


u rod z il 

się lB grudni• 1925 roku w pabianicach w rodzinie 
pocMdzenia szlacheckiego. W 1934 roku rodzina prze· niosła się do warszawy. W czasie Il wajny światowej Stanisław stas,ewski byl żołnierzem Armii Krajowej, 
w 1942 roku aresztowany i więziony na pawiaku. Bral 
udzi•l w powstaniu warszawskim (1944), następnie byl 
więzniem obozu koncentracyjnego w Mauthausen. Po zakończeniu wojny studiował na Wydziale Architektury 
Politechniki warszawskiej. Po jego ukończeniu pracował w biurze Metroprojekt w warszawie. W latach 
pięćdziesiątych byl duchowym liderem bywalców sku· 
pionych wokół warszawskiego klubu piwnica przy placu 
Grzybowskim, a od 1961 - po wyjeździe do płocka, gdzie objął posadę naczelnego architekt• miasta - obracał się 
w kręgach młodzieży skupionej wokół klubu Marabut. Byl członkiem PZPR, ale jego niezależna twórczość literacka 
szybko doprowadził• do konfliktu z władzami partyjnymi 
i usunięcia Staszewskiego z partii. Tym samym został 
równiez pczbawiony możliwości pracy w zawadzie 
architekta. W 1967 wyemigrował do Paryża, gdzie pracował 
w charakterze kreślarza. W latach 1968-1970 pracował 
w Boulogne-sur-Mer, następnie wrócił do Paryża. Chorował 
na serce, zmarl 22 stycznia 1973 roku. Jest pochowany na 

cmentarzu Bródnowskim w warszawie. 
„Byl wspaniałym opowiadaczem, rozmówcą, zabawiaczem, duszą towarzystwa, wodzirejem, uwodzicielem (tyle, 
że nieskutecznym)... I przede wszystkim - bardem" -
tak zapisał się w pamięci bywalców warszawskiej 
piwnicy. Teksty ironicznego liryka wykonywali między innymio Jacek Kaczmarski na płycie Bankiet 
(1992), zespól Kult na albumach Tata Kazika (1993) 
i Tata 2 (1996) oraz zespól Elektryczne Gitary. Razem 
z Andrzejem Bonarskim napisali powieść czarna Mańka. 
Przedstawienie Jacka Bończyka będzie muzyczną podróżą w czasie do rzeczywistości lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych - tej warszawskiej i tej paryskiej. 
co można ocalić ze świata, którego już dawno nie 
ma? Kilkanaście nostalgicznych, „męskich" tekstów 
śpiewanych w oparach alkDholDWYch „szczerych" wie
czorów lub w ramach żartobliwych przypowiastek 

z przeważnie smutnym mor alem ... 







TEATR SYRENA 

ul. Litewska 3, 

00-589 Warszawa 

kasa biletowa 
czynna od poniedziałku do piątku 10.00 - 18.00, 
w soboty i niedziele 12.00 - 18.00 

tel./fax .. 22 628 50 93 

dział promocji, sprzedaży i kontaktów z widzami 
od poniedziałku do piątku 9.00 - 16.00 

tel/fax. 22 628 06 74, 22 696 17 53, 22 696 84 61 

bilety@teatrsyrena.pl 
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