
I S:. 
-



W przedstawieniu wykorzystano następujące utwory muzyczne: 

KOLEJE LOSU - tyt. oryg . MOON RAY, muz. Artie Shaw (ballada z filmu „ Pociąg " } , s ł. Jan Jakub Należyty . 

POCZEKALNIA PKP - muz. Marek Kreutz, sł. J.Myrow. 
BŁĘKITNY EKSPRESS - muz. L. Boruński , sł. Hanka Ordonówna. 
THE MIDNIGHT SPECIAL - folk blues, sł. Krzysztof Zaleski . 
JUŻ CIĘ NIE KOCHAM - muz. lbek, sł. Wojciech Młynarski . 

Dźwięk i opracowanie efektów akustycznych - MAŁGORZATA MAŁASZKO 

Nie znam nic bardziej w świecie tajemniczego i przypadkowego niż przedział kolejowego wagonu. Znikąd , z nieby
tu, z pustych przestrzeni kosmicznych zjawia się naraz sześciu ludzi, którzy nie mieli dotąd zielonego pojęcia o swoim 
wzajemnym istnieniu, po to, aby usiąść na malutkiej przestrzeni obok lub naprzeciwko siebie i interesować się sobą 
wzajemnie przez kilka lub kilkanaście godzin. 

Leopold Tyrmand , TUbingen ma biale kominy, [w] Gorzki smak czekolady Lucu/Ius, 
Czytelnik, Warszawa 1995 
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Adaptacja sceniczna: Krzysztof Zaleski 

Osoby: 
Ona, „Plum Pudding " .......... . ... . ... JOANNA JEŻEWSKA 
Baśka , Dzidzia ....... . .. . . ... ........ MONIKA KRZYWKOWSKA 
Zosia, Dziewczyna .. . . .. ... .. ... . . . .. . MONIKA PIKUŁA 
Najstarszy, Inżynier , Kiciuś .. . ... . .. .. .. . KRZYSZTOF BANASZYK 
Konduktor, Maszynista Zieliński , Kelner . . . .. JACEK BURSZTYNOWICZ 
Starszy Mężczyzna , Major, Naczelnik . ...... DAMIAN DAMIĘCKI 
Technik Kozłowski , Malarz, Mężczyzna ... .. . DARIUSZ DOBKOWSKI 
Policjant, Kolejarz, Pułkownik , Oficer UB . . . . PIOTR GARLICKI 
Mężczyzna 11 , Pasażer I . . . .. .. ........ . . PRZEMYSŁAW KACZYŃSKI 
Krzysztof ... . ...... . ... .. .... . . ..... MACIEJ MARCZEWSKI 
Technik Stolarek, Wiesio , Żałobnik ...... . .. JAN PĘCZEK 
Kiciarz Starszy, Mężczyzna I, Pasażer .. .. .. . SEBASTIAN ŚWIERSZCZ 

Reżyseria: Krzysztof Zaleski 
Scenografia: Marek Chowaniec 
Kostiumy: Magdalena Hueckel-Śliwińska 
Opracowanie muzyczne: Janusz Bogacki 
Zespół muzyczny pod kierownictwem Janusza Bogackiego 

Inspicjent: Elżbieta Grzywacz-Jarosz 
Sufler: Jolanta Łusiak 

Prapremiera w styczniu 2007 na Scenie w Baraku 



Kiedy ja się ksztaltowalem, istniala jeszcze dawna Warszawa jako mit, istnieli dawni ludzie. Jeszcze nie nadeszla fala chloporobotników, 
która ją zalala. Jeszcze dominowa! - w dobrym i zlym sensie - stary duch miasta. Ja swoje życie literackie zaczynalem z tą dawną 
Warszawą , z jej mitem jako miasta niepokonanego. lstniala w przekazach, w rozmowach, wspomnieniach. Dawni warszawiacy byli 
aktywnymi ludżmi , przeszli wojnę , Powstanie, wrócili , trzymali s ię pazurami dawnego życia. Ja z kolei trzymalem się ich, gadalem 
z nimi, przyjaźnilem się .. . 

