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1901 
31.01. Moskwa, prapremiera Trzech 
sióstr Antona Czechowa 

1902 
21 .01. Lwów, antyrosyjska manifestacja 
Polaków w rocznicę powslania stycz-
ni owego 

1903 
4.06. Moskwa, opublikowano dekret 
o statusie Zydów; nie maja prawa po
siadać nieruchomości ani ziemi poza 
obszarem swego zamieszkania 

1904 
29.07. Moskwa, rosyjski minisler spraw 
wewnetrznych, Wiaczesław Phelwe 
zginął w zamachu bombowym 

1905 
27.06. Sewastopol, bunl marynarzy na 
Pancerniku Potiomkin; fala demonstra
cji i strajków w Rosji i Królestwie Polskim 

1906 
10.05. Petersburg, car otworzył posie
dzenie I Dumy Państwowej (rozwiąza
nej 22.07) 

1907 
18.01 . Nowy Jork, 600 tys. ton zboża 
wysłano do Rosji dla ofiar klęski głodu 

1908 
15.05. Berl in, wchodzi w życie usta 
o jedności Rzeszy Niemieckiej 

19 
8.07. Watykan, potępienie nowych 
runków w modzie damskiej, jako ni 
przyzwoitych 

Na zdjęciach : Siostry Prozorow marzą 
o Moskwie, cztery księżniczki Roma
now, Anna Pawłowa, Anton Cze
chow, beznogi żebrak w Moskwie, bal 
przebierańców na carskich salonach 
w St. Petersburgu. 

1911 
28.12. Petersburg, po fali głodu w Rosji, 
spowodowanej złymi zbiorami, państwo 
przeznaczyło na zakup zboża za grani
cą 12 milionów rubli 

1912 
5.05. Moskwa, w Rosji ukazał się pierw
szy numer dziennika bolszewików »Prawda« 

1912 
5.11. Berlin, w Niemczech wzrosło bez
robocie, w Rosji zapanował głód w re
jonie Tomska, na Wołyniu i nad Donem 

1914 
28.06. Sarajewo, arcyksiążę Franciszek 
Ferdynand ofiarą zamachu, 29.07. pier
wsze strzały I wojny światowej 

1915 
7.05. Atlantyk, brytyjski statek pasażer
ski Lusitania storpedowany przez nie
miecką łódź podwodną 

1916 
15.12. Verdun, klęska Niemców 

1917 
10.03 Petersburg, rewolucja lutowa, 
7.11. rewolucja październikowa, Rada 

1 komisarzy Ludowych pod wodzą Leni-
1 na na czele Republiki Radzieckiej 

1918 
17.07. Petersburg, w Rosji wojna domo
wa, car i jego rodzina zamordowani, 
11.11 pokój w Compiegne, koniec 
I wojny światowej 

1919 
28.06 Paryż, podpisanie pokojowego 
traktatu wersalskiego 

1920 
15.08 Warszawa, w bitwie warszaw
skiej oddziały polskie odparły natarcie 
radzieckie 

Na zdjęciach : polegli na frontach wielkiej 
wojny, Lenin w przebraniu i Dzierżyński 
w naturze zaczynają wyrównywać ra-

chunki, uwięzione księżniczki Romanow, 
rosyjska sanitariuszka, która wstąpiła do 
wojska przebrana za męir:zyznę, siostry 
Hesia i Mela z koleżankami też chciały 
popłynąć Titanikiem, bracia asi w 1920 
również marzyli o Moskwie 



1921 

21.02. Petersburg i Moskwa, początek 
rewoltv robotników przeciw rygorom 
komunizmu wojennego i owej Poli
tyce Ekonomicznej ( EP) 

1922 
28.10 Rzym, Benito Mussolini na czele 
swych faszystowskich zwolenników 
maszeruje na Wieczne Miasto 

1923 
1.05. Berlin, paramilitarna manifestacja 
zwolenników Adolfa Hitlera; 

1924 
22.01. Moskwa, sukcesję po zmarłym 
Leninie przejmują Stalin, Karnieniew 
i Zinowiew 

1925 
18.12. Moskwa, XIV zjazd Partii Komu
nistycznej uznal zwycięstwo tezy "soc
jalizm w jednym państwie' 

7.04. Genewa, Związek Radziecki od
mówił uczestnictwa w konferencji przy
gotowawczej dotyczącej rozbrojenia 
europejskiego 

1927 
2.12. Moskwa, XV zjazd WKP(b), wyk
luczenie z Partii tzw. opozycji 

1928 
22.03. chłopskie bunty w Rosji przeciw 
brakowi żywności 

1929 
16.05. Los Angeles, pierwsza ceremo
nia wręczenia filmowych Oscarów 

1930 
5.01. Moskwa, uchwała Komitetu Cen
tralnego WKP(b) o tempie kolektywiza
cji, początek kampanii likwidującej ku
łaków; usunięcie z szeregów partii 34 
tysięcy członków, początek wzmaga
jącego się terroru 

