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ZDZISŁAW SKOWROŃSKI pojawia się no firmamencie naszego 

życia tea tra lneg o w icrtach pięćdzi esiątych, kiedy to przez s~eny. 

pol skie p rzechodzi komediofarso „Im ieniny pana dyrektora" . Jej 

autorami są Józef Słotwiński i Zdz i sław Skowroński. Oczywiście, 

wca le to nie oznacza, że była to pierwsza próbo sceniczna Sko

wroń skiego.. Ale to sprawa nieco skomplikowana i należałoby 

wrócić do cza sów jeszcze dawniejszych. 

Trzydziestoletni podporucznik rezerwy, zamieszkały w Krakowie 

absolwent Uniwersytetu Jagielloń skiego, prawnik z wykształcenia 

- dostaje się w roku 1939 do niewoli i osadzony w obozie jenie

ckim w Grossborn, a później w Arnswalde. 

Tutaj zetknął się z Kazimierzem Rudzkim, Leonem Kruczkow

skim i Józefem Słotwińskim. Rudzki ze Słotwińskim prowadzili sce

ne dumnie nazwaną „Teatrem Symbolów". Przedwojenny urzęd

nik ubezpieczeniov.:y Skowroński zostaje kronikarzem tej sceny, a 
nastę pnie nawet dramaturgiem. 

Pisze sztukę „Kawaler z księżyca", którą wystawia właśnie ten 

teatr. Sama zaś sztu~a ani w pomyśle, ani w wątkach nie jest 

oryginalna - jest to po prostu wolna przeróbka „Jadzi wdowy". 

No, ale recenzję Skowrońskiemu z tego przedstawienia - ponowie 

oficerowie grali tu również role żeńskie - pisze sam Leon Krucz

kowski . 

Później, pe piec1u z górą latach niewoli, towarzyszy Skowroń

ski Kruczkowskiemu w wędrówce z niewoli do domu i w Wałczu 

j est świadkiem i uczestnikiem wydarzeń, które stoły się kanwą 

„Pierwszego dnie wolności" . 

Sporo lot up łynęło od wojny, rozpadła się spółko autorska 

Slotwiński-Skowroński, sam pisarz miał już no swym koncie pa rę 

napi sanych dramatów, wśród nich głośną w swoim czasie korne• 
dię „Maturzyści", która przeszło przez wiele scen - zanim zde 
cydowoł się pracowoć wyłącznie dla teatru. 

Oto co no ten temat pisze Słotwiński: 

- Po dziesi ęciu latach urzędowania podjął decyzję. Przyszedł 

do nos pewnego razu na Saską Kępę i powiedzie/, że rzuca biuro 

i będzie pracował dla teatru i pisał. W tym czasie jo też poże

gnałem redakcje i zacząłem reżyserować. Był to rok pięćdziesiąty 
czwarty. 
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Otoczył się książkami, obwarował w swej proc.owni no Niemce
wicia i podniósł mosty. Nasza znajomość rozluźniło się („.) 

Pierwszej sztuki - „Maturzystów" nie przyjąłem (przez zazdrość) 
entuzjastycznie, a pochwali/em dopiero, gdym ją sam reżyserował 

dla teatru telewizji . Długo mi nie mógł tego darować. Dalsze 

sztuki i komedie były już pozo dysk usją, nawet dla konkurenta („ .) 

Teraz losy pisarza już no zawsze pozostaną związane ze sceną 

- pisząc pełni równocześnie funkcje ki ~rowniko literackiego te

atru. Od roku 1956 pełni funkcję kierownika literackiego w zespo

le filmowym „Iluzjon" pozostając no tym stanowisku do końca 

życia . Ale przede wszystkim pisze z Gazdową i Stępniem, adaptu

je no potrzeby filmu, nie waha si ę nawet imać za zajęcia, które 

w literaturze i dramaturgii uchodzą, zresztą chyba niesłusznie, 

za czynności niejako uslugowe. To wiośnie Zdzisław Skowroński 

jest twórcą, współtwórcą lub po prostu adaptatorem scenariuszy 
takich filmów jak „Kapelusz pana Anatolo", „Inspekcjo pono Ano-

. tola'', „Bando", „Zwariowano noc", „Hrabino Cosel", „Znicz 

olimpijski", „Marysia i krasnoludki", „Historio żółtej ciżemki", 

„Volcmok", czy całkiem niedawno filmu „Kopernik" do którego 

scenariusz napisał wespół z Broszkiewiczem. 

Dopiero robiąc zestawienie listy tych scenariuszy możemy prze

konać się, jak wiele procy autor zainwestował w kino, rzecz dla 

dramaturga raczej uboczną, co najwyżej przysparzającą nieco 

funduszów, od których tradycyjnie literacko kieszeń nie pęka. 