Helena Zaworska, Dobrze, że żytem. Rozmowy z pisarzami, MUZA SA, Warszawa 2002 

MAl~EK NllWAKllWSKI 
(ur. 1935 roku w Warszawie) , ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Debiutował w r. 1957 
na tamach „Nowej Kultury" opowiadaniem „Kwadratowy stary złodziej ". Wydal kilkadziesiąt tomów opowiadań , kilka 
powieści ; jest także autorem słuchowisk radiowych i scenariuszy filmowych . Publikował w wielu czasopismach 
( „Współczesność ", ,,Twórczość ", „Polityka", „Dialog"), również w pismach emigracyjnych, głównie w paryskiej 
„Kulturze " (pod pseudonimem Seweryn Kwarc) , w krajowych wydawnictwach niezależnych i wydawnictwach emigra
cyjnych . Byt (w r. 1977) jednym z założycieli niezależnego kwartalnika literackiego „Zapis". W marcu 1984 został 
aresztowany i oskarżony o działalność na szkodę interesów PRL. Przeciw jego aresztowaniu protestowało 120 pol
skich pisarzy, do których dołączyły PEN Cluby w Niemczech, Holandii , Danii i Związek Pisarzy Polskich na Obczyź
nie. W czerwcu 1984 areszt uchylono, a w r. 1990 Najwyższy Sąd Wojskowy uchylił akt oskarżenia. W latach 1993-94 
publikował w „Życiu Warszawy" cykl felietonów „Widziane z dołu ", a w 1997 cykl „ Słowa - klucze ". 
Przewodniczy jury nagrody im. Józefa Mackiewicza. Członek PEN-Clubu. 
Jest laureatem wielu prestiżowych nagród: Nagroda Fundacji Kościelskich (1968) , Nagroda Wolności francuskiego 
PEN-Clubu (1983) , Nagroda Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego (1984), nagroda Warszawskiej Premiery Literac
kiej za wrzesień dla „Empire" (2001 ). 
13 grudnia 2006 r. został odznaczony złotym medalem „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis ''. 

Wybrana bibliografia: 1958 ,,Ten stary złodziej" ; 1961 „ Be nek Kwiaciarz"; 1965 „Zapis"; 1968 „Robaki "; 1971 
„Mizerykordia"; 1974 ,, Gdzie jest droga na Walne?"; „Sielanka. Wybór opowiadań "; 1978 „ Książę Nocy"; 1979 
,,Tutaj całować nie wolno" ; Chicago, Polonia; „ Chłopak z gołębiem na głowie "; „Lepszy"; 1982 „Kto to zrobił?" , 
NOWA; „Raport o stanie wojennym ", Paryż , Instytut Literacki ; „Wesele raz jeszcze. Zdarzenie w Miasteczku "; 1983 
„Notatki z codzienności ", Paryż , Instytut Literacki ; 1984 „Dwa dni z Aniołem '', Paryż , Instytut Literacki ; 1985 „Wilki 
podchodzą ze wszystkich stron"; 1987 „Portret artysty z czasów dojrzałości "; 1992 „Homo polonicus"; 1993 
„Grecki bożek "; 1995 „Powidoki: chłopcy z tamtych lat"; 1996 „Powidoki 2: Wspomnij ten domek na Gęsiówce '', 
,,Tapeta"; 1997 „Fortuna I il iputa", „ Strzały w motelu George"; 1998 „Reda", „Powidoki 3": Warszawiak pilnie poszuki
wany"; 2001 „Empire "; 2002 „Mój słownik PRL'; 2004 „Nul" ; 2005 „Nekropolis" ; 2006 „Sierota Europy". 



l'ft2Yi911M IN'IEN.IA 
„Adria", restauracja i kawiarnia otwarta w 1930 na parterze i w podziemiach gmachu własności towarzystwa aseku
racyjnego Adriatica di Sicurita przy ul. Moniuszki 8; najelegantszy lokal Warszawy. Składał się z ki lku sal , m. in. słyn
nej z wirującego parkietu sali dansingowej ; byt miejscem spotkań i zabaw, m. in. sfer rządzących i ówczesnej elity 
(bywał m. in. gen. Wieniawa-Długoszowski) . [„ . ] W okresie okupacji dostępna wyłącznie dla Niemców, stała się 
miejscem akcji skierowanych przeciw okupantowi. [„. ] 
W 1944 w gmach uderzył pocisk. Odbudowano go w 1973 dla Państwowego Zakładu Ubezpieczeń i otwarto w nim 

ponownie lokal pod tą samą nazwą. 
Wg Encyklopedii Warszawy, PWN, Warszawa 1984 

Bracia Pakulscy, firma handlowa zajmująca się sprzedażą win i artykułów spożywczych importowanych, założona 
około 1909 (dwa sklepy przy ul. Marszałkowsk i ej oraz jeden przy ul. Brackiej 22) . Podczas Powstania Warszawskie
go sklepy uległy zniszczeniu. W 1945 odbudowano sklep przy ul. Brackiej, drugi powstał przy ul. Francuskiej . W 1950 
firmę upaństwowiono . 