Na zdjęciach: parada dziewcząt na Placu 
Czerwonym, sztuka nowej agitacji, żni11iar
ki na polach, apel w kołchozie, siostry Apo
lonii też marzą o podboju świata, siostry 
Koko-Szutskie, delegatki na Zjazd Komu
nistek w Moskwie marzą o raju na ziemi 

16.12. Moskwa, zniszczono cerkiew 
Odkupienia, na jej miejscu wzniesiono 
pałace rządowe 

1932 
1505. Moskwa, dekret o pięcioletnim 
planie ateizacji 

1933 
30.01. Berlin, Adolf Hitler kanclerzem Rze
szy iemieckiej, 27.02. pożar Reichstagu 

1934 
8.06. Moskwa, ustawa o zdradzie oj
czyzny, przewidująca, poza jedynym, 
ostatecznym wymiarem kary, odpowie
dzialność zbiorową członków rodziny. 

1935 
15.09. Norymberga, Hitler przedłożył 
projekt Ustawy o obronie krwi i honoru 
niemieckiego 

1936 
5.12. Moskwa, ogłoszenie nowej konsty
tucji radzieckiej, reklamowanej jako najbar
dziej demokratyczna konstytucja świata 

1937 
9.06. Moskwa, poczatek aresztowań i re
presji NKWD wobec przywódców Ko
munistycznej Partii Polski, część z nich 
została stracona w nieznanych okolicz
nościach, część zesłana do obozów pra
cy przymusowej 

1938 
13.03. Wiedeń, aneksja Austrii 

1939 
1.09. atak wojsk niemieckich na Polskę, 
17.09. Armia Czerwona w Polsce 

1940 
14.06. Oświęcim, pierwsi więźniowie 
osadzeni w obozie koncentracyjnym; 
polscy oficerowie w obozach w Staro
bielsku, Kozielsku i Ostaszkowie 

Na zdjęci · ory przegonią kulakó.v, pierw
szomajowa defilada w Moskwie i przygotowania 
do demonstaracji w Berlinie, Charlie Chaplin prze
brany za Hitlera na planie Dzisiejszych czasólv, ro
dzi ~ę naturyzm-ujawniaja ~ę nagusy i _„ P,rZebie
rańc.y, bracia Adolf, Benito i Józef marzą o Swiecie 



1941 
22.06. operacja Barbarossa, niemiecki 
atak na Zw iązek Radziecki; 7.12. Pearl 
Harbor, J apończycy zaatakowali Stany 
Zjednoczone 

1942 
22.07. Warszawa, początek likwidacji 
warszawskiego getta 

2.02. Stal ingrad, Armia Czerwona ostatecz
nie rozgromiła Niemców; 28.11 . Teheran, 

konferencja przywódców Rosji, Stanów 
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 

1944 
6.06. Normandia, lądowanie al iantów; 
1.08. Warszawa, wybuch powstania 

1945 
4.02. J ałta, konferencja wielkiej trójki; 
8.05 Berlin, kapitulacja Niemiec, 17.07. 
Poczdam, konferencja pokojowa; 6.08. 
Hirosz ima, eksplozja bomby atomowej 

1946 
30.06. Polska, referendum ludowe, 
1.1 O Norymberga, proces hitlerow
skich zbrodniarzy wojennych 

2.07. Moskwa, Związek Radziecki od
r zucił Plan Marschalla, amerykań sk i 
plan ekonomicznej pomocy dla Europy 

1948 
15.12. Warszawa, kongres zjednocze
niowy p rzekształc ił PPS i PPR w PZPR 

1949 
25.01 . Moskwa, powołan i e Rady Wza
jemnej Pomocy Gospodarczej, jedno
czącej i unifo r mizującej ekonomicznie 
kraje Europy Wschodniej 

1950 
23.09. Waszyngton, senat uchwali ł us
tawę o zwalczaniu dz ia ł al ności anty
am e rykań skiej, przedstawioną przez 
senatora McCarthy'ego 

Na zdjęciach : radzieccy żołni erze w rui
nach Stalingradu i na gruzach Berlina, 
kobiety produkują, żoł ni erze rekwirują, 
pilotki-0chotniczki odpoczywają i ... śpie
wają - Andrews Sisters, siostry Mannuro
we marzą o k iełb i kach i Nowej Hucie 

1.05. Monachium, początek emisji pro
gramów Radia Wolna Europa dla kra
jów Europy Wschodniej 

1<lli'..l 
15.02. Warszawa, ustawa nakładająca 
na ro ln ików obow i ązkowe dostawy 
zwierząt rzeźnych, a niebawem rów
nież mleka i ziemniaków 

1<)liJ 
5.03. Moskwa, zmarł Józef Stalin 

1<lli4 
23.12. Warszawa, dekret o zniesieniu 
Komisji Specjalnej do Walki z Naduży
ciami i Szkodnictwem Gospodarczym 

