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Starość? Ja jestem stara. Mam prawie siedemdziesiąt 
lat, a czuję się rewelacyjnie. Znalazłam nową pasję -
właśnie w tym wieku. Mianowicie napisałam książkę, 
która stała się bestsellerem, i kocham pisanie, jak się 
okazało. 

Urszula Dudziak • 

„Po co wasze swary głupie, Wnet i tak zginiemy 
w zupie!" (Jan Brzechwa, „Na straganie"). Dla mnie 
starość jest taką zupq. Tylko od każdego z nas zależy, 
czy wpadniemy do tej zupy jako ciężkostrawna klucha 
czy pięknym salto mortale. Ja zamierzam tam wpaść 
jak Nadia Comaneci. 

·o"··. . . . . "',,,. 

• l<ayah 

Przyjaciele o czasie 

Nie boję się starości. 
Czekam na nią . 

• Iza Kuna 

CZAS NAS UCZV POGODY 

Na południu fJJropy, na przykład we Włoszech czy w Hiszpanii, ludzie 
młodzi, ludzie starzy, ludzie w średnim wieku bawią się wszyscy razem. 
Są razem, bo są przyjaciółmi, rodziną, sąsiadami. jeżeli miałbym się 
wypowiedzieć na temat starości, to wiośnie w tym kontekście - żebyśmy 
o niej więcej mówili, żebyśmy jq pokazywali, żebyśmy z tymi ludźmi, 
ze starymi ludźmi, którymi my wszyscy też będziemy, żebyśmy z nimi 
przebywali no co dzień, żebyśmy ich od siebie nie oddzielali . 

Jacek Poniedziałek • 
•
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ChciaJam zapytać siebie i Państwa, czy je
stem stara? Być może. Ale hiedyś byłam 
młoda. Byłam! To pamiętam, byJam. Teraz 
mam sześćdziesiąt parę lat i to chyba nie 
jest powód do wstydu. Na przyhlad: gorzej 
biegam - w związlw z tym przestaję gonić 
czas. Gorzej shaczę przez kaJuże, za to ci
śnienie mi rośnie wysoho - no to je bom
barduję piguJami. W głowie mam mętlih, 
zamęt i natJok jakichś idiotycznych myśli, 

a nie potrafię ich racjonalnie uporządko
wać - to żyję sobie w myślowym baJaganic, 
zresztą nie wiem, czy kiedyholwieh inaczej 
żyJam. A poza tym lubię żyć i lubię to swoje 
życie. Kiedyś, być może polubię to, co będzie 
potem, jeśli będzie. I jestem chyba osobą 
szczęśliwą, nie mam pretensji do świata, do 
losu, do ludzi za to, co byJo, za to, co jest. 
Mam ty/ho taką prośbę maleńką do naszych 

braci młodszych: żeby traktowali nas, doj
rzałych, troszeczkę bardziej serio; żeby nie 
byli dla nas mili tylko tak kurtuazyjnie, tah 
z doskolw, tah okazjonalnie. Żeby sobie po
myśleli, że nam też trzeba tahiej autentycz
nej odrobinhi ahceptacji, czasem szorsthiej 
rozmowy, a nie ty/Iw takiego miłego przy
milania. Ale dorosłość, dojrzałość, starość 
ma jedną dobrą cechę. Nie trzeba niczego ... 
to znaczy może trzeba, ale nie nachalnie 
udowadniać, że jest się dobrym. jestem 
dobra, jestem świetna, jestem taka jah wy, 
jestem od was lepsza. Czasami ty/ho nie 
wiem, dlaczego boję się i zacicham. My, ci 
dojrzalsi, zacichamy. No, zawsze jest jedno 
wyjście - można śpiewać. Wtedy się oddech 
wyrównuje, lepiej się myśli. Dojrzałość jest 
fajną rzeczą! Naprawdę. 

Ewa Szykulska • 

.• „„. . -. . ·„,,„ 
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Czym dla mnie jest starość? Nie mam czasu o niej 
myśleć! Jestem wciąż zajęta. Myślę, że jest dla 
mnie przychylna. 

Wiesława Mazurkiewicz 



Czym jest dla mnie starość? Ja naprawdę zazdrosz
czę ludziom, którzy mają już ten świat fizyczny za 
sobą. Jeżeli go uprawiają, to uprawiają go tylko po 
to, by okazać innym prawdziwą, czystą i uczciwą 
milość. 