Wg Encyklopedii Warszawy, PWN, Warszawa 1984 

Moda Polska, Przedsiębiorstwo Państwowe „Moda Polska" założone 1958 z połączen ia przedsiębiorstwa Gallux-hurt 
i Biura Mody z siedzibą w Warszawie. Zajmowało się sprzedażą detal i czną wyrobów, produkcją modnej odzieży , or
ganizowało pokazy mody, miało wielki wpływ na kształtowanie się mody w kraju . 

Wg Encyklopedii Warszawy, PWN, Warszawa 1984 

Apfelbaum. „Jednym z najelegantszych magazynów futer w stolicy naszej jest bezprzecznie magazyn M. Apfelbau
ma przy ul. Marszałkowskiej . Właściciel firmy tej powrócił dopiero co z Francji , gdzie studiował nowe prądy w świe
cie mody futrzanej oraz przywiózł ze sobą z Paryża doskonałego kuśnierza , który w Paryżu zażywał stawy mistrza 
w swym zawodzie. Warszawianki i warszawiacy od lat faworyzują firmę Apfelbauma, darząc ją najzupełniejszym za
ufaniem. W firmie M. Apfelbauma ub i erają się najurodziwsze artystki i artyści scen stołecznych ." 

Świat nr 40/1927 r. 

TELEKOM . Tak nazywano Pocztę Główną , która - zanim przeniosła s i ę do budynku przy ul. Świętokrzyskiej - mie
ściła się w gmachu na Nowogrodzkiej . 

Pekin. „Drewniak byt piętrowy i bardzo stary, zbudowany na początku wieku. Ściany miał pomalowane na brązowo, 
ramy okienne łuszczyły się farbą koloru jadowitej zieleni . Nazwany od niepamiętnych czasów Pekinem, składał się 
właściwie z dwóch domostw połączonych bramą. W podwórzu, gdzie gliniasta ziemia pełna była kałuż i po deszczu 
zamieniała się w bagnisko, znajdowała się jeszcze parterowa, murowana oficyna i mieszkał w niej szewc z rodziną . Za 
murowańcem rzędem stały komórki na opal, jedna przeznaczona została na stajnię, a w kilku innych chrząkały świ
niaki . Na dachach dwóch komórek dobudowano gołębniki, tworząc w ten sposób piętrowe kondygnacje. Gołębie umi
lały życie i można byto obserwować ich stadne loty na tle nieba. W Pekinie gnieździło się wiele rodzin i często w cia
snocie pokoju mieszkały po trzy pokolenia: dziadkowie, synowie, wnuki. Po Powstaniu w komórkach zamieszkali wy
gnańcy z Warszawy." 

Marek Nowakowski, Powidoki. Warszawiak pilnie poszukiwany, Alfa, Warszawa 1998 

Adam Mauersberger. Historyk, krytyk literacki, eseista, w latach 1957 - 1959 prowadzi! Muzeum Literatury im. 
Adama Mickiewicza w Warszawie. 
„ Działalność w muzeum odpowiadała temperamentowi M. , doskonale łączył artystyczną intuicję z rzetelną wiedzą hi
storyka. Daleki byt także od wszelkiego biurokratyzmu i sztampy. Zwykłą koleją rzeczy nastał etap nazywany „ przykrę
caniem śruby" i M. Przestał odpowiadać nowym wymaganiom polityki kulturalnej, przeszedł na wcześniejszą emery
turę . Nie wydawał się tym zbyt mocno przejęty . Najwyraźniej życie traktował jako nieustającą karuzelę , nawałnicę ab
surdów, niedorzeczności , zła i głupoty , bawiąc się wyśmienicie tym groźnym światem , obficie przy tym czerpiąc z wy
naturzonej rzeczywistości tworzywo do swoich żartów i opowieści. Będąc emerytem pozostał nadal wiecznym mło
dzieńcem , wyrzucającym majestatycznie swe długie nogi czapli , podpierającym się dla fasonu laską i sprawiającym 
na warszawskiej ulicy wrażenie spacerowicza z innej epoki , z przedwojennego corso w Alejach Ujazdowskich." 

