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AGNIESZKA OSIECKA 
1936 dnia 9 października urodziła się 
w Warszawie Agnieszka, córka Wiktora Osiec
kiego i Marii Osieckiej z domu Sztechman 

1952-1956 studiowała dziennikarstwo 
na Uniwersytecie Warszawskim 

1954 od tego roku związana była z STS-em 
(Studenckim Teatrem Satyryków) , gdzie zade
biutowała jako autorka tekstów piosenek 

1957-1961 studiowała reżyserię w Wyższej 
Szkole Teatralnej i Filmowej w Łodzi 

1962 zadebiutowała w Polskim Radiu pio
senką „Mój pierwszy bal" ( nagrała ją Kalina 
J ędrusi k) 

1963 na pierwszym Festiwalu Polskiej Pio
senki w Opolu odniosła wielki sukces, otrzy
mując nagrodę i ndywidualną za ,,Piosenkę 
o okularnikach" o razsze.śćwyróżnień 

1967 jej pierwszą autorską płytę pt. „Pio
senki Agnieszki Osieckiej" wydały Polskie 
Nagrania; w ciągu następnych 30 lat n apisała 
ponad dwa tysiące wierszy i tekstów piosenek 

1994-1997 związana była z Teatrem Atelier 
w Sopocie, dla którego napisała swoje ostat
nie sztuki i songi 

1997 po ciężkiej i długiej chorobie zmarła 
7 marca w Warszawie. Prapremiera w Scenie 
Polskiej odbywa się w przededniu 13. rocznicy 
Jej śmierci. 

Wkrótce po śmierci poetki Agata Passent, 
córka Agnieszki Osieckiej i Daniela Passenta, 
zakłada i prowadzi Fundację Ok ula rnicy 
im. Agnieszki Osieckiej, zajm ującą się o pieką 
nad dorobkiem Poetki oraz o rga nizującą kon
kurs wokalny „Pamiętajmy o Osieckiej" . 

www.okularnicy.org.pl 
----; r -



SŁODKO-GORZKA AGNIESZKA O. 

Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. 
Ta szamotanina nastrojów to jestem ja. 

Agnieszka Osiecka 

Pogodna i wesoła poetka Osiecka to znany nam medialny wizerunek. W latach sześć
dziesiątych powstawały jej pierwsze przeboje, a w następnej dekadzie uprawiała 
przede wszystkim lirykę lekką i przyjemną. Pojawiała się w wielu programach radio
wych i telewizyjnych i przede wszystkim takąją zapamiętaliśmy. Po latach Agnieszka 
Osiecka przyznała ze smutkiem, że w tamtym radosnym, burzliwym okresie ominęło 
ją coś bardzo ważnego: dojrzewanie jej pokolenia po 1976 roku. 
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Jej ojciec, sławny pianista, był dla niej wzorem człowieka i artysty. Sam nie znosił 
rutyny i przeciętności, więc chciał ze swej ukochanej córki zrobić cudowne dziecko, 
„mistrza życia". To dzięki niemu weszła w świat muzyki, teatru i kabaretu. W domu 
rodzinnym na Saskiej Kępie, za swoim biurkiem, na którym stała legendarna ma
szyna do pisania pozostawiona przez Marka Hłaskę, „cesarzowa polskiej piosenki" 
napisała swoje najpiękniejsze wiersze, piosenki i sztuki teatralne. 

Bardzo ważnym rozdziałem jej życia była praca z Sewerynem Krajewskim. Tak ją 
wspominała po latach: „Nasze słowa i nasze nutki niejako dogadywały się same, za na
szymi plecami. Podobnie jak nasze dzieci. " Gdy miała coś istotnego do przekazania, 
wolała to napisać niż powiedzieć. Nazywała siebie opowiadaczką historyjek, która 
pisze piosenki, bo czuje czułość do ludzi. Mówiła: „ Wszystko, co piszę, jest o mnie". 



Potrzebny jej był kontakt z drugim człowiekiem. Wolała zami enić dwa zda nia z ki mś 
żywym niż przeczytać nawet naj mądrzejszą książkę. Wysyłała do p rzyj aciół listy 
i kartki, zawiadamiała ich o tym, gdzie jest i z ki m. To były takie małe znaki przyjaźni 
i pamięci, by bliscy ludzie wiedzieli, że są w obrębie jej myśli. 

Kochała wodę - jeziora, morza i oceany. Twierdziła, ie w poprzednim życiu musiała 
być rybą albo jakim ś stworzeniem wodnym lub półwodnym . Na Mazurach stawała się 
„subtelną poetkąjezio r". Woda była dla niej zdecydowanie żywiołem przyjaznym. 

