, materialnego, spraw
dzalnego i świata irracjonalnego, świata snu, nieist
nienia. Stąd częste wycieczki w 'podświadomość , zgłę

bianie przeszłości, poszukiwanie prawdy o jednostko
wym bycie, poszukiwanie tożsamości. Na pograniczu 
snu i jawy zdarzyć się może prawie wszystko - stąd 

w książ·kach Żakiewicza tyle niezwykłości, fantastyk\, 
dziwności, stąd cudowność granicząca z siermiężnością. 
Nie jest to jednak nigdy cudowność łatwa, uproszczo
na - „cudowna". Żakiewicz nie bawi się swoimi włas
nymi pomysłami poddając całą materię swej prozy 

konsekwentnej i żelaznej organizacji. Rezygnuje z 
łatwych profitów .tematu społecznego, ale też nie za
nurza się w ułatwionych fantazmatach psychologizmu. 
Jest, we wszystkich swoich książkach, wierny sobie. 
Również w książkach dl dzieci, które stanowią bar
dzo ważny element jego dorobku. (Poza „Krainą sto 
piątej tajemnicy" wymienić tu trzeba „Dwóch dziel
nych z Plimplańskiego Lasu" i „Ostatn i rejs Grubego 
Jana"). Cechy, wspomniane wyżej: fantastyczność. 
dziwność, wyobrażniowość powieściowego świata, znaj
dują swoją realizację również w 'książkach dla dzieci . 
czyniąc je lekturą niezwykle atrakcyjną, ale i (przed~ 
wszystkim) pogłęb i oną, wpływającą na wyobraźnię ; 
sposób myślenia najmłodszego cz telnika. Wypełni:ł 

bowiem Ża kiewicz tę lukę w polskiej literaturze dl a 
dzieci, którą stwarza brak rodzimych odpowiedników 
„A icja w K rainie Czarów" czy „Piotrusia Pana". A to 
bodaj najgodniejsi antenaci. 



EUGENIA KOBYLIŃSKA
-MASIEJEWSKA: 

„Kraina sto pi<itej tajemnicy" pow1esc dla mło-
dzieży (dozwolona i dla dorosłych) osobliwie mnie za
fascynowała. 

Właściwie nie od razu. Z początku czytałam ją nie
ufnie: co ten Zbyszek Żakiewicz fantazjuje? Jakie 
jeszcze ekstrapomysły strzelą mu do głowy? Chcia
łam odłożyć czytanie na później - kiedyś tam - let:z 
ani się obejrzałam („.), gdy to, co nieopatrznie uzna
łam za fantazję, zaświeciło rr:i w gł:>wiE' jak tęcza i 
pociągnęło w Wielką Przygodę, która się odbywała 

w tej książce . 

( ... ) 

Nie mogę streszczać tej powieści : ona nie nadaje się 
do streszczania lecz do przeczytania. Tyle w niej dzi
wacznych ptaków i zwierząt, osobliwych przygód i na
głych spotkań, które niekiedy wydawały się temu i 
owemu grożne, a kończyły się zaskakująco zabawnie. 

Tylko tyle? - spytacie. O nie. Aż ty le! Te przygod 
są dla dzieci , które przepadają za przygodam!, więc 
będą miały pełną satysfakcję. 

(„Dziennik Bałtycki" 8-9.X.1972 r.) 

MICHAŁ SPRUSINSKI: 

„Kraina sto piątej tajemnicy" będzie bez wątpienia 
książką wiele razy wznawianą i poczytną. I dlatego 
że prozaika walnie wspomaga grafik-poeta Józef Wil
koń, i dlatego, że kraina, gdzie zamieszkują Bardzo 
DziwnE' Stworzenia i gdzie dzieją się Bardzo D:>;iwne 
Rzeciy jest krainą osobliwą i osobliwie mądrą. Rząd1.i 
w niej wyobraźnia i dowcip - władczynie nie tak czi:
sto nawiedzające rewiry prozy pisanej w awangardo
wych zapałach. Tylko tam spotkać możemy ptaka 
zwanego dintojrą, co żywi się kolorami, pikolaczka, co 
,;ma malutki pyszczek jak u jeża i krótki i ruchliw:1 
ogonek", ptaki - anlitka i proklitka. 

Żakiewicz dość przewrotnie zapomina, że nadejdzie 
czas, gdy jego c>:ytelnicy sięgną po inne księgi oby
czaju, tam spotkają inne przykłady dintojry i ujrzą 

całkiem odmiennego pikolaczka. Ale też w powieścio

wych pomysłach językowych, w samy m sposobie wę
drowania po fantazyjnym kraju manifestuje autor -
jak czynił to w swoich dziecięcych „rymowankach" 
Przybo.ś - wiarę w ożywczą moc wyobraźni, \'I po
trzebę pięknego zmyślenia . W literaturę, która potę

guje ·wrażliwość, broni przed wtórnym - w wieku 
dojrzałym - analfabetyzmem słowa i myśli. 

