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Jerzy Satanowski 
kierownik artystyczny Novej Sceny 

Kompozytor i aranżer, takie reżyser spektakli muzycznych. Absolwent Wydziału Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Muzyczny samouk. 
W czasach licealnych był wokalistą i gitarzystą zespołów rockowych. jako twórca muzyki teatralnej debiutował w 1972 r. kompozycjami 
do spektaklu .Trucizna, miłość i śpiew" z tekstami Edwarda Stachury. Od tego czasu skomponował muzykę do około 300 spektakli dla 
krajowych i zagranicznych teatrów dramatycznych.jest również twórcą autorskich spektakli muzycznych, m.in. „Miłość, czyli życie, śmierć 
i zmartwychwstanie" , .Decadance", .Zanim będziesz u brzegu", „Nie żałuję", „Domofon", a także musicali - „Kuglarze i wisielcy" (libretto 
Jacek Kaczmarski) oraz „Kolędnicy" (libretto Jan Skotnicki). Stworzył muzykę do spektakli dramatycznych w reżyserii m.in. Izabeli Cywińskiej, 
Macieja Prusa, Erwina Axera, Jana Englerta, Gustawa Holoubka, Tadeusza Łomnickiego, Agnieszki Holland i wielu innych.jest twórcą muzyki 
do programów TV i recitali estradowych Krystyny Jandy (,,Dancing"), jacka Różańskiego („Życie to nie teatr"), Hanny Banaszak („Treny"), 
a także Ewy Błaszczyk, Piotra Fronczewskiego, Krystyny Tkacz oraz - jako współautor - muzyki do programów TV i recitali Hanny Banaszak, 
Magdy Umer, Edyty Geppert. Ma też bogaty dorobek w zakresie muzyki filmowej m.in. „Baryton" i „jezioro Bodeńskie" - reż. j. Zaorski; 
„Siekierezada" - reż. W Leszczyński; „Wszystko, co najważniejsze" - reż . R. Gliński; „Boża podszewka" (serial TV) i „Kochankowie z Marony" -
rei. I. Cywińska; „Dzień świra" i „Wszyscy jesteśmy Chrystusami"- reż . M. Koterski. jest laureatem licznych nagród za muzykę do spektakli, 
m.in .• Noc listopadowa" na festiwalu teatralnym w Opolu w 1979; „Operetka" na festiwalu we Wrocławiu w 1980, a także za muzykę do 
spektakli „Wesele", „Dziady" i „Nie-Boska komedia" na festiwalach teatralnych w Opolu w latach 1982-83. Był dwukrotnie nagradzany za 
muzykę filmową na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni („Wrzeciono czasu" - reż. A. Kondratiuk i „Schodami w górę, schodami w dół" -
rei. A. Domalik). Do jego najpopularniejszych piosenek należą m.in. „Życie to nie teatr", „Nie rozdziobią nas kruki", „Ruszaj się Bruno" 
(słowa E. Stachura); .Miasteczko cud", „Kto tam u ciebie jest", „Ulica japońskiej wiśni" (słowa A. Osiecka); „Ostinatio determinare", 
„Wołanie Eurydyki" (słowaj. Kofta); „Para nasycona", „Łeb róży" (słowaj. Wołek) i „Największy teatr świata" (słowa M. Czapińska). 

Jerzy Satanowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis". 

J J Obecność Agnieszki ciągle jest potężna - obcuję na co dzień z Fundacją Okularnicy i widzę to z bliska. Nie 1est źle z Komedą, obchodziliśmy 
Rok Komedy, ukazują się jego płyty, a muzyka ożywa choćby w nagraniach Tomasza Stańki, który fantastycznie się komunikuje z młodą 
widownią. Paradoksalnie, najbardziej trzeba „odświeżyć" sylwe't'kę Marka Hłaski, który był przecież kultowym bohaterem swojego 
pokolenia. I dlatego jego postać jest najbardziej dopowiedziana w tekście sztuki, jest wyraźnie określona. Na szczęście mamy jego pamiętnik, 
książkę .Piękni dwudziestoletni", w którym on sam opowiedział swoje życie w sposób 1ednocześnie precyzyjny i ironiczny. Komeda jest 
obecny poprzez muzykę, natomiast Agnieszka okazuje się kronikarką swych czasów - zachwycając się jej piosenkami, zapominamy czasem, 
że p1 ała takie prozę i bardzo dużo pamiętników. I w naszym przedstawieniu znalazły się fragmenty nigdy dotąd niepublikowane. 
Fragmenty bardzo osobiste i często bolesne, dotyczą bowiem ich relacji . Ukazuję tu kilka twarzy Marka Hłaski . Twarz buntownika -
tę najbardziej znaną - twarz subtelnego liryka, ale także twarz manipulatora. On grał całe życie, a także pasjonował s ię kinem 
i starał się nadać swoim losom konstrukcję scenariusza filmowego. 