W wypadku Skowrońskiego jednak zaowocowało w sposób dość 

niespodziewany, ale zanim się to stolo Skowroński pisze „Dyplo

matów", sztukę raczej słabą i dzisiaj już zapomnianą, osnutą 

na wqtkoch „Polityki" Włodzimierza Perzyńskiego. Pewien sukces 

przynosi mu komedio „Ludzie w mundurach" za którą dostaje 

nagrodę „MON", idzie ono w teatrze pod zmienionym, bardziej 

„chodliwym" tytułem „Spoza gór i rzek"„. 

Na przełomie roku 1959 i 1960 pisze „Kuglarzy" znów na za
pożyczonych motywach ze sztuki .„Ciemne plamy" Kodelburga 

i Presslero. Zoś w siedem lot później komediofarsę „W czepku 

urodzono". 

Koniec lot pięćdziesiątych to dla autora czas ciężkiej próby, 

pamiętamy, włośnie wtedy porzucił posadę i związał się z teatrem, 

zrozumiał i pozna! jego mechanizmy, dysponuje w pełni bogatym 

już warsztatem. Koniec lot pięćdziesiątych to w teatrze polskim 

okres ostrego odejścia przede wszystkim od tego, co oficjalnie 

uwożone było za najlepsze, to zachłyśnięcie się nowinkami idą

cymi z Zachodu i zza oceanu, przy czym rzeczy cenne mieszono 

z pełną swobodą ze zwykłą szmirą, to wreszcie głębokie odejście 

od realizmu. Co więc jeśli nie milczenie pozostaje autorowi, któ

rego poetyko sięga do poetyki klasycznej francuskiej bul1NOrów-
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ki, gdzie kon strukcja i struktura tkan ki d ram a tycznej płynie z Ba

łuckiego i Blizi ńs k i ego , g dzie wst ystko jes t czytelne, jasne i na
wet wiadomo dlaczego j est j osn e i czyte lne„. N ie, szanujący s i ę 

teatr wówczas sztuk ta kich g rac nic 1 nogł. wysm ia la by g o kryty

ka! Wówczas to Skowron sk i ni e waha się pi >a ć nawet dla teatrów 

amatorskich. 

I teraz nagle na s tęp uje po ożny zwrot w jego twórczosci , łata 

strawione nad scenariusza mi sto ioJa go od ra zu w czolówce 
autorów, których potrzebu je burzl iwie rozw ijajoca s i ę te lewizja. 

Bez przesady uważa siq, że Skaw·ansk i p rzede wszys tkim sp rawdził 
się jako autor sztuk TV. 

Zafascynowany losam i ludzi w okresie wi elki eg o kryąsu m iędzy

wojennego, losami op isa nym i w słyn n y c h, ws t r zą s ają cyc h „Pa 

miętnikach bezrobotnych" pi sze „ N otes" - sztuka clos tc je jednq 

z pierwszych nagród na miedzyno rodo 1ym festiwa lu w Sofii. Ale 

jednoc;:ześnie wybucha skandal. Oto n iektórzy d opatrują si ę iż 

wątki „Notesu" nazbyt zb i egają sie z wą tkami pow i eś ci „Miejsce 

pod niebem" Jana Dąbrowskiego . D ochodzi do procesu, który 

znajduje epilog aż w Sąd z i e N ajwyższym, dla ścisłoś ci d odajmy, 

że nawet wtedy, kiedy obyd wu auto rów nie ma j uż m iędzy ży

wymi, ich spadkobiercy cią g c j a sie po sądach. 

Skowroński jest auto rem paru sztuk TV, poza wspomnianym 
„Notesem" napisa ł „Dekret" , „Głos ", a p rzede wszystki m „Mis

trza", któ ry otrzymał na innym mi c; dzynarodowym konkursie Prix 

Italio. Jednak że wiadomość o tym sukesie za staje ju ż autora 

w szpitalu, nieu lecza lnie chorego, już ty lko łącząc s i ę ze szpital 
nego automatu z pr zyj a c iół mi dzieli s i ę swoją rado ścią z odnie

sionego sukcesu . 

Zdzisław Skowro11 ski u ma rł 30 pa ździe rn ika 1969 ro ku w szpital

nej sali , doglądany przez żonę i r odzinę Po jego zgonie Ewa Pe

tełska napisze we wspom nieniu o tym człow ieku, w którym wszys t 

ko pękało od optymizm u : 
- Miał uroczy sposób bycia . Był nietypowy m egzempla rzem 

człowieka pozbawionego wyrachowan ia, z niczego nie rob il sen

s~cji, wszystko przyjmował za ludzkie. 