(„Literatura" 3.VIII.1972 r.) 

MARIAN ŚLIWIŃSKI: 

,,Kraina sto piątej tajemnicy" jest wszakże książką 
pisaną w konwencji literatury dla dzieci i do najmłod
s zych czytelników adresowaną. Proponuje swym naj
mlodszym odbiorcom atrakcyjną wyprawę - wrai: 7. 

narratorem, jego córeczką Asią, jamnikiem Jeremia·
szem i krukiem Ksawerym Kiejstutem - do tajem
niczej krainy, obfitującej w „Bardzo Dziwne Zwierzę
ta, Bardzo Dziwne Rzeczy i Bardzo Dziwne Zdarze
nia". (.„) 

Wymarzona kraina nie okazuje s i ę wcale krainą „cu
downą", lecz dziwną w najzwyczajniejszym tego słowa 
znaczenia. W krainie tej, która jest światem „odbit
ym", „przenicowanym" - lewa strona jest stroną pra
wą, a po wschodnim zachodzie słońca następuje za - . 

- chodni wschód. Dziwne i w rezultacie nieznośne są 
ptaki , zajadające się kolorami. Jak łatwo się domyślić , 
Kraina Sto Piątej Tajemnicy nie grzeszy równowagą 
w dziedzinie kolorów. Dziwno~ć niezwykłej krai n y 
uświadamia wędrowcom tę prostą prawdę, że ich 
własny świat jest z gruntu racjonalny, pełen iadu -
i godny zasadniczej akceptacj i. 

(„Litery" grudzień 1972) 

WOJCIECH ZUKROWSKI: 

- Czyś zaglądał kiedy ś do studni i widziałeś ja 
1.am na dole płyną obłoki? Albo obserwowałeś jak że
glują na powierzchni stawu? Wychodzą z trzciny i su
ną do drugiego brzegu i znikają jakby wsuwały się w 

ziemię? 

- Acha - potwierdził skwapliwie. - I wcale ię 

n iebo na górze nie zgadza z tym pod nogam i„ . 

- Bo to jest niebo, właśnie z KRAINY STO PIĄTEJ 
TAJEMNICY. Pan Zbigniew Żakiewicz dostał się tam 
przypadkiem, trafił na d e s z c z o w e o k i e n k d, 
wyglądało jak zwykła kałuża po ulewie, tylko już 

błękitniało od pogody. Odbijały się tam drzewa i obło
ki. Wszedł do 'kałuży i tamtędy wpadł do tego innego 
świata, takiego jak w lustrze, niby to samo a inaczej. 
Wpadł ze swoją córeczką Asią. 

- No, i co ich tam spotkało? 



- Zobaczyli zwierzątko z rodziny beznóżkowcó':""• 

k tóre się tylko mogło turlać ... Nazywało się p ik o 1 a
c z e k... Latały tam ptaki zwane di n to j r a rn .i źli

zywaly k olory. Kruk, który się z nimi spotkał , obliŻa
ny stał się białym krukiem. 

- Przecież n ie ma białych kruków! 

- P od słowem, że są! Mam ich parę w s w ojej bi-
bliotece , chcesz to ci pokażę ... 

- Wu jek myśli o rzadkich książkach . 

- J a sne. że tak. A t en pan Żakiewicz m a poetycką 
•obrażnię. To n ie jest ks iążka dla każdego, tylko 

dla takich, którzy widzą więcej n iż jest, za l ud niają 

ciemny p okój murzynami w zasadzce, a zasypiając 

słyszą co meble między sobą gada j ą , jak s i ę przecią

gają, zadowolone, że już nie muszą słu żyć człowiekow i_ 

I t k i ch ł opiec wie, gdzie muchy mają swój cmentarz ..• 
Wiadomo, na lampie pod sufitem. A potem m ama si ~ 
dz iwi, skąd s ię ich tyle nazbierało„. 

- Mn ie się raz zdarzyło, jak byłem sam, więc nie 
m a m świadków, że ten chłopak z lustra, to znaczy ja . 
a le ni e ja , pierwszy pokazał mi język. Ja mu .t eż i za
mknąłem oczy , żeby nie widzieć tego czym mnie chciał 

obraz[ć . Ale on też zamkn~1l oczy .. Jednak ja go CJSzu
kałem i podglądnąłem, że mu było strasznie gł upfo . 

-~ A to nie byłeś t y sarn odbity w lustrze? 

- r ie! O n, mia ł jęzor dłużs zy ode mnie. Mierzyłem 

pa lcem. O n mnie t ylko udawał i przedrzeźniał. \Vy
szedlem z pok•.i ju i zajrzał em p rzez dziurkę od k lu cza, 
a on jeszcze stal w lus trze i robił do mnie g lupfe miny. 

laciek, masz prawo czyta ć tak piękną ba~ i'l jak 
.,K ra ina S to Pią tej Ta jemnicy"! („.) Jest to ksiqżk <l 

n iezwykł a, zaskakująca dziwnością sko jarzeń , ale w y 
sta r czy t y lko s ięgnąć do własnych wspomni ń żeby j ą 

u znać za bl iską , za ba rdzo swoją. Będziesz miał dużo 

u ciechy dzi elą c r1rz •gody wśc ibskiego J am n i k a Je r e 
miasza i K ruka K sa wer go, pozna j ą c dźwiękojadki ... 