------



Agnieszka Osiecka 
Poetka, także dziennikarka i prozaik, autorka ponad 2000 piosenek. Mistrzyni codziennej obserwacji, którą przekuwała 
w poetycką refleksję.Jedna z najważniejszych artystek swojego pokolenia, a także osoba wywierająca szeroki wpływ na 
całe artystyczne środowisko. Nadała nowy wymiar polskiej piosence popularnej, wynosząc tekst śpiewany na wyżyny 
zajmowane wcześn iej jedynie przez ..klasycznych" poetów. 

Związana z wieloma słynnymi scenami swojej epoki.Jak Studencki Teatr Satyryków (STS), gdański teatr studencki Bim-Bom, 
zaś w latach 90. Teatr Atelier w Sopocie. Przez wiele lat prowadziła na antenie Polskiego Radia „Radiowe Studio Piosenki", 
audycję, której zawdzięczamy narodziny wielu późniejszych gwiazd estrady. 

Jej piosenlcl wykonywała plejada polskich artystów, ale najbardziej zapisały się w pamięci interpretacje Maryli Rodowicz 
( .Małgcdb~ ,,Niech żyje bal~ .Polska Madonna"). Współpracowała z wieloma polskimi kompozytorami - najbliżej 
zjerqm Satanowskim i Sewerynem Krajewskim. Napisała większość tekstów do nielicznych piosenek Krzysztofa Komedy 
(m.in. Ja nie etą spat• 1.Nim wstanie dzień"). 

Błislca znajomOlt A&n111zkl Osieckiej i Marka Hłaski miała burzliwy przebieg. Kiedy się poznali, ona była jeszcze studentką, 
on - ~pisaraem w..-ze znakomitego debiutu książkowego, jakim był tom opowiadań „Pierwszy krok w chmurach" 
(1956). Kiedy ..,.._pollOSłał za granicą, poetka bezskutecznie zabiegała o przedłużenie mu paszportu i to ona miała 
wywiett2 Pclsb~ .Cmentarzy". Spotkali się dopiero po latach - w kwietniu 1968 roku w Kalifornii. Przez 
cały aas pozC»SłlllilW Jripntalrcie. Po przedwczesnej śmierci pisarza Agnieszka Osiecka przechowywała jego maszynę 
do pisania. Stała Jej blurłtu. 

Marek Hłasko 
Kultowy pisarz, młody gniewny, barwna postać ponurych lat 50. Na koniec emigrant z syndromem „wiecznego tułacza". Podstawowy 
wpływ na jego twórczość wywarły dwa czynniki: trauma wojenna i brak formalnego wykształcenia. Nieprzystosowany do rygorów 
edukacji i często zmieniający szkoły, już w wieku 16 lat podjął pracę kierowcy - doświadczenie to zaowocowało młodzieńczym 
opowiadaniem „Baza Sokołowska". 

Rozgłos przyniósł mu tom opowiadań „Pierwszy krok w chmurach" i powieści - „ósmy dzień tygodnia" (1957) i „Następny do raju" 
(1958). Według tej ostatniej Ewa i Czesław Petelscy nakręcili głośny film „Baza ludzi umarłych", lecz Hłasko wycofał swoje nazwisko 
z czołówki, po tym, jak - wbrew jego intencjom - domontowano optymistyczne zakończenie. 

Wyjechał do Paryża w 1958 roku i nigdy więcej nie zobaczył Polski. Poprosił o azyl w Niemczech Zachodnich, gdzie ożenił się z aktorką, 
Sonją Ziemann. Nieprzystosowany, popadał w konflikty z prawem, leczył też depresję . W 1966 wyjechał do Los Angeles na zaproszenie 
Romana Polańskiego. Amerykańska przyjaźń z Krzysztofem Komedą zakończyła się tragicznie - to pośrednio za sprawą Hłaski doszło 
do wypadku kompozytora, który doprowadził do śmierci Komedy w Warszawie kilka miesięcy później. 

Hłasko miał powiedzieć do żony kompozytora: .Jeśli Krzysio umrze - pójdę za nim i ja". Zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach 
w Wiesbaden w 1969 roku, zaledwie kilka tygodni po śmierci Komedy. Przyjaciele pisarza wykluczali samobójstwo. 