• 

Z każdym rokiem czuję się coraz lepiej ze 
sobą i w sobie. Jeśli tak dalej p~jdzie, sta
rość może okazać się najszczęśliwszym eta
pem mojego życia! 

Maria Seweryn • 

.• „ .. 
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Marei< Dyjal< 
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Ja jestem uformowany w szacunku dla starszych. Widziałem, 
jak moi rodzice traktowali swoich rodziców, moich dziad
ków, którzy dożyli sędziwych lat, i można było się od nich 
bardzo wiele dowiedzieć. Jest przykazanie biblijne, które 
brzmi wyraźnie: „czcij ojca swego i matkę swoją". Wydaje 
mi się, że jest to bardzo istotny element naszej cywilizacji. 
Kropa . 

• 
.,Starość jest kwestią decyzji" - jak mówił Adam Hanuszkiewicz. 
Im dalej, tym chętniej skłaniam się ku tej teorii. Czas nas uay 
pogody? Patrzymy na ludzi w Polsce i mam wrażenie niestety, 
że często jest dokładnie odwrotnie. Dlatego tak aekamy na ten 
spektakl. Dlatego chcieliśmy go „mieć·', cieszyć się nim i z nimi. 
Już widziałam, już słyszałam, już przeżyłam te dwie godziny, 
nieprawdopodobne dwie godziny. 60+, 70+, Bo+ ... przecież wie
my, że w tym wieku i radość, i siła, i mądrość, i entuzjazm, i ak
tywność, a aęsto też miłość, seks, ałowieaeństwo, umiejętności 
są aęsto większe, lepsze i bogatsze niż waeśniej. Ale też żal, 
samotność, poczucie wyobcowania, odrzucenia, gorycz, niena
wiść i smutek po wielekroć silniejsze. To spektakl na wagę złota . 

• 
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1ugll10111g 

Pracowała w biurze na kolei. Od czasu, k1ed 
je opu c1ła, kole1e nie 1eidią ~p1ewają o. 

11 IU <,.\ J 1! llCl\v'ih 

Prababcia. a1więce1 cza u po w1ę a 
prawnuczce, foto,rafując l<l anato,owo 

11w11mu1• 
Porzuciła ,rę na akordeoni dla rodzin . 
Nie iału1e 1~0. bo me dba o sławę. 

Oo dZJSlilJ moie wokalni za tępował 
hłopców, kt rzy przechodzą mulaqę. 

luba paewał, lubi rańczył, lubi zapa h 
pomarańczy • 

•••• 

... 



CZAS NAS UCZY POGODY 

IL\1\Ll I\ GOt .\BI h 

prawdza woje ił w rymowaniu i pi ze 
trz nastoz~łoskow em. Adam Mickiewicz 
obawia się utrat monopolu. 

We~etarianka i du howa wielbicielka 
Dalekie~o W chodu. Wj i lad po zedl 
John Lennon i wielu inn h. 

11g11g1111 

Ko ha teatr. nikalne hobb jak na byłą 
radcz nię w Mini ter tw1e Finansów. 

iiuiii@IUHll 

Urodziła ię w ~azowni na war zawskiej Woli. 
Mówi, ie ~d b urodziła się po raz dru~1, 
Io otworzyłab szkołę dla kurtyzan, bo seks 
i mamona przede wsz tkim. 

li ,,, 
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Zbiera afor zm , pisu1 j w pecjalnym 
kaje ie i ma i h już kilka 1ys1ęc • Cz la 
je t lko obie. 

l: \Hl:l \I~\ lH.HOllO\\'I{ I 

Kied leki, potem była 
na Saharz i na pu t m obi. W planach 
pustynia Blędo ka. 

h \/1\111 H/ l'lf '\h1l\,'>hl 

Sentymentaln malli ter inżynier. Budował 
cukrownię za llrani ą i kabaret todoła 

w Polsc . 
Lubi ię wzru zał. 

ilfiMNl1 

Spiewała w hórze Pol kitllo Radia, ale OHO 
tanec.zne wyrwało ją z t~o ze połu. Chór 

iii 
~ 

toi, tak jak tał, a Ela r ahzuje 1ę w tań u. 
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Wybrane teksty piosenek 
PAMIĘTASZ, BYŁA JESIEŃ 

oryg. wyk. Sława Przybylska, 1958 r„ 

si. Andrzej Czekalski, Ryszard Pluciński 
muz. Lucjan Kaszycki 

Pamiętasz, by/a jesień, 

Mały hotel "Pod Różami", 
Pokój numer osiem. 