- Co za dźwiękojadki? 

- Tak ie, które i w waszej klasie czasem przelecą 
zjadają to , co ci koledzy podpowiadają. Nie usly -

sz.: sz i d \v ója. 
ko opowia dał... 

ty n ie żąda j ode mn ie , żebym Ci t y l -

- Wiem - ża ch n<'. ł si ę i zaczął skandować .g r u bym 
głosem - „Nie na to zlikw idowal iśmy an alfabctyz , 
żeby pisarze opowia dali, skorn ma j ą k s i ążk i. Trzeba 
je czy ta ć ". 

- S ·•; i ęta prawda, Maciejaszku ! 
I p oka z.alem mu ks i ąż kę Z big niewa Zak i(';•.vicza, :11 

on zaraz wz iął się do ogląd a nia obrazkó w. 

- Możliwe, że ta k ich p ta k ów nie ma - zac ząłem 

es t rożni e. 

- Są, sam takie widzia łem przez Deszczowe Okien,
h e ! 

(„ Tr ybuna Ludu" 14 kwietnia 1973 r .) 

I 

Tekst: Lucyna Legut 

Muzyka: Andrzej Głowiński 

Tęczowe mijają chwile 
przemija błękitny czas 
Tęsknota nie przeminie 
By przeżyć coś jeszcze raz 

.Ja jestem błękitnym ptakiem 
najlepiej mi w błękicie 
nikt nie był taki błękitny 
Prz2z chwilę w swoim życiu 

Mam cieniutką, złotą szpilkę 
Wbij.am na nią sto koloróvv 
Robię zapas, żeby tylko 
mieć kolory do wyboru 

Taka szpilka z kolorami 
Jak bezowy słodki lizak 
można fruwać pod chmurami 
i kolory sobie lizać 

N a złotej szpilce kolorów 
Mam już czterdzieści pięć 
Lecz jeszcze czarny muszę 
Koniecznie muszę mieć. 



Tekst: Lucyna Legut 

Muzyka.: Andne.i Głowiński 

i 

W rytmie bajki świat wiruje, 
świat od bajek kolorowy, 
w bajce się najlepiej czuję, 
głowę w chmurach mam różowych 

Ref . 

Pyszny świat, śmieszny świat 
gdy tajemnic mnóstwo wkoło 
Hopla hop, hopla hop 
Byle było mi wesoło. -

Zbieram bajki w wielki worek 
już od środy, lub od piątku, 
by któregoś dnia wieczorem 
baj, baj, bajać od początku. 

Ref. 

Pyszny świat, śmieszny świat 
gdy tajemnic mnóstwo wkoło 
Hopla hop, hopla hop 
Byle było mi wesoło. 

Bajki lepsze są od lodów 
lepsze są od oranżady. 
Za bajkowe dziwne, morze 
oddam cztery czekolady. 

Ref. 

Pyszny świat, śmieszny świat 
gdy tajemnic mnóstwo wkoło 
Hopla hop, hopla hop 
Byle było mi wesoło. 

Niech bajkowy świat wiruje 
świat bajecznie kolorowy 
w bajce się najlepiej czuję 
głowę w chmurach mam różowych~_ 

ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ 

KRAJ r 

Adaptacja sceniczna: 

LUCYNA LEGUT 

Inscenizacja i reżyseria 

MARCEL KOCHAŃCZYK 

Scenografia 

JADWIGA POŻAKOWSKA 

Choreografia 

ZOFIA KULESZANKA 

Muzyka 

ANDRZEJ GŁOWIŃSKI 

ICY 
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JAMNIK JEREMIASZ 
KRUK KSAWERY . . 
MIŚ BUMBUMKACZ . 
Miś PLUMPLUMKACZ 
MIŚ TRACHTRACHACZ 
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GRUBY GŁOS 
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ENKLITEK 
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KOT KSI "'ZYCO IT • • Zofia M.ayr 
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słuchacze Studium Aktorskiego przy Teatrze „\Vybrzeże" 

Elżbieta Czerwińska, Ewa Krawczyk, Dorota Lulka, 
Paweł Bołtryk, Andrzej Byś, Sławomir .Jóźwiak, Jan 
Niemaszek, Artur Steranko, Jarosław Truszczyński, 

Jacek Wycech. 

Asystent reżysera 

Florian Staniewski 

Opracowanie charakteryzacji 

Waldemar Pokromski 

Pod dyrekcją kompozytora 
gra zespół w składzie: 

Marian Pietrowicz, Ryszard Ratajczak, Czesław 

Kuczyński, Tadeusz Niewodowski, Aleksander Ogarek, 
Rajmund Kusielczuk, Henryk Wieczyński, Antoni 
Śliwa, Tadeusz Deputat. 