1<llili 
21.07. Warszawa, otwarto Pałac Kultury 
i Nauki im. Józefa Stalina, dar narodu 
radzieckiego 

1 <llił3 
14.02. Moskwa, XX zjazd Komu nistycz
nej Partii Związku Radzieckiego: refe
ra t Chruszczowa O kulcie jednostki 
i jego następstwach; 19.10. Warszawa, 
VII plenum KCPZPR; 24.10. Warszawa, 
wiec na Placu Defilad 

1<lli7 
27.02. Nowa Huta, strajk w stalowni 
15.07. Moskwa, z przemówienia Nikity 
Chruszczowa: "dobrze omaszczony 
marksizm i leninizm będą m iały lepszy 
smak" i "niebawem ZSRR osiagnie po
ziom życi a Stanów Zjednoczonych". 

1<lliS 
13.06. Warszawa, powołano Ohotni
cze Hufce Pracy; 13.11. Moskwa, nowy 
plan siedmioletni zak łada wzrost do
chodu narodowego o 80% 

1<)li<) 
31.07. Warszawa, w zwi ązku z "przej
ściowym i tr udności am i w zaopatrzeniu 
rynku" wprowadzono w sklepach, sto
łówkach , barach i restauracjach "bez
mię s ny pon i edzia ł ek" 

1<)łJ() 
5.05. Moskwa, Leonid Breżniew nowym 
przewodn iczącym Rady Najwyższej 
ZSRR; 13.10. Nowy Jork, podczas sesji 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ Nikita 
Chruszczow na wezwania przewodni
czącego, przywołującego go do porząd
ku, odpowiadał uderzając w pulpit zdję
tym z nogi butem 

Na zdjęciach : czołg na ulicy Poznania 
'56, Budapeszt '56, siostry Daphne i Jo
sephine pół żartem, pół serio marzą 
o Marylin Monroe, ta ńczące siostr\' 
Eurydyki marzą o pr\~;·atce z Elvisem i BB 
w Paryżu 



1961 
12.04. Moskwa, Jurij Gagarin okrąż\ ł ziemię 
na statku kosmicznym Wostok 1; 13.08. 
Berlin, rozpoczęto wznoszenie muru 

1962 
2.09. Moskwa, rząd radziecki poinfor
mował o planowanych closta\\ach bro
ni i instruktorów na Kubę; n I O. Nowy 
Jork, rząd amerykański poclj,1ł clecvzję 
o blokadzie Kuby 

1963 
4.07. Warszawa, XIII plenum KC PZPR 
uznano (nieoficjalnie) za zakończenie 
procesu liberalizacji w Polsce 

1964 
14.03. Warszawa, List 34, polscy inte
lektu a li śc i domagają się zmian polskiej 
polityki kulturalnej, coraz bardziej og
raniczanej działaniami cenzury i restry
kcjami materialnymi. 

1965 
2.02. Warszawa, 1wrok w tzw. aferze 
mięsnej, oskarżonego o zagarnięcie mie
nia społecznego skazano na karę śmierci, 
wyrok wykonano 

1966 
16.09. Moskwa, •Prawda«, a za nią inne 
organy prasowe parii komunistycznvch 
pozostałych państw bloku zaatako\\ałv 
i potępiły odszczepieńczą chińską re
wolucję kulturalną 

1967 
22.03. Nowy Jork, Swietłana Allilujewa, 
córka Stalina, uciekłszy ze swej ojczyzny 
do Szwajcarii, otrzymała wizę azylancką 

1968 
8.03, Warszawa, początek tzw. wycla
rzeri marcowych, 1.05. Paryż, maniie
stacje robotnicze i wiece studenckie 
początkiem dramatvcznego francuskie
go maja; 20.08. Praga, wojska Układu 
Warsza\\ skiego po/oż\ ł1 kres praskie1 
wiośnie i procesowi demokratyzacji 
w Czechoslo11acji 

1969 
26.11. Moskwa, Leonid Breżniew na 
zjeździe kolchoźnikó11 st11ie rclz ił , że 
zbiory były bardzo złr. 

