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Biografia 

Agnieszki Osieckiej 

Pisarka, poetka, auto rka teks tów piose
nek, urodzona 9 paździ e r nika 1936 roku 
v' \!Varszawie; studiowa ła na Wydzia le 
Dziennika rstwa Uniwersytetu Wa rszaw
skiego oraz na Wydziale Reżyse r i i Film o-
wej PWSTiF Łodzi. 

W latach 1954- 57 współpracowała 

z prasą l itera cką i codzienną, m in. z„Gto
sem Wybrzeża''.„Nową Ku ltu rą''.„Sztanda

re m Młodych" i ,,Po prostu" Publikowa ła 

tam reportaże i esew Późn i ej pisa ła także 

do„Literatury''.„Kultury" i„Polsk i''. W latach 
1954- 72, jako autorka i członek rady ar
tys tycznej związa n a była ze Studenck im 
Teatrem Satyryków (STS) w Wa rszawie. 
Jako autorka tekstów zadeb i utowała tam 
w 1955 p i osen ką List z wakacji W latach 
1963-68 współpracowała z Rad iowym 
Stud iem Piosenki. 

Stworzyła oko ł o dwóch tys ięcy teks
tów p iosenek w ydanych m. in . w tomach 
Kolory (1963), Wyszłam i nie wróciłam 

(1969), Lis ty śpiewajqce (1971 ), Sztuczny 
m iód (19 7), Zywa reklam a (1985) 

Najbardziej znane spos ród nich to 
Małgośka (wyk M. Rodovvicz), Niech żyje 
bal (wyk. M Rodowicz), Grajmy Panu 
(wyk A Szałapak), Nie żałuję (wyk E. Gep
per t) i Okularnicy (wyk. S. Przybylska). 
Wyda ła ponadto tom iki poetyckie: 
5piewajqce piaski, Opisanie szopki, Im ion
nik z kwiatem. Wada serca, Sentymenty, 
Za chwilę. Agnieszka Osiecka tworzyła 

równ ież fo rmy proza torskie: Zabiłam 
p taka w locie, Szpetni czterdzies toletni, 
Czarna wiewiórka, Rozmowy w tańcu, 
Na początku by/ negatyw, Zabawy poufne. 
Tworzyła także d la teatru, estrady, 

rad ia i tv. Jest au tor ką dyplomowej etiudy 
fi lmowej Słoń, dramatu Zna;omi znajo -

mych, cyklu esejów Galeria potworów. 
Ze szczególnym umiłowan iem tworzyła 

collage, sztuki tea tralne oraz musicale: 
Niech no tylko zakwitnq ;ab/on ie ( 1964 ), 
Apetyt na czereśnie ( 1969), Dziś straszy 
(1972), Łotrzyce (1974), 5winka (1979), 
Na skróty (1985), Dama z walizkq (1986). 
Oskarżeni (współa u to r A Jarecki), Inżynie r 

des truktor, Na;piękniejszy z całej ws i, 5n ieży
ce (muzyka Zygmunt Konieczny), Opera 
spod ciemnej gwiazdy (muzyka Adam 
S ławiński) Osiecka nap isała róvm ież mo
nodram Biała bluzka (1988, po uzu pełnie

niu o dalsze losy bohaterów wydany Jako 
Biała bluzka. Stwo rzonko, 1993), któ ry na 
scen ę prze nio sła w 1986 roku Krystyna 
Janda, wykon ująca niezapomniane song i 
Na zakręcie (muz P Gint rowski) i I love you 
c ię (muz J Koma n) 

Agnieszka Osiecka p i sa ła także d la 
dziec i Wzór na diabelski ogon, Ptakowiec, 
Dzień Dobry Eugeniuszu, Szczególnie małe 

sny oraz stworzyła poetyckie song i do 
Sztukmistrza z Lublina w g I. B Singera 
z muzyką Z. Koniecznego i w oryg ina l
nym wyko naniu A Szałapak Osiecka 
stworzyła teksty p iosenek do fil mów Pra
wo i pięść, Czterej pancerni i pies, Gangste
rzy i filantropi oraz Ma łżeństwo z ozsqdku; 
teksty piosenek do motywów p zewod
nich fi lmów Noce i dnie oraz Jan Serce; 
teksty piosenek dla kabaretów Bim-Born, 
STS, Piwni ca Pod Baranami, Pod Eg id ą 

i Kabareciku Olgi Li p i ńsk i ej 

Jest l aurea t ką wielu nagród i wyróż
ni eń Festiwa lu Pol sk ieJ Piosenki w Opo lu 
oraz M iędzynarodowego Fest iwa lu Pio
senki w Sopocie 