Inspicjent Sufler 

Lidia Kacprzak Maria Zalui:-a 

aktualna obsada na tablicy w hallu 



powiedział, że wszystkie Mamusie są najwspanialsze 
i najlepsze dla swoich dzieci. Nie chciałem się z nim 
zgodzić. On wtedy opowiedział mi pewną starą mą

drość. Powiedział, że Dobry Duch nie mogąc być naraz 
wszędzie przy wszystkich dzieciach - wymyślił włas

ną Mamusię ... I ja tak myślę, że dorośli nie mogąc na
raz być wszędzie wym~· ś lili sobie Teatr. Okazuje się, 

że Teatr jest tak stary, jak stary jest świat. I nie my
ślę tu jedynie o tym budynku, który nazywamy tea
trem, lecz o Znajomych i Przyjaciołach Ariela i o Nim 
samym, o wszystkich, nawet tych, którzy przemiesz
kują kątem . Bo Ariel mi opowiadał , że dobrze mieć 

DOM, przec ież nie w szyscy, nawet niektórzy ludzie nie 
mają swoich domów. Rozumiesz? 

- Teatr? 
- .Już wiecie? 
- No , oczywiście, dom żywych marzer1 i takich snów 
Wierzcie mi 
Spotkać możecie przecież tam 
Bez liku swych znajomych: 
Kota, co pewnie w butach chadza 
Kapturka naprawdę Czerwonego 
Puchatka - baryłeczkę 

Kopciuszka, Calineczkę, Gerdę i Kaya 
Małego Księcia z Jego Różą 
I Zbójców Ali Baby 
Dzieci z Bullerbyn na wakacjach 
I dorastającą Anię 
(tę od Zielonych Wzgórz) 
I Króla, i Królową 
Ich Syna szukającego prawdy 
Człowieka opętanego sobą 

A potem, potem 
coraz się bardziej szary staje świat 

... i to jest również TEATR 

Więc jak? Rozumiesz? A ja widzę, że już najwyższa 
J)ora ruszać dalej w drogę. Zaadresuję jeszcze kopertę. 
Potem poszukam znaczka, przykleję go. I na pewno 
wrzucę do najbliższej pocztowej skrzynki. Albo ina-

zej . Oddam go temu, kto będzie wracał do RZECZY
WISTOSCI. Przekażę mu wtedy uściski dla Ciebie i 
tych kilka promyków śmiejącego się Słońca. Sam prze
cież wiesz, że im bliżej NIBYLANDII, tym ptaki są 

"bardziej ptasie, kwiaty bardzie kolorowe. A Słońce, 

p o prostu, bardziej słoneczne. 

Twój zawsze ten sam 
Jarek 



n iów, bo przecież mijaj ący nas pijani jegomoście znaj
dowa li się jakby w innym zupełnie świecie. A jednak 
czułem na swoich plecach wzrok n iewidzialnych ob
serwatorów i zewsząd słyszałem. szepty, szemra nia, 
piski. W ciemnych bramach i piwni\:Znych ok ienkach 
bez przerwy coś buzowało, pohukiwało. 

- Hi , Hi , hi. Słyszys z, w idzisz. Mieszkańcy legend. 
ba jek n awet tych dzisiejszych opowieś"ci kłopotów i 
radości mają więcej n i ż się wam wydaje. 

A ja: 

- Bo ja k? Dlaczego? P o co? K omu? 
powie dz sam ? 

A ON : 

.Nal eży po cichut ku 
Dziecięcych słuchać skarg 

z k im? No 

(dzieciaki wszak MAL YMI LUDŹMI są) 
A czym dorosłych czas zajęty ? 

To praca, praca 
Gazeta, papcie, fotel 
Przed pierwszym wolniej płyną dni 
Znów praca , praca 
I nie przeszkadzaj im 
Więc komu opowi edzieć? 

że lalka zdaje się · 
Choruje na migrenę 
że traktor znów w naprawie jest 
W przedszkolu coraz smętniej 
A w szkole? 
(nor malna ludzka sprawa) 
Gd y Pani na nie gniewa się 
Dla dziecka to 'kataklizm 
Powiedzcie sami teraz więc 
Skąd radę wzi ąć? 

A pomoc skąd? 
Czy wreszcie już rozumiesz 
Dlaczego to należy 
Dziecięcych słuchać skarg? 

Więc to ta k. Wyobrażasz s obie, Adziku, COS TA
K IEGO. Bo na m zawsze wydawało się, że w szyscy do
rośli p owinn i być p odobni do Muminkowej Ma musi. 
Ze są tak weseli jak kolorowe chmurki i nigdy nie 
p owinni myśleć o n iczym innym, tylko o swoich dzie
ciach . 