12.12. Warszawa, podwyżka cen artyku
lów żywnośc im1 ych - wydarzenia grud
niowe na Wybrzeżu - wymiana Włady
sława Gomułk i na Edwarda Gierka 

Na zdięciach: pewien Dzien Kobiet na 
sza11skim Krako11~ki111 Przeclmiesciu, Neil Arm
strong, pief\\SZ\' czlowiek na Księżvcu 11 lipca 
1969, kolejny radziecki czołg na ulicach Pragi 
'68, Beatlesi i ridrkomani„. tvlko w Londynie, 
siostry Malgośki marzą o Woodstock 

1971 
6-11.12. Warszawa, VI zjazd PZPR - zjazdo
we hasło "Aby Polska rosła w siłę a ludzie 
żyli dostatniej" 

1972 
30.10. Warszawa, po fal i krótkich strajków 
premier Piotr Jaroszewicz ogłosi/ zamro
żenie cen na podstawowe artykuły żyw
nościowe 

1973 
11.05. Warszawa, po wizycie Leonida 
Breżniewa KC PZPR wydał uchwa łę o dal
szej, pełnej integracji ekonomicznej ze 
Związkiem Radzieckim 

1974 
12.02. Moskwa, aresztowano, pod zarzu
tem antypaństwowej działalności , autora 
Archipelagu Gułag, Aleksandra Sołżenicy
na, dzieri póiniej deportowano go do RF 1 

1975 
10.12. Oslo, uhonorowany Pokojową Nagro
dą Nobla fizyk i obrońca praw człowieka, 
Andrzej Sacharow, z powodu odmowy przy
znania przez władze radzieckie wizy wyjaz
dowej nie mógł osobiście uczestn iczyć 
w ceremonii wręczenia nagród 

1976 
10.02. Warszawa, Sejm zatwierdził popraw
ki do Konstytucji PRL, które obejmowa ły za
pis o kierowniczej roli PZPR i szczególnym 
znaczeniu sojuszu z ZSRR; 24.06. Warsza
wa, Sejm uchwalił podwyżkę cen - w Ursu
sie, Radomiu i Płocku wybuchły strajki pro
testacyjne -premier Piotr Jaroszewicz odwo
ła! podwyżkę; 23.09. Warszawa, ukonsty
tuował się Komitet Obrony Robotników 

1977 
7.01. Praga, grupa intelektualistów, wysto
sowała do rządu apel, zwany Kartą 77, do
magając się poszanowania praw człow ieka 

1978 
16.10. Watykan, krakowski kardynał Karol 
Wojtyła wybrany papieżem 

1979 
2.06. Warszawa, papież Jan Pawe ł li 
w Polsce; 26.1 2. Kabul, radzieccy żołnie
rze w Afganistanie 

1980 
1.07. Warszawa, zapowiedź podwyiek cen -
fala strajków; 31.08. Gdańsk, podpisanie 
porozumień MKS - Rząd; 10.11 . Warszawa, 
Sąd Najwyższy rejestruje Sol idarność 

Na zdjęciach: radzieckie kobiety w hucie, na 
buckMie i w kolejce, Rudolf Nureyev i Mar
got Fonteyn w Londynie, siostry Degrees, 
"zdegenerowana zachodnia młodzież", 
Papież na bramie Stoczni, siostry Marioli 
Wafelek też marzą o pociągu do Hollywood 



lf)łłl 
4.03. Moskwa, po zakończonym XXVI 
zjeździe KPZR radzieccy przywódcy 
zapewniali; "Socjalistycznej Polski nie 
opuścimy w biedzie'; 13.12. Warszawa, 
wprowadzenie stanu wojennego 

ma2 
31.08. Warszawa, Gdańsk i wszystkie 
większe miasta Polski były miejscem 
gwałtownych demonstacji w rocznicę 
podpisania porozumień sierpniowych; 

8.10. Warszawa, Sejm zdelegalizował 
Sol idarność; 10.11. Mo kwa, zmarł 
Leonid Breżniew 

maa 
10.12. Oslo, Pokojową agrodę Nobla 
dla Lecha Wałęsy odebrała w zastępst-
wie jego żona 

mULł 
28.07. Los Angeles, otwarte tego dnia 
Igrzyska Olimpijskie zosta ły zbojko
towane przez Związek Radziecki i zmu
szone do poparcia tej decyzji 13 krajów 
bloku wschodniego 

mar. 
11.03. Moskwa, Michaił Gorbaczow 
został wybrany sekretarzem general
nym KC KPZR 

man 
26.04. Czarnobyl, największa w historii 
wykorzystywania energii atomowej ka
tastrofa elektrowni jądrowej; rzecznik 
prasm\y rządu PRL, Jerzy Urban uspo
kajał: 'Nie stwierdzono zagrożenia dla 
zdrowia ludzi". 

uun 
27.01. Moskwa, Gorbaczow wygłosił 
referat O przebudowie i polit)'ce kad
rowej partii; w Moskwie nosi się głas
nost i pierestrojkę; w Polsce coraz jaw
niej działa nielegalna olidarność · 

maa 
30.06-3.07. Moskwa, wszechzwiązko
wa, pierwsza od ponad 50 lat, konfe
rencja partyjna KPZR wyraziła popar
cie dla Gorbaczowa i jego reform pań
stwa i partii; 18.12. Warszawa, w koście
le przy ul. Żytniej grono opozycyjnych 
intelektualistów, polityków i artystów 
powołało Komitet Obywatelski przy Le
chu Wałęsie 

ms 
6.02. Warszawa, początek obrad Okr 
głego Stołu; 4 06. Polska, wybory 
Sejmu i Senatu; 12.09. Warszawa, S 
zatwierdził rząd Tadeusza Mazowi 
kiego; 10.11. Berlin, runął mur 

m. 
9.12. Warszawa, Lech Wałęsa 1rybra 
prezydentem RP 

Na zdjęciach: warszawiacy w maskach 
p-gaz czekają na wolność, Michaił Barysz
nikow już wybrał wolność, moskwianie 
czekają na chleb, a pod dostatkiem mają 
wódki, radzieccy żołn ierze wracają z Afga
nistanu, iostry S marzą o drugiej Japonii 