Kochała też góry. Do Ustronia i Wisły przyjeżdżała na zaproszenie Anny Robosz, 
znanej na Sląsku Cieszyńs kim animatorki kultury, która była jej przyjaciółką. Pani 
sędzina tak pisała w 1998rokuw12. numerze „Głosu Ziemi Cieszyń skiej" : „Agnieszka 
pokochała ziemię cieszyńską z wzajemnością. Było u nas na dziewięciu spotkaniach. 
Napisała z tej okazji piosenki „Wesoło mi w zimie", „Beskidzie, Beskidzie", a Halina 
Kunicka śpiewa jej „ Czanton"ę - górę w Bes/Odach ''. Agnieszka c;hdala przyjechać raz 
jeszcze i przeprowadzić lekcje języka polskiego w LO im. Kopernika i w Uceum Społecz
nym w Cieszynie. Czeski Cieszyn ob iecywała pokazać jej Renata Putzlacher ... " Piosenka 
„Beskidzie, Beskidzie", do której muzykę napisał Andrzej Zieliński z zespołu ,,Skaldo
wie", zabrzmi w naszym spektaklu w premierowej wersji. 

Agnieszka Osiecka bardzo lubiła podróże, nazywała je ucieczkami od ludzi i miejsc, 
bo nie umiała żyć w jednostajności i stereotypowych układach . Wolała żyć „z bała
ganem w sercu jak w tobołku u Cyganki". Twierdziła, że trzeba odchodzić, zmieniać 

pracę, popełniać dziesiątki małych zdrad: wobec kompozytorów, akto rów, posad. 
Nie chciała czuć sięjak uwięziony ptak, ajednak często plątała się w jaki eś sidła, któ
re sama na siebie zastawiała. Była przekonana, że każdy siwy włos na swojej głowie 
wyprodukowała osobiście. 

Nie ci ludzie, nie ten wiek, nie te czasy. Tylkojajestemjedna: wciąż podszyta gównia
rą, żyjąca życiem osiemnastki, wypchana bebechami starzejqcego się babsztyla. 
I wciąż byle gówniarzowi wpinam księżyc we włosy, wciąż wsiadam w różne okręty 
i wracam do kraju, który pieści nas pięścią i zabawia staroświeckimi zwrotami. „ 

Agnieszka Osiecka 



Często czuła si ę zagubiona i ni espełniona ; mówiła wtedy, że „cierpi na czarną melan
cholię" . Jej ostatnie, nostalgiczne songi, tak niepodobne do piosenek z pierwszego 
etapu jej twórczości, pełne są goryczy przemijania. Ostatnie trzy Lata swojego życia 
Osiecka poświęciła matemu sopockiemu Teatrowi Atelier, który jest miejscem nie
zwykłym, bo z przedstawień wychodzi się tu prosto na plażę. Andre Hi.ibner-Ochodlo, 
dyrektor teat ru, reżyser, aktor i pieśniarz, stal się jedną z bliskich jej osób. Teatr 
Atelier zajmował się projektami powstałymi na pograniczu kultur, szczególnie pol
skiej, niemieckiej i żydowskiej. Kolejne projekty teatralne spodobały się Agnieszce 
Osieckiej i w ten sposób warszawska artystka zna la zła w Sopocie ostatnią przystań 
swojego życia, artystyczną i towarzyską. 

Pracując nad spektaklem "Wilki" - Andre Hilbner-Ochodlo, Zygmunt Konieczny i ja 
- rozmawialiśmy doprawdy o wszystkim, także i o nos samych: kim jesteśmy. dokąd 

zmierzamy i czy ktoś prowadzi nas za rękę ... 
Agnieszka Osiecka 

W tamtym okresie twórczość Osieckiej pogłębiła się i wzbogaciła o to ny, któ re do
tychczas pojawiały się w jej tekstach jakby mimochodem. Wtajemniczeni wiedzie
li, że boryka się z chorobą nowotworową. Często siadywała na teatralnej ławeczce 
z widokiem na morze, molo i pu stą wieczorem plażę. Jeszcze latem 1996 ro ku pod
ekscytowana mówiła dziennikarzowi „Głosu Wybrzeża": ,,Jestem w siódmym niebie, 
bo Sopot był zawsze dla mnie miejscem szczęśliwym. " Chciała się t u nawet osiedlić, 
ku pić jacht, jeszcze pożyć ... Nie pożyła. Z Sopotu wysłała pocztówkę do Ja nusza 
Andermana. Jej ostatnie słowa brzmią następująco: Ju - sztormy i słońce; zaraz 
wracam. 