Ale, al e. Otóż Ariel okazał się fantastyczny. I jeżeli 

cokolwie k tutaj napiszę, a Tobie wyda się to n iepraw
dopodobne, to i tak musisz mi wierzyć. Wszystko TO 
widziałem na własne oczy i słyszałem własnymi u sza
mi . Naprawdę. ARIEL MIESZKA W TEATRZE ! Ta~ 
tak n ie mylę się. W TEATRZE. To oCzJ"Viste , że 

TEATR jest budynkiem, o tym wiedziałem od daw na. 
A co najdziwniejsze zbudowali go sami dorośii jako 
pałac dla swoich marzeń i snów. No· właśnie, my prze
~ież w iemy, że nie potrzeba specjalnie budować ta kich 

domów, bo przecież nawet \V najnowocześniejszych 

blokach, w szparach mieszkań · przebywają Nasi Znajo
mi z książek i opowiadań Babci i Dziadka. Lecz, czy 
dorośli mogą o tym wiedzieć? Więc rozumiesz chyba. 
dlaczego zwierzam się z tego wła ś nie Tobie. Ariet 
oprowadzał mnie przez kilka nocy po swoim DOMU. 
I opowiada!: 

- o scenie 

- o kurtynie 

o rekwizy tach 

o s cenografii 

o aktorach 

- o reżys erze 

- o suflerze 

Kiedy podnosi się albo rozsuwa w ielka płachta z ma
teriału, która tutaj nazywa na jest KURTYNĄ, ukazu
je się wówczas SCENA. W ogóle ta kurtyna ma właś
ciwości, Adziku, naprawdę magiczne. Bo scena, czyli 
podłoga , po odsłonięciu kurty n y staje się: 

LASEM - POKŁADEM OKRĘ-'TU - T A.J~MNICZĄ 
GROTĄ - MIESZKANIEM - ULICĄ - ZIEMIĄ - 
ŁÓŻK IEM 

wierz mi WSZYSTKIM TYM, O CZYM MOŻNA SO
BIE POMYSLEĆ. 

Dla tych wzystkic:h, którzy nigd y nie potrafili w do
m u, ze zwykł eg o krz2gla , zbudować samol otu, czy nie 
potrafili zam i enić starej kanapy w gąs i enicowy po
jazd księży cowy, dorośli wymy ślili REKWIZYTY. Ta-
kie rzeczy na niby. I tak na niby można z dykty i pa
pieru wszystko to zrobić , co się ty lko zapragnie, na
wet cały sztuczny świat. A ten świat ustawiony na 
scenie to po prostu SCENOGRAFIA. 

A potem już zwyczajnie. AKTORZY umawiają się 

z najważniej:;zyrn z dorosłych w Teatrze, czyli REŻY-. 
SEREM, co będą przedstawiać. Reżyser im pokazuje, 
tłumaczy, a oni go słuchają. Aktorzy uczą się co maj.ł 
mówić i kiedy mają .mówić. K iedy zapomną, wtedy 
SUFLER, to taki dorosły do podpowiadania, przypo
mina aktorom co mają powiedzieć. Wiesz, Adziku, mi 
to wydaje się naprawdę śmieszne, by DOROŚLI NIE 
WIEDZIELI o CZYM MA.JĄ MÓWIĆ . Ale sam rozu
miesz, jacy oni są. 

Teraz, Adziku , w myślach uśm iecham s ię do Ciebie. 
Za oknem robi się powoli szaro. Na parapecie tańczy 
zaprzyjaźnione Państwo Sikorostwo. Pokazują mi na 
migi, że noce są coraz chłodniejsze. Wiesz, chciałbym 
ich zaprosić na spodeczek ciepłego mleka z miodem, 
ale ja przecież za chwilę ruszam w dalszą drogę. A 
Oni o ty m wiedzą i pokazują, że wpadną innym ra
zem. Są tak uprzejmi i dobrze wychowani, i weseli. 
Tak sarno jak Ariel. Właśnie, kiedy Ariel oprowadzał 
mnie po swoim Teatrze rozmawialiśmy o mojej Ma
musi. Mówiłem Mu jaka jest wspaniała i dobra. O'l 



Sternik ujrzawszy świecącą latarnię, w ostatniej 
chwili zastopował, potem powoli ,powoli zaczął odda
lać się od niebezpiecznej mielizny. 

marynarze po raz drugi zaśpiewali: 

A hoi, nasz latarniku morski, Utopku! 
Więcej ni e śpij i nie dłub w zębie! 
Swieć i wskazuj bezpieczne głębie! 
A hoj! 

Jestem nie zwykłym sobie latarnikiem, ale mor
skim' - zawoła! Dziadek Utopek, który wcale o tym 
nie wiedział. 

- A nasza latarnia !1ie jest jakąś tam sobie uliczną 
latarnią, ale morską! - zawołały uradowane zwierzę
ta. 

I myszka K izia-Mizia i wielka podglądaczka po raz 
drugi w ży-ciu zam i auczała, i strasznie się zawstydziła. 
Przecież była t yl ko myszką choć o kocim imieniu. 