1991 
2.03. Belgrad, w dawnej Jugosławii po
czątek konfliktu serbsko - chorwackie
go; 12.06. Moskwa, Borys Jelcyn prezy
dentem Rosji; 19.08. Moskwa, nieuda
ny pucz Janajewa, rozpad ZSRR 

1992 
23.06. Moskwa, Michaił Gorbaczow zo
stał usunięty z szeregów KPZR. KC uznał 
go winnym rozpadu partii i państwa oraz 
zdrady interesów ludu pracującego; 
10.11. Praga, rozpad Czechosłowacji 

1993 
17.09. Warszawa, ostatni żołnierz ra
dziecki opuszcza Polskę; 19.09. Warsza
wa, SLD wygrywa wybory parlamentar
ne, koalicja SLD-PSL przejmuje rządy 

1994 
6.06. Moskwa, Rosja rezygnuje z utrzy
mywania w bojowej gotowości wyrzutni 
rakieto1rych wycelowanych w Europę 
Zach. i USA; zdaniem niektórych to osta
teczny koniec zimnej wojny 

1995 
16.02. Moskwa, Borys Jelcyn w Orę
dziu o stanie pańsh;•a: "Interwencja w Cze
czenii była niezbędna. Największym 
wrogiem Rosji jest teraz inflacja, ko
rupcja, biurokracja i przestępczość. 
A także NA TO sięgające rosyjskich ru
bieży"; 19.11. Warszawa, Aleksander 
Kwaśniewski wybrany prezydentem RP 

1996 
20.02. Moskwa, posłowie Dumy skiero
wali do komisji projekty ustaw v. sprawie 
unieważnienia porozumień białowie
skich, rozwiązujących ZSRR i tworzą
cych Wspólnotę Niepodległych Pańshv. 
Jednak nawet po pomy.ilnym głosowaniu 
15.03 Jelcyn zapewnił, ie nie ma pow
rotu do Związku Radzieckiego 

1997 
21.09. \Varsza\\a, AWS \rygrywa wybo
ry parlamentarne, koalicja AWS-UW 
przejmuje rządy 

1998 
20.11. Sankt Petersburg, Galina Starawo~ 
towa, demokratyczna deputowana pada 
ofiarą brutalnego politycznego mordu 

1999 
12.03. Independence, Warszawa, Polska 
w NATO; 10 i 18.12, Wrocław i Warsza
wa, premierowe przedstawenia Czwartej 
siostry Janusza Głowackiego 

2000 

Na zdjęciach: w Mo kwie - sobowtór 
Lenina 11 nocnvm lokalu ze striptea
sem, pucz Janaje\\a, mafia, komuniści 
i antykomuniści, tajemnicza czwarta 
i siostry l\\anov.ny marzą o męiI:zyz
nach i Ameryce 



JANU 
1938 
13 września, urodzi/ s ię w Poznaniu; matka 
Helena, siostra Kazimierza Rudzkiego -przed
wojenna polonistka, po wojnie redaktorka 
w Czytelniku i Iskrach; ojciec Jerzy - autor 
opowiadań dla młodzieży i kryminaló.v 

1939-44 
mieszka z rodzicami w Warszawie, ojciec 
bierze udział w powstaniu warszawskim 

1944-46 
mieszka z rodzicami w ~akopanem 

1946 -50 
uczy s i ę w szkole podstawowej i mieszka 
z rodzicami w Łodzi 

1951 
wraca z rodzicami do Warszawy 

1955 
zdaje maturę w Liceum Towa.rzystwa Przy
jaciół Dzieci na warszawskim Zoliborzu; po
dejmuje studia na Wydziale Historii UW 

1956 
zdaje na Wydział Aktorski warszawski~ PWST 

1957 
rezygnuje ze studió.v aktorskich i rozpoczy
na studia na Polonistytce UW 

1960 
debiutuje jako prozaik opowiadaniem Na 
plaży w •Almanachu Młodychc, zostaje te
atralnym recenzentem Polskiego Radia, 

1961 
pracą magisterską o Stanisławie Przybyszew
skim kończy Wydział Filologii Polskiej Uni
wersytetu Warszawskiego 