Złamali go tylko kosmonauci. To uzna ł za nad zwyczaj ne. 

A jakim był w obcowaniu z ludźm i teatru? Oddajmy głos reży

serowi jego widowisk, Jerzemu Antczakowi: 

- Pierwsze czytanie sztuki . Pamiętam jego s tra s zliwą tremę; 

siedział zmieniony, z wyp iekam i na tworzy. A potem dyskusja . Nie 
zapcmnę nigdy z jaką pokora i s kromnością przyjmował uwagi. 

Były przecież różne, słuszne i nies łuszne, jak zwykle po pierwszym 

czytaniu. A on wysłuchawszy ~. pokojnie, powiedział krótko: „Pro
szę zawiesić próby". 

Za dwa tygodnie otrzymali ś my nową, zmienioną wersj ę sztuki . 
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MARIA KANIEWSKA j es t przed e wszystki m pedagogiem, znana 

również jako a ktorka i rezyser. Z teatrem zetknęła się w wieku 

3-ch łat, kiedy to przypa d owo og lądała w k tórejś z podmoskiew

skich miejscowości teatr letni, zbudowany w lasku, gdzie malowa

ne kulisy zlewały s i ę z p ra wdziwymi d rzewami. Widok ten wywarł 
na niej duże wrażen i e, by ł to pi erwszy moment, w którym pod

świadomie odczula ró ż nicę mi ędzy material nym tworzywem, o jego 
osta tecznym efektem artyslycLn ym . 
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ZDZISŁAW SKOWROŃSKI 

W ZEPKU URODZONA 

BABCIA, była aktorka 

OLGA, jej starsza córka 

ZOŚKA, jej m łodsza córka 

MYSZKA 

DZIENNIKARKA 

BRONEK, mąż Olgi 

IGOR, nar1eczony Zośki 

SĄSIAD 

REŻYSER FILMOWY 

GOść I 

GOść li 

Reżyseria: MARIA KANIEWSKA 

Kom dioforsa w 3 oktach 

OSOBY: 
HANKA BIELICKA 

HALINA BULIKóWNA 

EWA ŁAWNICZAK (PWSFTviT) 

BARBARA DEJMEK 

DANUTA SZUMOWICZ 

JAN MIŁOWSKI 

ANTONI BIEGARCZYK (PWSFTviT) 

KAZIMIERZ OSTROWICZ 

KAZIMIERZ MIGDAR 

RYSZARD MICHALAK 

* 

Scenografia: OLAF KRZYSZTOFEK 

Asystent reżysera: Danuta Szumowicz 

Inspicjent: Jolanta Dembińska Sufler: Wiesława Marciszak 

PREMIERA~ CZERWIEC 1977 r. 



Jako 5-cio letn ie dziecko obej rzało po ra z p ierwszy s ztukę 

„Niebieski ptak" w najlepszym w świecie teatrze - Moskiewskim 

Teatrze Artystycznym, czyli słynnym MCHAT-erp kierowanym wów

cza s przez wybitnego twórcę rosyjskiego teatru realistycznego 

St. Stanisławs k iego. 

W reku 1933 ukończyło Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej ·

Wydział Akto rs ki . Debiutowała w teatrze toruń s kim , o już po roku 

byla w Warszawie. Grala bardzo duzo i w dramacie i w małych 

formach scenicznych. Zetknięcie s i ę w procy zawodowej ze maka

mitą akto rką i reżyserem Stanisławą Perzanowską wz bog aciło je j 

war~. ztat ak torski i rozbudziło drzemiące w niej zdoln0 ~c i pedago

giczne. Myś!ąc raczej o pedagogice n i ż o re ż yse r i i w 1945 r. 

zdaje egzamin na Wydział Reżyserii PWST. 

Jej domena aktorska to cały wielki obszar ról c'i ara ktery stycz

nych. Do najbardziej znaczących z okresu przedwojenneg o na 

leży zaliczyć rolę Smugoniowej w „ Przepióreczce" i A n'e!i w „Siu

bach panieńskich" . Zagrała ją inaczej . D rog a doj i.cia do tych ró l 

było trudna. Aniela w „Sluboch pani er·1s k1ch" pczwo!iła j ej psy

chicznie dojrzeć do zawodu aktorskiego. Borykała siq naci tą ro lą 

wespół z reżyserem spektaklu (up rzednio jej pedog o9 iem w PIST) 

Stanisławem Stanisławskim - · cudownym Zn') 'N C'J Fre:l ry - p rzy 

dając barwy charokterystycrne do rze 'wm o ck liwej po ! ~aci aman
tki. Nie gro la An ieli. Byla niq . Od <wo1 zylo w [. '.Joi e pełny „tok 

myi.lowy" bohaterki . 