Staruszek portier z uśmiechem dawał klucz. 
Na schodach niecierpliwie 

Calowa/eś po kryjomu moje w/osy. 
Czy więcej złotych liści było. 
Czy twych pieszczot, miły, 
Dzisiaj nie wiem już. 

Odszedłeś potem nas;le, drzwi otwarte, 

Liść powiewem wiatru pad/ mi do nós;. 

I wtedy zrozumiałam: to się kończy. 
Pożes;nania czas już przekroczyć próll. 
Pamiętasz, by/a jesień, 
Pokój numer osiem, 
l<orytarza mrok. 

Już nis;dy nie zapomnę 
Hoteliku „Pod Różami", 
Choć już miną/ rok. 

l<ochany, wróć do mnie, 
Ja tęsknie za tobą. 

I niech rozstania, kochany, 
Nie dzielą nas już. 
Pociąs;i wstrzymać, 

Niech nis;dy już listonosz 

Złych listów nie przynosi. 
Pod hotelik róż. 

Pożes;nan i za .. ju ż przekroczyć prós;. 
Pamiętasz, by/a jes ień. 
Pokój numer osiem. 
l<orytarza mrok. 

Już nis;dy nic zapomnę 
Hoteliku „Pod Różami". 
Choć już minął rok. 

POD PAPUGA.Ml 

oryg. wyk. Czesław Niemen, 19G1 r„ 

si. Bogusław Choiński. Jan Gałkowski 
muz. Mateusz Swięcicki 

Pod Papus;ami 

Jest szeroko niklowany bar. 
Nad szk laneczkami 

Chorąll iewkij .żóhą 'wi 1 war. 

Tu przed dziewczętami 
kolorowa slocfycz toi w szkle. 
Wru z papużkami 

C.J szczeb10tac! i kolysa si~. 

r a powietrznych swych hu śtawkach. 
a parkietach i na mostach 

Wed/us; kolorów włosów, sukien 
I wed/ull wzrostu. 

Pod Papullami 

• Wisi lustro, w którym każdy ma 
Most z lampionami. 

Promenadę do bialello dnia. 

Na powietrznych swych hu śtawkach, 
Na parkietach i na mostach 

Wedłull kolorów włosów, sukien 
I wedlull wzrostu. 

Odszedłeś potem nas;le, drzwi otwarte, 

Liść powiewem wiatru pad/ mi do nós;. 

t wtedy zrozumiałam: to s ię kończy . • '" 
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Pod Papu!iami 

Nawet wtedy, !idy muzyki brak, 
Pod Papu!iami 

w kolo rowe muszle l!Wiżdże wiat r. 

W ko lorowe muszle !iWiżdże wiatr. 

W ko lorowe muszle !iWiżdże wiatr. 

ŻYJ KOLORO WO 

oryg. wyk. Ewa Bem, 1379 r., 

si. Wofciech Młynarski, muz. ]an Ptaszyn 
Wróblewski 

Do przodu żyj. Z wesołą miną spotykaj swój 
kolejny świr, 

By szybko dzień pechowy miną/, nawijaj mu 
swin!iowy rytm . 

Ta ba ... la ba ... ra ba.„ ta ba ... ta bardzo prze
nikliwa myś l 

Da ba ... da ba ... da ba ... da ba ... da barwę 
twoim dniom .. . 

Więc już od dziś do przodu żyj, 
Żyj kolorowo ma rzenia najbarwniejsze miej . 

Do przodu żyj, a daję słowo, napotkasz mnie 
na drodze swej . 

A ja już o to się postaram ze wszystkich sil, 
Byś ko lorowo żył, byś kolorowo żył ... 
Tup paru du du du di da pi pi ... 

Do przodu żyj, żyj kolo rowo, marzenia naj
barwniejsze miej , 

Do przodu żyj, a daję słowo, napotkasz mni 
na drodze swej. 

I przyznasz mi, że przeżyć warto tak choć 
parę chwil , 

By życie miało wdzięk, by życie miało styl, 
By życie się z myślą zaczęło rymować 
uparto, 

Że warto wiaśnie tak żyć, kolorowo żyć ... 
Tip la ru di ru di ri o uo! 