1962 -1963 
pisuje o stołecznych teatrach w »Wiatrakach• 

1964 
zostaje członkiem zespołu redakcyjnego 
i felieton istą tygodnika •Kultura«, debiutuje 
na jego łamach opowiadaniem Wizyta 

1968 
Pałstwowy Instytut Wydawniczy publikuje 
tom opowiadań Wirówka nonsensu 

1969 
premiery filmów: Polowanie na muchy 
w reż . Andrzeja Wajdy i Psychodrama w reż. 
Marka Piwowskiego wg scenariuszy Janusza 
Głowackiego; w Zeszytach kryminalnych 
Iskier ukazuje się Dzień słodkiej śmierci 

1970 
Pałstwowy Instytut Wydawniczy publikuje 
tom opowiadań Nowy taniec la-Oa-da; pre
miera filmu Rejs w reż. Marka Piwowskiego, 
z którym Janusz Głowacki nap isał scenariusz 

1972 
Czytelnik publikuje zbiór felietonó.v W nocy 
gorzej widać; w warszawskim Teatrze STS 
prapremiera, drukowanego w •Dialogu• 
nr 6, Cudzołóstwa ukaranego w reż. Lecha 
Hellwiga-Górzyńskiego; premiera filmu Trze
ba zabić tę miłość w reż. Janusza Morgen
sterna wg scenariusza Janusza Głowackiego 

1973 
Pałstwowy Instytut Wydawniczy publikuje 
Paradis, w którym poza opowiadaniem tytu
łowym zamieszczono jeszcze Raport Piłata; 
w nr 10 •Dialogu« ukazuje się słuchowisko 
radiowe Konfrontacja 

Na zdjęci ach: Jan Matyjaszkiewicz i Ka
lina Jędru sik w Cudzołóstwie ukara
nym, STS; Małgorzata Braunek w Polo
waniu na muchy; Andrzej Malec i Jad
wiga Jankowska-Cieś lak w Trzeba zabić 
tę miłość; Rejs 

nowy taniec la·ba·da 
Jan sz ~nwackl \~~
w !..-.'" . \j 

--

•Dialog« publikuje: w nr 4 Obciach. którego 
prapremiera odbyła się w rzeszowskim 
Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w reż . Kry
styny Meissner w1976; w nr 9 nowelę filmo
wą Bądźcie spokojni już ja to załatwię, 
której współautorem jest Micha/ Komar; 
w nr 10 słuchowisko Herbata z mlekiem 
(prapremiera sceniczna w nowojorskim 
Westside Mainstage Theatre w 1982) 

1975 
w Czytelniku ukazuje się zbiór felietonów 
Powrót hrabiego Monte Chrisfo; »Dialog« 
nr 7 publikuje przekład sztuki 2+ 2 E. White
head'a; wyjeżdża na stypendium do USA 

1976 
»Dialog« publikuje w nr 10 dramat Mecz (pra
premiera, IV warsza1;~kim T. Powszechnym 
IV reż. Andrzeja Trzosa Rastiwieckiego w 1977) 

1977 
Pałstwowy Instytut Wydawniczy publikuje 
My sweet Raskolnikow (łącznie z Obcia
chem); w nr 14 »Kultury• ukazuje się opowia
danie Retro (prapremiera scenicznej adapta
cji w nowojorskim Foothold Project w 1982); 

1978 
w Teatrze Polskiego Radia premiera To nie ja 
1979 
»Dialog« publikuje: w nr 5 słuchowisko Spa
cerek przed snem; w nr 8 utwór dramatycz
ny Kopciuch. którego prapremiera odbyła ~ę 
w szuecń~m Teauze Wspólczesnym, w reż. 
Andrzeja Chrzanowskiego; w nr 11 nowelę 
filmową Ja się do polityki nie mieszam, której 
współautorem jest Marek Piwowski 

1980 
Pałstwowy Instytut Wydawniczy publikuje 
minipowieści: Skrzek i Coraz trudniej ko
chać; w nr 6 »Dialogu• ukazuje się miniatura 
dramatyczna Zaraz zaśniesz (prapremiera 
w nowojorskim Foothold Project w 1982) 

1981 
»Dialog« publikuje: w nr 2 utwór dramatycz
ny Choinka strachu (prapremiera w Teatrze 
im. Adama Mickiewicza w Częstochowie 
w reż. Jerzego Hutka w 1983), który stał się 
również podstawą scenariusza filmu telew~ 
zyjnego zrealizowanego przez Tomasza 
Lengrena w 1982, a emitowanego w TVP 
w 1990; drugoobiegowe wydawnictwo Krąg 
publikuje powieść Moc truchleje; 6 grudnia 
wyjeżdża do Londynu na premierę Kopciu
cha w Royal Court Theatre w reż. Danny'ego 
Boyle'a, tam zastaje go wiadomość o stanie 
wojennym; decyduje się nie wracać do kraju 

1982 
emigruje do USA i osiada w Nowym Jorku; 
obejmuje posadę profesora wizytujacego 
w college'u w Bonnington w stanie Vennont 