Myileć -· być - działać ja k p ::c tać z dramatu to pod stawa 

twórczości aktora - i to stora ~ i ę przekaza ć ~. 'Noi m uczn iom. 

Jednemu z jej wychowon~ów Jerzemu Korna sowi, utalentowa

nemu aktorowi dzisiaj p:iv1<":: ch nie znanemu, gro ził o wyrzuce nie 
z uczelni po 1-szym !.: -nc : I -g o roku ; tudiów. By ć może j ego 

nieśmiałość, czy pokora w " _ . ~ ~ udiów w ogóle, blokowały jego 

świadomość. I pewnego dnia w czasie zajęć zwanych Elementarne 

2.odania Aktorskie - Maria Kaniewska cichym sugestywnym gło

sem zaczęła mówić to, co myśl i człowiek, którego czynn:i ści u; i 

łowal no scenie wykonywa ć student. I na g le oboj ę tne ja kby pu ste 

i nijakie oczy chłopaka ożyly. Rozświetliły sic od wewn q trz. Chwy

cił. Już nie trzeba było podpowiadać, zauql myśleć, działać lok 
jak nakazywała myśl odtwarzanej postaci Tak narodził s i ę aktor. 

„Ten moment narodzenia się aktora - mówi Maria Kaniewska 

- - był fok piękny, że pamiętam go do dzi siaj" . Z tym, swoirp 

wychowank iem zetknęło się późn i ej jako reży s er na sce r. ie za

wodowej i jako partnerka w kilku scenach w kręcc nyrn obecnie 

serialu „Lalko". 

Jej uczniami byli między innymi: Joanno J ędryka, Franci szek 

Trzeciak, Włodzim ierz Nowak, Bogumił Antczak, Janusz Gajos, 
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Piotr Krukowski, Elżbieta Starostecka i wielu, wielu innych, . tok 

w ielu, że nie sposób wyl i czyć wszystkich, a jej odkryciem filmo 

wym jest Pola Rakso. 

Obok pracy pedagogicznej i wielu lat pra cy no stanowi sku 

Dziekana Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Fil

mowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi doc. Moria Kaniewska 
ma na swym koncie wiele znaczących reżyserii w teatrze, filmie 

i telewizji. 

Jej dziełem są filmy: „Niedaleko Warszawy", „ Awantura o Ba

sie", „ Szatan z siódmej klasy", „Komedianty", „Panienko z okien
ka-" , „Bicz Boży", „Pierścień Księżnej Anny" i „Zaczarowane Po

dwórko". 

Znana jest również jako aktorka filmowa. Zadebiutowało w 1947 

roku w „Ostatnim Etapie" reżyserii Wandy Jakubowskiej i do tej 

por\' zagrała w około 30 filmach . 

Jej hobby: ·- to młodzież, ich problemy artystyczne i życiowe. 



JAKA JEST TA HANKA BIELICKA~ 

Wszyscy sobie wyobrażają, że jestem kobietą zwalistej po
stury, chyba bez przerwy stojącą z wołkiem w ręku i tym wołkiem 

rozwiązującą większość życiowych problemów współczesnego ży 

cia. Tymczasem przy spotkaniu oko w oko zdziwienie: o, to pani 

nie jest tako duża, i pewnie nie śmieje się pani tok dużo i tok 

głośno jak na scenie? Mówię no to, że gdybym była tako w ży 
ciu jak no estradzie, to przecież dawno bym pękła jak bombo 
wodorowa . 
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Jako jest pani no codz eń, w rod 11 ni ~. domu ? 

Wiośn ie to człowiek, sam o sobie nie może po•·-i · 1L1c 

ja kim naprawdę j es t. Sądz0 jedno ~ . że energio, dynamiko. no " ·t 

hała śl iwa ra dość j est mcją zasadniczą cechą. ja chyba wiele 

nie Lmienia m s i ę na estradzie. Zres ztą na e; tradzie 111c bmd zo 

można rata i ć swój prawd ziwy charakter. Charakter me . {I uk r~ć 

w teatrze, za tekstem , za sytuacją Na estradzie a kto r musi ~ ię 

oddonić, bo inaczej albo w idz się zmęczy albo oktcr ~ię zgub i. 

Daje pani widzcwi rzecz niezwyk le ce nną, śm i ech loki jcs1 

pani stosunek d o ś m iechu , czym dla pani je ~ t ś miech ? 