CZAS NAS UCZY POGODY 

J ESTEŚ LEKI EM NA CAŁE ZŁO 
oryg. wyli. Krystyna Prońlio, 1983 r., 

si. Bogdan Olewicz, muz. Marei: tcfanl:iewicz 

Wypisujesz ha s ła w mojej dłoni, 
Porem sz zo rką ślad flamastra drzesz. 
Mówi z, że niko~o się nie boisz, 

Że jak przyjdą do nas Io ich zjesz, 
Cały ty. 

liście z drzew spadają masłem na dól. 
Ty w tej samej l<urtce szós ty ro k. 

Na koncertach krzyczysz: .więcej czadu!" 
I uytając w wannie, tracisz wzro k. 

; Jesteś leki m na cale zło 
; I nadzieją na przyszły rok. 

; Jesteś i:w iazdą w c iemności, 
i łrz m świa ta w radości, 

; Oto cały ły. 

; Jes t eś lekiem na cale zło , 
; I nadzieją na przyszly rok. 

Jes teś alfą, om i:ą . 

Hymn m. kolędą. 
Oto cały ry, 

Nienazwany ły ... 

Gdy l!lupora z b iedą j uż mnie mają , 
Robisz małpę i mam w domu cyrk. 

~v' oczach Ol!nie znów się za palają, 
I dl . b 

n ldiem r111 ate .zło 
I Ndzie1<1 IV~ rok. 

'IWlilZcq w ł!mnoki, 

M1 mem fwiau w ractoki,________ ~ 

J es t eś lekiem na całe zło, 



CZY MNIE JESZCZE PAMIĘTASZ-Pno 

NAPISZĘ DO CIEBIE z DALEKIEJ PODRÓZY 

(wsTEP 2x ) 

c G7 c G7 G7 

' ilH JJ!J IJ i 4 Jaj -
I I 

~'&=t~fii, i·ii ,e§w~i;!, !r~ FR~18'.fc ~EP~fii~B~r~i ~~
7

~-~~ 

-·-.· .„ 

aranżacje Janusza Bo~ackie~o 

I nadzieją na przyszły rok. 
Jesteś a l fą, omev,ą, 

Hymnem, kolędą. 
Oto cały ty, 

Nienazwany ty ... 

JASKÓŁKA UWIĘZIOlllA 

oryg. wyk. Stan Bo~vs, 1973 r., 

si. Kazimierz Szemioth, muz. Janusz Kępsili 

Jaskółka czarny sztylet, wydarty z piersi wiatru 

Nav,ła smut ku kotwica z niewidzialnev,o jachtu. 

l<atedra ją złow iła w sklepienia sieć wysoką 
Jak śmierć kamienna bry/a , jak wyrok naw 
prostokąt. 

Jaskółka błyskawica w kościele obumarłym 
Tnie jak czarne nożyce lęk, który ją ov,arnia. 

Jaskółka siostra burzy, żałoba fruwająca 
Ponad v,lowami ludzi, w l<tórych si ę troska 
bląka. 

Jaskółka znak podniebny jal< symbol 
nieuchwytna 

Zwabiona 111 eh/ód katedry, przestrov,a i 
modlitwa. 

Nie prze tn ie białej ciszy pod chmurą 
o/owianą 

Lotu swev,o nie zniży nad łąki zlotą plamą. 

Przeraża mnie ta chwila, która jej wolność 
skradła. 

Jaskółka czarny brylant wrzucony tu przez 
diabła. 

Na wieczne wirowanie, na bezszelestną 
mękę 

Na P,niazda nie zaznanie, na przeklinanie 
piękna . • .„ 

CZAS NAS uczy POGODY 

Na wieczne wirowanie, na bezszeles tną mękę 
Na v,niazda nie zaznanie, na przeklinanie piękna. 

CZAS lllAS UCZY POGODY 

oryg. wyk. Grażyna tobaszewsila, 1984 r. , 
si. Jacek Cygan, muz. Krzesimir Dębski 

Widziałam wiatr o siwych w/osach, roznosi/ spokój 
wśród pól, 

W ciepłe babie lato frolci .... 

Wiele dni, wiele lat, aas l'łlS uc:zy_""'.::.a.-----
Zaplącze drov,i, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli 
od trawy. 

Bronisz s ię, siejesz wiatr, myśli sz: jestem tak miody, 
Czas nas uczy poP,ody, tak od lat, tak od lar. 

Ilu ludzi czas wyleczy/ z ran, 

Zamieni/ 111 spokój burze krwi. 

Pewnie kiedyś tam, pod jesień tak, 

Też czoło wypoP,odzi i wyv,ladzi brwi . 