_;.. "' * 

Od tego czasu począwszy na wszystkich niebezpiecz
nych b rzegach mórz i o~ea!~ów świecą morskie latar
nie. A morscy latarnicy tak pilnie pilnują pory zapa
lenia morskiej latarni, że nawet wędrujący po mo
rzach pingwin - Wielki Konstruktor, nie jest w sta
nie przeszkodzić w te j ważnej pracy. 

W drodze do Nih,ylandii 
pisane nocą tego roku. 

Hej A-dziku, Mój Drogi Przyjacielu! 

Tak mi dziwnie wesoło w duszy, że postanowiłem 
najzwyczajniej w świecie napisać do Ciebie list. Bo 
kiedyśmy się to ostatnio widzieli i serdecznie z sobą 
rozmawiali? Minął już dobry szmat czasu. Szczególnie 
ze wzruszeniem pomyślałem o Tobie, kiedy nasunęłc

mi się obrazy z przeszłości. Pamiętasz wspólną wypra
wę do Tęczowego Kraju Królowej Poezji? Albo póź
niejsze spacery z Alicją po ogrodach miasta Absurdu? 
Potem razem z Anią i Zbyszkiem, podciągając spodnie 
po kolana (by ich nie zamoczyć), kroczyliśmy niczym 
prawdziwe żurawie po okolicznych bajorach. A przy
pominasz sobie Staszka i Stefka? Od Piotrusia Pan:l 
i Blaszanego Dzwoneczka nauczyli się utrzymywać w 
powietrzu, choć przecież na początku wychodziło im 
to niezbyt składnie. Albo te idiotyczne koncerty na fi
liżankach z oryginalnej, najcieńszej, chińskiej porcela
ny wykonywane na naszą cześć w Wielkim Białym 
Domu przez bezwzględnego i wszechwładnego Maga 
Ceremonii. 

Więc nie dziw się, Adziku, że chwyciłem za pióD 
i zapragnąłem porozmawiać z Tobą choćby za pośred
nictwem tej kartki. Musisz wiedzieć, że w tej chwil: 
jestem w podróży do Nibylandii i zatrzymałem się tyl
ko na mały popas. Przypuszczam, że moment naszego 
spotkania znowu się może oddalić, jako że po drodze 
chcę wstąpić jeszcze do Małego Księcia. Dlatego chciał
bym abyś znal jeszcze jeden powód, kto wie czy nie 
najważniejszy, dla którego właśnie piszę do Ciebie i 
w ogóle dlaczego mi się wydaje, że jestem szczęśliw~-. 

Otóż wyobraź sobie, że w międzyczasie SPOTKA-
LEM ARIELA. I Ariel jest wspaniały. No tak, lecz T y 
przecież nie wiesz kim jest Ariel. Więc Ariel jest moim 
nowym PRZYJACIELEM, to znaczy jest Naszym Przy
ja<:ielem. Opowiadałem Mu przez wiele wieczorów '> 

Tobie i wy.daje mi się, a nawet jestem pewien, że po
lubił Ciebie nie mniej niż mnie. Dlatego myślę, że Ty 
także Go polubiłeś. Ale do rzeczy. Ariela poznałen' 

pewnej letniej nocy, kiedy to wałęsałem się bez celu 
po ulicach gdai1skiej Starówki. 

-- Witaj .Jarku. - Szepnął, a ja wiedziałem już kim 
jest. I potem wspólnie włóczyliśmy się między wesoły
mi domami Mariackiej, Koziej, Długiej zaglądając ,v 
ciemne okna, za którymi na pewno spali zmęczeni lu
dzie. W ogóle tej nocy nie spotkaliśmy wielu przechod-



- Leć moja droga Płaczko i przyjrzył się pingwi
nowi - poprosił latarnik mewę-śmieszkę. - Tylko 
nie śmiej się za bardzo. bo jesz-cze obrazisz tego dziw
nego pingwina. 

Nie minęła chwila mewa-śmieszka wróciła na szczyt 
latarni, zaśmiewając się do łez: 

- Chi, chi! Ku-i! Ku-i! Pingwi n rzeczywiście po 
morzu chodzi i coś grodzi! 

I dawaj dalej s ię śmiać, jak sto mew-śmieszek ra
zem wziętych. 

- On się ku nam zbliża! Ja ... ja ... się boję! - jęk

nęła myszka, która jak wszystkie myszki była bardzo 
lęk li '.V'l. 

- Nie bó j się , m yszko Kiziu-Miziu Podglądaczko, 

zbiegnę na dól i urządzę wielkie szczekanie! - zawo
łał jamnik o imieniu Dorsz-Węgorzewicz. 

I zaczął zbiegać po kręconych schodach, a ponieważ 
był bardzo długim jamnikiem: koniuszkiem ogona maj
dał na szczycie, gdy łepkiem już szczekał na dole. 