- U ~. miech jest w ielko bronią człow ieka, a je'.lnoczcfni c •'.?I · 

ką potrzebą , zawsze b ronic go nawet wtedy, ki edy w~ t si m1e 

atakowany, ze za łatwy, za prosty . Zawsze w tedy mówi , ż.e to o 
jedno z tak im wariackim humorem, w Polsce s i ę zm esci W •1-

bieram humcr codzien ny, ten wła ś n i e najczęśc iej ~ rytykowon •, , 

sądzę bowiem, że jest to w ielka terapia w życiu czlow1cko . 

- Czy nie tęskniła pani za rolami dramatycznymi? 

- Prawie jedena ście lat byłam teatrze dramatycznym, do-
pie ro później prz'.:.~ i c ,n na c r t rcdę i do Teatru „Sy reno" , który 

jest (włoki •1eJ teatrem estradowym. Gwłam w sztukach Wyspiań
~.kiego, Rittnera i innych . Mamy tyle wspaniałych aktorek d ra 

matycznych, :że nigdy mi nie było przyk ro, że ods unę łam Stf, od 
ról dramatycznych . 

W humorze trudniej jest działać' i zwyci(,S o no tej 111wi<' q 
więkozym; zwyc i ęstwami, łatwiej jest wzruszyć widza niż rozśmieszyć. 

zwła~. zcza gdy jest zapracowany, kiedy ma kłopoty, czy j est za hu

kany przez życi e . 

- Nawiązuje pani w sposób zdumiewający noty h -n io stową 

łączność z widzem. Jak pan i to robi? 

- To trudno powiedzieć. może człowiek się z tym rodzi? Bo 

komunikatywność jest cechą, z którą człowie k przychodzi no ś.w iol. 

To wynik wie lu, wielu cech zewnętrznych 1 wewnęt r zny ch , n a uc zyć 

~.i e tE7go, tak jak nauczyć się prawdziwego humoru niesposób. 

Nopewno trochę ws pomagają akto ra jego cechy chorokterys tycz 

ne, na p rzyklad to że morn duży nos, dość mole oczy i gdy za 

czynam się śmiać, oczy rni p rawie znikają . . No, teg o si ę nie „robi" 

- to człowiek ma. 

- Czy zdarzały si ę wypadki, kiedy pani nie mogla n awi ązać 

łączności z widzami? 

- Tok, wtedy kiedy się naprawdę wzruszyłam, a nie byłam 

całkowicie sprawna, coś mi dolegało, byłam chora . Zdarzyło mi 

się to, kiedy musiołdm grać, gdy zmarła mi matka„. Widz na · 

tychmiost wyczuwa nie pełną sprawność komiko, aktor komedio

wy powinien występować wyłącznie w pełni sil, zdrowie, bez prze

zwyciężania przygnę bień bez stresów. Dlatego komicy są prze-
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ważnie r mutni, albo niesympatyczn i 1·1 c i ągu dnia - kumulują 

nergie no wieczór, no te j ed ną f er ię humoru, żeby s t rzel i ć, wcią 

gnąć widza w wytworzony przez sieb ie w ir . 

Jak radzi sobie pa ni z pop ulo rnok iq , bo Ha nki Biel ickie j 

morna niepoznawać do momentu , kiedy nie otworzy ttst, potem 

juz niesposób? 

- O popularności zas k a k ują c ej moi 11 mówi ć gdy katiero jes t 

krótka i błyskawiczn a . 

Mcje kontakty z publicznośc i c1 są do ść d ł u gie , a wiqc nie szo 

kujące. Ot, taksówkarz pyto: Pa ni Han iu, g dzie za wi eźć? Al bo 

w kiosku g dy kupuję gazetę o krzyk : O j , p ani to pewnie z tego 

radio, to co tok głośno gada?! Nigdy mi to nie sp rawiało trud 

ności, zawsze się po prostu uśmiecha m , mów i ę dzi eń dobry, cza 

sem mnie kto ś się kłonio mówią c : Trud no, pani mnie ni e zna, 

ale my się znamy, dzień dobry pani . 

- Aktor dramatyczny ma życ i o ry s złożon y z ról, a jak jest 

z aktorem estradowym? 

- Aktor estradowy gra tylko siebi e, całe i.yc;c. Oczywiście 

aktor dramatyczny jest w lepszym położe n iu, za wsze może s i ę 

powalać no porę ról, które pomi ęto i które widz pami ę ta. Kilku 

tysięcy monologów nie zapami ęta nikt, aktor estradowy musi być 

przez wszystkich znany, je~. li nie jest znany nie ma aktora . 

Rozmawiało : Ilono Cząstkiewicz 
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