1984 
w Nowym Jorku bierze ślub z Ewą Zadrzyń
ską, autorką ksiąiek dla dzieci i opowiadań, 
matką ich pięcioletniej wówczas córki Zuzy; 
amerykańska premiera Kopciucha w no
wojorskim Public Theatre w reż. Johna 
Maddena 

1985 
pisze Polowanie na karaluchy, którego 
przedpremierowe pokazy odbywają się na 
scenie River Art w Woodstock w reż. Law
rence'a Sacharawa 

Na zdjęciach : Franciszek Pieczka, Wła
dys ław Kowalski, Gustaw Lutkiewicz 
i Leszek Herdegen w Meczu, T. Pow
szechny; Bo:iena Adamkówna i Bro
n is ław Pawlik w Kopciuchu, T. Pow
szechny 



1986 
za granego przez blisko rok na jednej ze scen 
Buenos Aires Kopciucha otrzymał najpoważ
niejszą nagrodę argentyńskiej krytyki teatra~ 
nej, Premio Moliere 

1987 
w Nowym Jorku ukazuje się drukiem angiel
ski przekład Polowania na karaluchy; ohviera 
on listę najlepszych dziesięciu sztuk roku 87 
opublikowaną przez •Time Magazine<; w no
\VOjorskim Manhattan Theatre Club odbywa 
się światowa prapremiera Hunting cocroa
ches w reż. Arthura Penna; 

1988 
kolejne amerykałskie realizacje Hunting coc
roaches przynoszą autorowi m.in. nagrodę 
krytyki amerykańskiej The Hollywood Dra
ma-Logue Critics Award, za wybitne osiąg
nięcia dramatopisarskie, nagrodę Guggen
heima, Joseph Kesserling Award i Drama 
League of New York Playwriting Award 

1990 
•Dialog• publikuje: w nr 1 uhvór dramatyczny 
Fortynbras się upił (prapremiera światowa 
w sarajewskim Kamerni Teatar 55 w reż. 
Andrzeja Marii Marczewskiego; prapremiera 
polska w krakowskim Starym Teatrze w reż. 
Jerzego Stuhra); w nr 5 Polowanie na f<ilraluchy 

1991 
polska prapremiera Polowania na karaluchy 
w warszawskim Teatrze Ateneum w reż. La
co Adamika 

1992 
w »Dialogu«, nr 10, ukazuje się Antygona 
w Nowym jorku 

1993 
światowa prapremiera Antygony 1v Nowym 
Jorku w warszawskim Teatrze Ateneum 
w reż. Izabelli Cywińskiej, uhonorowana 
główną nagrodą wrocławskiego Festiwalu 
Polskich Sztuk Współczesnych; prapremiera 
amerykańska Antigone in New York w wa
szyngtońskim Arena Stage Theatre w reż. 
Laurence'a Maslon'a; również ta sztuka 
znalazła się na liscie dziesięciu najlepszych 
dramatów roku »Time Magazine• 

1994 
w nowojorskim Bicential Publishing ukazuje 
się albumowe wydanie Antygony w Nowym 
Jorku z ilustracjami Andrzeja Dudzińskiego 
i wstępem Jana Kotta, który uznał tę sztukę, 
obok Emigrantów Mrożka i Oo piachu 
Ró~wicza, za najważniejszy powojenny dra
mat polski. 

1995 
światowa prapremiera, opublikowanego 
w antologii najlepszych jednoaktówek ame
rykańskich, utworu dramatycznego Home 
secoon w McCarter Theatre w Princeton 
w reż. Gordona Edelstina 

1996 
Pplska Oficyna Wydawnicza BGW publikuje 
Scieki, skrzeki, karaluchy. Utw01y prawie 
Mzystkie Janusza Głowackiego 

1997 
Antygona w Nowym jorku wysta11 iona 
przez paryski Theatre du Proscenium w reż. 
Urszuli Mikos została uznana za najlepszą 
sztukę graną w tym roku we Francji i wy
różniona nagrodą La Baladin 

1998 
premiera filmu Bilboard w reż. Łukasza Za
drzyńskiego, wg scenariusza Janusza Głowac
kiego i reżysera 

1999 
scenariusz Hairdo został wvróżniony Tony 
Cox All'ard na Amerykałskim Festiwalu Fil
mowym w Nantucket; w nr 10 •Dialogu• 
ukazuje się Czwarta siostra, której prapre
mierową inscenizację W}~eżyserowała Ag
nieszka Glińska we wrocła115kim Teatrze Po~ 
skim; w kilka dni p&niej premiera w reż. 
Władysława Kowalskiego 11 warszawskim 
Teatrze Powszechnym 