Widziałam dni w muzeach sennych o wnętrzach 
zimnych jak mrok, 

Starsi ludzie w roP,ach wielkich sa l. 

l<sięP,i pięknych myśli pełne pokrył v,ruby kurz, 

Herbaty smak, kapci miękkich szum, spokój serc. 

Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy poP,ody. 

Zaplącze drov,i, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli 
od trawy. 

Bronisz się, siejesz wia tr, myślisz: jestem tak młody, 
Czas nas uczy pov,ody, tak od lat, tak od lat. 
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Krzysztof Materna 

Piani ta, kompo tor aranłer. Debiutował 
w 1964 r. w kabar cie tudenck1m „Fermat 
z Mac1e,em Zembat m 1 na fe t1walu w Opolu 
piosenką RJJmons Otwodrt w w konaniu l"n 
Janowskiej. Współpracował teł ze stud n k1m1 
ze połami jazzo ym1 

\11111' \ hH \'>l l I \ 

P daicoic wokalny piani tk ykładowca im 
po la j1 llłO u na Wydziale ktor kim kademi1 
Teatralnej w Warszawie. Od 1980 roku pracowała 
"" 1 tra h operowy h 1ako korep lytor olistów, 

: przviiotowu111c wokalnie 1 llr.ljilc w zespole mu
: n m w z tk1 h ówcze nych p ktakli mu-

zn h, takich jak m.1 . odrt, Bunl11R łych~ .. 

CZAS NAS UCZY POGODY 

Biogramy twórców 
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SPEl<TAKL OBJĘTY HONOROWYM 

PATRONATEM RZECZNIKA PRAW 

OBYWATELSl<ICH : 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODl<ÓW MINISTRA 

l<ULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO: 

Ministerstwo 
Kultury 
I Dzledzlc::twa 
Narodowego. 

·•-". 

FUNDACJA KRYSTYNY JANDY 

NA RZECZ KULTURY 

PREZES FUNDACJI 

Krystyna Janda 
CZtONEK ZARZĄDU FUNDACJI 

Maria Seweryn 
RADA FUNDACJI 

Janusz jaworski, Ernest Jędrzejewski, 
Jerzy Karwowski, Ma~dalena l<łosińska 
DYREKTOR TEATRU POLONIA I OCH-TEATRU 

Katarzyna Błachiewicz 
ORGANIZACJA PRACY TEATRU 

Barbara Bo~ucka, Patrycja Dembska 
KOMUNIKACJA I PR 

Józefina Bartyzel, Katarzyna Szustow 
IMPRESARIAT 

Iwona Gradkowska 
BIURO OBStUGI WIDZA 

Natalia Chodań, Marcin Możdżyński 
KONTROLER FINANSOWY 

Aleksander Szafrański 
KASA BILETOWA 

Natalia Chodań, Piotr Bajcar, 
Mirosław Gajkowski, Marcin Możdżyński, 
Tomasz Płacheta 
KIEROWNICY TECHNICZNI 

Mał~orzara Domańska {Sceno~rafia 

i Kostiumy), Adam Czaplicki (Swiatło 
i Dźwięk) 
OŚWIETLENIE I AKUSTYKA 

Tatiana Czabańska 
A~nieszka Szczepanowska, Piotr Buźniak, 
Michał Cacko, Adam Czaplicki, 
Rafał Piotrowski, Paweł Szymczyk, 
Waldemar Zatorski 
MULTIMEDIA 

Karolina Noińska, Piotr Buźniak, 
Karol Dziewulski 

OBSł.UGA SCENY 

Piotr Baj car, Tomasz Przestępny, Jan Cudak, 
Huber Kwaśny, Rafał Rossa, Tomasz Rusek, 
Piotr Zwolak 
FRYZJERZY/CHARAKTERYZATORZY 

Anna Czerwińska, Katarzyna Marciniak, 
A~nieszka Rębecka, Hubert Grabowski 
GARDEROBIANE 

Wiesława l<amińska, Ewa Klimaszewska, 
Maria Pińkowska, Władysława Trejnis 
INSPICJENCI 

Ma~dalena jaworska, Ma~dałena Kłosińska, 
Alicja Przerazińska, Ewa Ratkowska, 
Rafał Rossa, Marta Więcławska 

DANE TELEADRESOWE 

OCH-TEATR 

Ul. Grójecka 65 
01-094 Warszawa 
www.ochteatr.com.pl 

TEATR POLONIA 

Ul. Marszałkowska 56 
00-545 Warszawa 
www.teatrpolonia.pl 
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