- Poczekaj, nie szczekaj! - rozkazał Dziadek Uto
pck. - A może to jest p ingwin-rozbitek z rozbitego 
statku i potrzebuje pomocy ? 

.Jamnik pomachał ogonkiem na znak, że zrozumiał 

dziadkowe polecenie i wielkim 'korkociągiem wypadł z 
latarni wprost na brzeg morza. 

- Ufff... - wysapał jamnik Dorsz~Węgorzewicz -
gdybym był rzeczywiście węgorzem, łatwiej schodził
bym po kręconych schodach. 

- Co to pingwinisko wyczynia? Co ono wyrabia? -
zasta ,1 awiali się stojąc na plaży Dziadek Utopek i jego 
pies. 

- On coś robi z nadmuchanym materacem - pierw
szy spo:>trzegł jamnik. 

- On ma trzy gumowe materace. Po dwóch pierw
szych biega i trzeci przenosi. A gdy przeniesie, to znów 
biegnie, żeby przenosić - zauważył bystro Dziadek 
Utopek. 

- Ku-i! Ku-i! Ku-i! On po morzu chodzi i coś gro
dzi! - zaśmiewała się mewa, krążąc nad pingwinem. 

Tymczasem pingwin ostatni raz przebiegł po dwóch 
materacach i ba-eh! - trzeci materac sięgnął brzegu. 

- Hurra! Wreszcie zbudowałem ten przewspaniał :i 
most ! - zakrzyknął na cale gardło pingwi11. 

- Witaj drogi przybyszu z wietkiego morza - po
'1Vital p ingwina Dziadek Utopek. - Jestem latarnikiem 
Utopkiem, to mój p ies zwany Dorsz-Węgorzewiczem, 2 

to moja latarnia. O jakim moście mówisz? 

- .Testem Wielkim Konstruktorem! Buduję tylko 
rzeczy wielkie! - zawołał oburzony pingwin. - Nie 
widzic:e najdłuższego na świecie mostu? - Ten ma
teracowy most łączy ty lko jeden brzeg. To jest chy ba 
molo ... - zauważył jal11nik. 

- .J esteś flądrą, a nie Dorsz-Węgorzewiczem! 

oburzył s ię pi ngwin. Nie w idzisz m ego najdłuższego 

na świecie m os tu, który łączy Anta rkty dę z waszym 
l ądem ? ! 

- Drogi , W iel ki K ons tru k torze, dok onał eś w spania
łego czynu budując piękne m ateracowe molo! Pozwól, 
że cię uśc iskam ! Zawołał D ziadek U topek, chcą c po
cieszyć dziw nego pi ngwina, który okazał się Wielkim 
K onstr ,1 ktorem. 

- Cóż za głupcy lu mieszk aj ą. Bi egnę po swym naj
dł użs zym moście na swą ukochaną Antarktydę ! - po
nownie oburzył się p ingw in, odpychając latarnika 
U top ka. - N ie ch cę twy ch usci sk 6w . Lepiej uśc iska j 

s w tcg o rów nie źl e widzącego psa . 

Tu W ielki Konstruktor zrobił parę k roczków 
-chlu ps ! - chlups ną l wpros t do słoneg o m orza. 

- O ja n i eszczęśliwy! ... biadał pi ngwin gram ol <J c s iq 
n a ma terac. - Zgubiłem ... Zgubiłem drugi brzeg ! Zgu-
biłem brzeg moje j kocha nej A ntarktyd y ! Wszystko 
muszę zaczyna ć od początku ! 

I pingwi n na tych m iast wziął się do roboty, oddala
jąc się na zmierzchaj ą ce , pełne morze. Na ciemnym 
b rzegu pozostał jamnik , Dzia<:l ek Utopek i Utopkowa 
latar ni::i. 

- Biedny Wielki Konstruktorze - >vestchnął Dzia
dek Utope k . - Gdy dojdzie do brzegów Antark tydy, 
n a pewn o zobaczy, że zbudował po raz drugi piękne 
materacowe m olo. I znów będzie musia ł za czynać od 
początku. 

- Od tego jest Wielkim Konstruktorem, Ku-i! 
Ku-i! - zaśmiewała się mewa -śmieszka. 

- Co ja widzę! Przybyw aj cie ! Pośp ieszaj cie! - wo
ł a ze szczy tu latarni - w ielka p o dglądaczka. - Bieg
n ijc:e co s i ł w nogach! 

Pi erwszy puścił się pędem jamnik: ł epek m i ;ił już 

przy lunecie , a ogon począł st rasznie merdać. 

„Oho, coś p oważnego musiało się s tać - przeląkł się 

Dziadek Utopek . Ina czej m ó} jam n ik n ie kręc ił by tak 
o gonen1". 

Gdy Dziadek Utopek wbiegł n a szczyt la t a rni, zoba
czył rzecz st raszną: to wpros t n a br zeg i na latarnię 

płyną! w ielki statek. rv1arynarze n a statku śpiewa li na 
całe gardło: 

A ho minęliśmy dawno latarnię Utopka! 
A ho jesteśmy już w d omu i kropka 1 

A ho! 