Na zdjęciach: Polowanie na kara
luchy: w Warszawie - Janusz Mi
cha łowski, Maria Pakulnis i Piotr 
Machalica; w Lyonie - Tanya Lo
pert i Jean Louis Trintignant; Ar
thur Penn, Malcolm McDowell 
i autor przed premierą w Los 
Angeles; Lucinda )enney i Christo
pher Walken w Kopciuchu, Nowy 
Jork; Antygona„. w Waszyngtonie 

§ortvnbras 
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Patronaty medialne: 

POLSKIE RADIO SA 

redaktor programu -Cezary Niedziółka 
projekt graficzny -Zuzanna Korwin 

projekt plakatu na okładce -Get Stankiewicz 
zdjęcia -Dariusz Senkowski oraz Stanisław Chybowski, 

Krzysztof Gierałtowski , Krzysztof Grossman, 
Basia Kenton, Renata Pajchel, Zygmunt Rytka, 

a talcr! albumy: 111e Hutton Getty Picmre CoUection, D~L~ erstejahrhundert der Photographie. 
The Soviet Union, Rosja XX l\'ieku. Wojna z narodem, Zakazane zdjęcia. Ziemianie 

przygotowanie -Vers Print, tel. 620 62 78 
wydawca -Teatr Powszechny im. Zygmunta Hiibnera 

03-801 Warszawa, ul.Jana Zamoyskiego 20, 
tel. do kasy: 818 25 16, 818 48 19 

Druk: 

~ 
~ 
tel.: 779 61 85 



Przedstawienie powstało dzięki pomocy 

Gminy Warszawa Centrum 
Serdecznie dziękujemy 

TEATROWI POWSZECHNEMU 
im. Zygmunta Hubnera 

z życzeniami dalszych sukcesów 

FUNDACJA 
FELIKSA ŁASKIEGO 

z Londynu 

na działalność artystyczną 
w sezonie 1999/2000 

50.000,00 zł 
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NOKIA 
CONNECTING PEOPLE 
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WYKŁADZINY 

P/Jiura 

dkatry 

~tele 

r?l-lezydencje 

P/Janki 

dYCzna 

r?l-lestauracje 

o9/partamenty 

cfY'Ctóre tworzą nastrój 

LANO 
CARPETS 

Zapraszamy do profesjonalnej sieci sklepów 

Biuro handlowe i dział importu 
ul. Wał Miedzeszyński 646 

tel./fax:67 l 08 12, 671 08 29 

Sklep firmowy i salon dywanów 
ul. Połczyńska 122 

tel. /fax: 666 16 48, 666 16 49 

Hurtownia i dział handlowy Sklep firmowy i magazyn 
ul. Wał Miedzeszyński 646 ul. Grochowska 41 
tel. 617 60 44, 617 60 45 tel/ fax: 611 63 22, 611 63 23 

Zapewniamy kompleksową obsługę firm inwestycyjnych 
i remontowych w zakresie dostaw pokryć podłogowych. 

• ry 

reklama na kartach 
pow11echn 

blltka 
zaw111 aktualna 

t 

WYPOINE I l:AZIEN K 

rty 
f o · 

Biuro 

prosto do celu 
1kut1c1nl1 
11ybko 
korzystnie 

02-652 Warszawa, ul. Magazynowa 5, tel./fax (0.22) 843 10 08. w. 33 
tel. kom. 1Hi02 31 22 33; 0.602 31 22 43 

Sklepy: 
Warszawa, SWB BUDEXPO, 

ul. Bartycka 26, paw. 15 i 20, tel. 40 46 74 w. 2232, 2291 
ul. Bartycka 24. paw. 91 i 105, tel. 40 44 44 w. 3091, 3092 

Sopot, Al. Niepodleglości 723, tel./ fax (0·58) 551 19 43; 550 71 23 
Wrocław, ul. Szybowcowa (vis a vis D.H.ASTRA), 
~- tel/ fax (0-71) 352 26 98 

Warszawa, ul. Mieczysława Niedzielskiego - Żywiciela 2, tel. 663 50 06, 633 85 10 w. 11 0 
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BANI< PEl<AO SA 
jest bankiem uniwersalnym. 
Swoim klientom oferujemy 
szeroką gamę usług: 

• Eurokonto - nowoczesny 
rachunek oszczędnościowo 
-rozliczeniowy 

• akceptowane na całym 
świecie karty płatnicze 
w systemie VISA 
i MasterCard 

• kredyty i pożyczki 
na dogodnych 
warunkach 

Firmom i jednostkom 
samorządu terytorialnego 
proponujemy: 

• rachunki bieżące 
i terminowe 

• kredyty 

• lokaty overnight 

• inkaso czeków 

• obsługę transakcji 
handlu zagranicznego 

• emisje obligacji 
komunalnych, 
obligacji przedsiębiorstw, 
bonów komercyjnych 

~ I BANK PEKAO SA 
Infoli nia : 0-800-323232, (0-42) 683-82-32 
Internet : www. pekao.com .pl 
e-mail : info@pekao.com.pl 
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