Krzysztof Komeda 
Samorodny geniusz muzyczny - kompozytor i pianista, lider zespołów jazzowych, 
twórca muzyki filmowej. Choć lekcje gry na fortepianie pobierał od najmłodszych lat, 
z wykształcenia był ... lekarzem laryngologiem. Był pionierem jazzu nowoczesnego 
w Polsce.Jego legendarny album „Astigmatic-Polishjazz vol. 5" (1966) zdefiniował 
stylistykę polskiej szkoły jazzu i zapoczątkował kariery Zbigniewa Namysłowskiego 
i Tomasza Stańki. Muzyka Komedy wprowadziła polski jazz na światową scenę. 

Jako twórca muzyki filmowej debiutował u Romana Polańskiego muzyką do etiudy 
filmowej .Dwaj ludzie z szafą" (1958).Jego ostatni film to- nakręcone już w USA
„Dziecko Rosemary" (1968) tego samego reżysera. A po drodze były : „Nóż w wodzie", 
„Kraksa", „Prawo i pięść': „Niekochana", „Matnia", „Bariera", wreszcie - przedostatnie 
filmowe dzieło Komedy - „Nieustraszeni pogromcy wampirów". Skomponował 
muzykę do 65 filmów oraz do wielu widowisk teatralnych. Był bardzo skromnym 
człowiekiem drobnej postury, lekko utykał. Przyjacielsko popchll'ięty przez rosłego 
Hłaskę na wzgórzach Hollywoodu upadł i uderzył się w głowę. Zbadany w szpitalu 
wrócił do domu i dopiero po pewnym czasie zaczął odczuwać bóle głowy 
i kłopoty z koncentracją . Na koniec pojawiły się utraty przytomności. 

W pół roku po wypadku zdiagnozowano u Komedy krwiaka mózgu. Operacja w 
Kalifornii nie przyniosła spodziewanej poprawy i żona przewiozła sparaliżowanego 
artystę do Warszawy, gdzie zmarł kilka tygodni później. Wpływy jego niepowtarzalnej 
sztuki kompozytorskiej odczuwane są do dzisiaj, zwłaszcza w twórczości Tomasza 
Stańki - m.in. album tematyczny „Litania" (ECM, 1997) z muzyką Komedy 
oraz najnowsza płyta ''Dark Eyes" (ECM, 2009). 





Rea\iz.atorz.y 
Scenariusz i reżyseria: Jerzy Satanowski 
Aranżacje i kierownictwo muzyczne: Jacek Kita 
Aranżacje wokalne: Joanna i Marta Piwowar 

Obsada: 
Joanna Trzepiedńska - Agnieszka Osiecka 
Przemysław Sadowski - Marek Hłasko 

Zespół wokalny Trzy Dni Później w składzie: 
Joanna Piwowar 
Marta Piwowar 
Marta Groffik I Joanna Sokołowska 

Zespół instrumentalny w składzie: 
Jacek Kita - fortepian 
Piotr Domagalski - kontrabas, gitara basowa 

Jerzy Rogiewicz. - perkusja 
Krz.ysz.tof Łochowic?. - gitary 
Wiesław Wysocki - saksofony 

Realizacja: 
Monika Gołębie"t:.ska - kierownik produkcji 
Anna Waś - kostiumy i konsultacje scenograficzne 

Katarzyna Cz.apska - projekt plakatu 
Mirosław Bestecki - realizacja dźwięku 
Ireneusz Tchórzewski - realizacja światła 
Monika Rz.eźnicz.ek - inspicjent 

W spektaklu wykorzystano prozę i \isty AGNIESZKI OSIECKIEJ i MARKA HŁASKI 
T ,k«y pioreo•k• AGNIESZKA OSIECKA om< WoJd"h Młyomki il"''/ Skolimo~ki 
M"'yk• KRZYSZTOF KOMEDA ora' S••"Y" Kraj"''"· M•rek S"fuoki"'"' i Aodn•j Z.<yoki 
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Trzy Dni Póiniej 



Patroni medialni 

••• ::: Gazeta.pl Warszawa 
, 

RAD I O , ; 

f(OLO~.: STOLICA 

Sponsorzy 

Roca 
a .„ 

Twórcy spektaklu ZABAWKI PANA BOGA pragną podziękować: 

Jenemu Satanowskiemu za udostępnienie rękopisu Agnieszki Osieckiej, 
Krzysztofowi Balkiewiczowi i Stowanyszeniu Miłośników Twórczości Knysztofa Komedy „Astigmatic" 

za udostępnienie oryginalnych nut Knysztofa Komedy 
www.a:;,tigmatic.org.pl 

listy Marka Hłaski wykonystane w spektaklu pochodzą z książki 
Temidy Stankiewicz-Podhoreckiej „Listy Marka Hłaski" (1994). 