Ostatnie dni życ i a spędziła na Wyb rze
żu , tworząc songi oraz prze nosząc prozę 
na deski Teatru Atelier w Sopocie (Wilki 
I. B. Singera z muzyką Z. Koniecznego, 
Apetyt na śmierć z muzyką E Korneckiej, 
Do dna z muzyką P Gi ntrowskiego) 
Agnieszka Osiecka zma rła 7 marca 1997 



Pięć Oceanów 

Być może w poprzed nim życ i u była m rybą 

A może meduzą, żabą, mątwą lub rybitwą 
W każdym ra zie - stworzeniem wod nym, 
lub pólwodnym Woda Jest dla m nie zde
cydowanie żyw iolem przyj aznym. Kiedy 
zdarza mi się l ecieć samolotem nad su
chym i nieprzychylnym masyvvem górskim 

- nad Rocky 1\11ountains powiedzmy - do 
głęb i serca drżę ze strachu Kiedy jed 11ak 
samolot zatacza lekki łuk, a pod nami uka
zują się ozdobione ko ronką albo kozimi 
b ródkami fale Atlantyku - · iem, że Jestem 
w domu. Także bezpośredni e zetkni ęcie 
z wodą daje mi wiele szczęśc i a Kiedy 
pierw szy raz po znOJnej zimie zapadam się 
w seledynową toń Jeziora Nidzkiego albo 

złotawą - Morza Ś ródziemnego -· w prost 
idioc ieję z radośc i 

l\J ic w i ęc dziwnego, ze obserwuj ę na
stroje i humory ody z iel ką czułości ą 

Znam w szystkie jej g ło sy Inaczej wsza kże 

prz ma ia fig larny i skoczny strumyk, 
a inaczej - czarny l eśny staw. Strumyk 
przekoma rza s r ę i po piskuje swawolnie, 
a stavv, niczym senny n i edźw i edź, pomru
ku Je t ubalnym g!osem 

Długo myś lałam nad tym, jak zaty
tułować zbio rek moich dawnych i mniej 
daw nych piosenek, aż w końcu zdecydo
wałam się na tytuł i za razem porząde k „Pięć 

oceanów". Czyli pi ęć nastrOJÓW, pięć klima
tóvv. Nie p rzerazaJcie się Państwo, że g rozi 
nam monotonia; w szak w Jed nym nastroju 
m i eści się kilka in nych nastrOJÓ . Nastroje 
chodzą w maskach, tak samo Jak ludzie 

eżmy taki na przykład Ocean iespo
koJny o monomn ii mowy nie mai By a 
przec i eż niepokój p!yc iu ki, ko ki eryjny, 
a bywa i głębok i , bo lesny nie do znie
sienia .. . 

Czy wsLysrko to można wyrazi ć 

p iosence7 Z pewnośc i ą można. 

Czego nie wyartykułuj e sto o . to wy
kr7yc7y i wyśpiewa muzyka 

(Agnieszka Osiecka, 
wstęp do pięciop l towego a lbumu 
.Pięć oce nów; 1997) 
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los „GŁOS LUDU" DO KAŻDEJ 

POLSKIEJ RODZINY 
INFORMACJE, PUBLICYSTYKA, 

--" L OGŁOSZENIA, SPORT. 
INFORMACJE O PRENUMERACIE: 

KANCELARIA KONGRESU POLAKÓW W CZ. CIESZYNIE, TEL. 558 711 453 
REDAKCJA„GL" W CZ. CIESZYNIE, TEL. 558 731 766, E-MAIL: SEKRETARIAT@GLOSLUDU.CZ 

Vażene damy a panove, 

dovoluji si Vas pozvat do rozsirene prodejny kvetin na ulici Bezrućove 

a prodejny kvetin U mlyna na u lici Ostravske. 

V obou prodeJnach kvetin Vam krome tradićni vazby kvetin nabizime: 

/.i0@@ffif'7::.. vazby kvet1n z trop1ckych a subtrop1ckych rostl1n .„ _ .• ' 
)]'~ O uuU2J • vazbu exkluz1vnich kyt1c >• smutećni vazbu !; ~' 

i ~ Ji J _ !· vazbu svatebnich kyt1 c die pf1pravenych katalogu ! 

~ • • dorućovani kvet in po cele ĆR •·· 
Dekujeme za dosavadni prizeń a tesime se na dalsi Va se navstevy 

- jmenem celeho kolektivu Silvie Petrafova 

Tel. 558 711 099 

PARTNER 
TESfNSKEHO DIVADLA 

TRINECKE ŻELEZARNY, A.S., PRUMYSLOVA 1 OOO, 739 70, TRI NEC 

TEL.: 558 531 111, FAX: 558 331 831, WWW.TRZ.CZ 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatra lnego 