- Światło! Zapomnieliśmy zapa l ić naszą latarn i ę! 

zawołał Dziadek Utopek. - Ach, s ta nę się p rawdzi
wym utopkiem, gdy utopią się <Ci dzielni m arynarze! 

M yszka podglądaczka, która podpatrzyła ja k Dzia
dek Utopek zapala latarnię , rzuciła si ę do włączników. 

- Miaaum! - zamiauczała z wielkiego przejęcia 

m yszk a, co miało oznaczać: „Maam!", - Miaaum! Są 
u ratowani! 



Brygadier 11eeny: 

Sta:1isław Płudowski 

~wia'lo · 

Tomas:;. Gewartowski 
Zdzisław Wett 

Rekwizytor: 

Krystyna Laskowska 

Kierownik techniczny : 

Stanisław Matysik 

Główny elektryk: 

8::-onisław Gruca 

Elektroakustyk: 

Edmund Orent 

Kierownik pracowni krawieckiej: 

Regina Darłak 
Tomasz Szwajkowski 

Kierownik pracowni stolarskiej: 

Zygmunt Lubacki 

Kierown \k pracowni malarskiej: 

Edmund Nowakowski 

Kierownik pracowni tapicerskiej: 

Czesław Okrój 

Kierownik pracowni perukarskiej: 

Danuta Taraszkiewicz 

Kierownik pracowni szewskiej: 

Jerzy Kilanowski 

Kierownik pracowni modelatorskiej: 

Marian Kujawski 

Kierownik pracowni mechaniczno-ślusarskiej: 

Leszek Drożdż 

Główny rekwizytor: 

St1:1ania Kujawska 

Kierow '.: cy administracyjni scen: 

S t a n i s ł a w a S t a s z a k (Gdańsk) 

I z a b e 11 a iP e n k a 1 a (Sopot) 

ZGGdy-~855. 5000. - R-2 . Cena 10,- zł 

.4 u I łdz~q ·z 3 

ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ 

Latarnia 

Dziadka Utopka 
W pewnej samotnej latarni mieszkał latarnik: miał 

on strasznie długiego jamnika, oswojoną mewę-śmiesz
kę oraz latarnianą myszkę. 

Wszystko w tej latarni było dziwn e: jamnik, który 
czuł wstręt do wody nosił podwójne imię - Dorsz
\Vęgorzewicza; mewa-śmieszka nazywała się Płaczką; 

myszka - Kizią-Mizią , a latarnik - Dziadkiem Utop
kiem, choć nikogo w życiu nie utopił. 

W dodatku latarnia Dziadka Utopka , zamiast oświet

lać ulice i drogi, wznosiła się na puściutkim brzegu 
morza. I gdy Dziadek Utopek, jak wszyscy latarnicy 
na całym świecie, zapalał swą latarnię, nie =iał komu 
świecić: mrugał więc wielką lampą w ogromne, nocne 
in orze. 

Gdy na morzu zjawił się statek, marynarze na widok 
mrugają·cej latarni, wołali: 

- Ach, cóż za chwila słodka: widzimy latarnię 

Dziadka Utopka! Mamy już blisko do domu, do domu, 
do d omu! 

Dziadek Utopek z radością zacierał ręce i mówił do 
Dorsz-Węgorzewicza: 

- Widzisz, drogi piesku, jeszcze jesteśmy komuś po
trzebni. 

Wówczas Dorsz-\Vęgorzewicza wesoło szczekał , me
wa Płaczka śmiała się, a myszka Kizia-Mizia wybie·
gała ze swej dziurki i spoglądała przez lunetę na mo
rze. Bo myszka była wielką podglądaczką: podglądała 
co się tylko dało. 

We dnie , gdy latarnia gasła, Dziadek Utopek bujał 
się w hamaku i zapalał wielkie fajczysko, jamnik skrę
cał się w wielką kiełbasę i śnił o przeróżnych p si ch 
przygodach, mewa Płaczka unosiła się nad morskim! 
falami zaśmiewając się do łez, od czego morze robiło 
się coraz bardziej słone. No a myszka Kizia-Mizia 
wciąż podglądała . 

Pewnego popołudnia myszka Kizia-Mizia pisnęła c 
sił: 

- Co za dziwy '!zieją się na morzu! .Jakem mysz k'ł 

Kizia-Mizia, wielka podglądaczka, czegoś takiego jes ·l
cze nie widziałam! 

Do lunety podbiegli Dziadek Utopek dziadkowy 
jamnik, i patrząc jednym okiem w lunetę, obaj zgod
nie zawołali: 

- Wypisz wymaluj - pingwin'. Ale co on robi na 
morzu!? 

- On po morzu chodzi i coś grodzi! - pisnęła m ysz
ka , która po raz drugi zerknęła w lunetę. 
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