Czasem, kiedy się modlę, pytam niegrzecznie:" Panie Boże, powiedz mi, czy Ty jesteś 
wszystkim? Naczelnym zegarmistrzem, małą chmurką, receptą w torebce?" Czasem 
zaś mówię krnąbrnie: „A może Ty jesteś ... hm ... czy ja wiem? Może Ty jesteś drugim 
poetą? A może ja jestem drugą poetką?" On mi na to poprzez kukułkę: „Kto rano 

wstaje temu Pan Bóg daje". Ooo, nie, tak nie postępuje poeta, tak postępuje prozaik. 
On za bardzo lubi rachunki ... 

Agnieszka Osiecka 



Jej ostatnie wakacje nad morzem stały pod znakiem „Apetytu na śmierć", spektaklu 
muzycznego, do którego napisała songi. Gdy odeszła, dzięki staraniom artystów Te
atru Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie powstała płyta z niezwykle ujmującymi 
i głęboko poetyckimi piosenkami. Jej tytuł „Apetyt na życie" brzmi symbolicznie, 
a teksty piosenek potwierdzają to, o czym mówił Andre Hi.ibner-Ochodlo: „Dzięki 
Agnieszce Osieckiej dane mi było choćby dotknąć takich pojęć jak dobroć, toleran
cja, ludzka mądrość, strach, nieśmiałość, samotność. Czy można darzyć miłością cały 
świat? Nie wiem. Ale wiem, że Agnieszka tak kochała. I może dzięki tej wiedzy znajdę 
siłę, aby przejść przez moją drogę jakoś przyzwoicie. " 

Piękni ludzie, magiczny teatr na plaży i wszechobecny duch Agnieszki Osieckiej„. 
Byłam tam, siedziałam na Jej ławeczce i słuchałam Jej piosenek, a po spektaklu spo
tkałam się z dyrektorem sopockiego teatru i zapytałam, czy moglibyśmy przygoto
wać przedstawienie, w którym zabrzmiałyby również niektóre piosenki z płyty „Ape
tyt na życie". Już wtedy myślałam o kształcie naszego widowiska, oczami wyobraźni 
widziałam małą dziewczynkę na plaży i dojrzałą kobietę na molo. Czy to jest słodko
gorzka opowieść o życiu Agnieszki O.? Równie dobrze może to być opowieść o moim, 
twoim, ich życiu. Poetka mówiła jednak: „Wszystko, co piszę, jest o mnie". Powiedzmy 
więc, że jest to bardzo osobiste widowisko muzyczne, zapis zdarzeń i olśnień, które 
nieżyjąca już poetka codzienności zamknęła w swoich piosenkach. O dziwnych cza
sach, które m. in. kojarzą nam się właśnie z piosenkami Agnieszki Osieckiej. O życiu, 
w którym radości przeplatają się ze smutkami, nadzieje z rozczarowaniami. Słodkie 
rodzynki z gorzkimi migdałami„. RENATA PUTZLACHER 

Zdjęcia 

z archiwum autorki 

C-iosLudu 
Gazeta Po laków w Republice Czeskiej 

Do każdej polskiej rodziny. 
informacje, publicystyka, 

ogłoszenia, sport 
tel. 558 73 1 766 

sekrett1riał@gloslmlu.cz 

Prawa autorskie dotyczące tekstu sztuki reprezen
tuje agencja Dilia, ul. Kratkeho 1, 190 OO Praha 9. 

Teśinske divadlo Cest<yTeśin, pfispevkova 
organizace, zfizovatel Moravskoslezst<y kraj, 
Ostravska 67. 737 35 Cest<yTeśin 

tel.: 558 74 60 22-23, fax: 558 71 33 72 
info@tdivadlo.cz 
www.tdivadlo.cz 

Kierownik działu organizacji widowni 
Dagmar Pavlikova 
Kierownicy pracowni: 
elektryczno-akustycznej Vladimir Rybaf 
ślusarsko-modelarskiej Aleś Szotkowski 
krawieckiej Marie Urbaniecova 
perukarskiej Jarmila Drzikova 

rekwizytorskiej Józef Kurek 
kierownik techniczny Roman Sekula 
brygadier sceny Marian Mandrysz 
światło Martin Walenta, Martin Kozok 
dźwięk Richard Damek, Josef Miku lasek 
fryzjerka Kamila Kumpanova 
garderobiane Lucie Żebrokova, Milada Zboncakova 
rekwizyty Silvie Urbaniecova 
montażyści dekoracji Rostislav Miśura, 
Lu mir Sliva, David Cienciala 

redakcja Renata Putzlacher, Joanna Wania 
projekt okładki Agata Hladik 
zdjęcia Katefina Czerna 
opracowanie graficzne i skład Marian Siedlaczek 
druk PROprint, s.r.o. Cesky Tesfn 

cena 15 Kc 