Marek Nowakowski, Rajski ptak, [w] Rajski ptak i inne opowiadania, Twój Styl , Warszawa 2000 

Mizerykordia. „Skromny i nieśmiały praktykant w niewielkim tartaku, oto pierwsza zwykła , niczym się nie wyróżnia
jąca część jego życia . Od klęski wrześniowej zaczyna powstawać nagle drugi, odmienny życiorys , jakby szlo nie o 
tego samego człowieka . Talenty i nieoczekiwane cechy charakteru , uśpione dotąd, zaczynają stanowić o jego osobo
wości. Z praktykanta-leśnika konspiracyjny dowódca. I oto nowe życie jak film niezwykły się potoczyło : wysadzał 
wojenne transporty, w brawurowych potyczkach rozbijał posterunki gestapo i odbijał uwięzionych patriotów. Powsta
wała o nim ludowa legenda. [„. ] 
Nieliczne zachowane z tamtych lat fotografie pokazują Mizerykordię, młodzieńca wysokiego i szczupłego , o delikat
nej, okolonej nikłym zarostem twarzy, obwieszonego fantazyjnie granatami , stenem, naganem, w furażerce zsuniętej 
na tyt głowy. 
Po wojnie Mizerykordia według londyńskiego nakazu nie poddał się nowej władzy . Żołnierz byt z niego mimo pozo
rów samowoli i porywczości zdyscyplinowany, przełożonym uległy, nigdy nie próbował niepotrzebnie rozważać i oce
niać ich racji . Tak byto i po wojnie. Teraz atakował i rozbijał ubowskie komendy, wymykał się obławom i siat strach. 



Mizerykordia nie przestał - szeptano. [ ... ] 
Schwytano Mizerykordię na początku drugiego powojennego roku . Bronił się rozpaczliwie, ale nawet najbardziej od
dani w oddziale opuścili go i musiał ulec. [ ... ] 
I odbyt się sąd nad Mizerykordią , dwudziestosześcioletnim młodzieńcem . 
Zaczęty się lata więzienia , które według wyroku miały już trwać do końca." 

Marek Nowakowski, Mizerykordia, Czytelnik, Warszawa 1971 

Wars. Firma usługowa obsługująca wagony restauracyjne, barowe a także sypialne i z miejscami do leżenia. Począt
ki firmy sięgają roku 1948, kiedy utworzono w strukturach Biura Podróży Orbis Oddział Eksploatacji Wagonów Sypial
nych i Restauracyjnych. Nazwę WARS otrzymała firma po kolejnym przekształceniu się w roku 1961 . 

UNRRA. (United Nation Relief and Rehabilitation Administration - Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw 
Pomocy i Odbudowy) , międzynarodowa organizacja utworzona w 1943 roku w Waszyngtonie z inicjatywy Stanów 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii , ZSRR i Chin, mająca na celu udzielenie natychmiastowej pomocy krajom alian 
kim najbardziej dotkniętym wojną. Pomoc obejmowała zarówno artykuły pierwszej potrzeby (żywność , leki , surowc8' 
jak i podstawowe urządzenia oraz inwentarz niezbędny do wznowienia produkcji rolnej i przemysłowej . W Euro 
UNRRA działała do 31. Xll. 1946 roku. 

Menachem Begin. (1913 - 1992), polityk izraelski , w latach 1973-83 przywódca bloku partii prawicowych Likud; 
1977-83 premier, 1978 - laureat Pokojowej Nagrody Nobla. 

Józef Światło . (1905- 1975). Od 1945 w Urzędzie Bezpieczeństwa, dowodził aresztowaniami m. in. Władysława 
Gomułki , prymasa Wyszyńskiego . W grudniu 1953 roku zbiegł na Zachód . W radio Wolna Europa występował 
w audycjach p. t. „Za kulisami partii i bezpieki ". Audycje zaczęto nadawać w wyniku osobistej decyzji Jana Nowaka
-Jeziorańskiego 
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Jest w Polsce 5070 stacji i przystanków kolejowych, rozsianych wzdłuż około 27 tysięcy km 
czynnych dróg żelaznych . 

Przez stacje przewija się rocznie blisko 1 OO tysięcy pasażerów , obsługiwanych przez około 350 
tysięcy kolejarzy. 

Najtańszy bilet kolejowy w Polsce kosztuje 40 groszy i uprawnia posiadacza 80% zniżki do przejaz
du na odcinku 1 - 5 km. 

Jeśli pasażer bez biletu (lub z biletem niewłaściwym) zgadza się natychmiast uiścić opłatę za 
przejazd, płaci przejazd od stacji wyjściowej pociągu plus 30 zł kary. 

Jeśli odmawia, wtedy opłata, przesłana nakazem płatniczym do domu wzrasta o następne 30 zł plus 
koszta manipulacyjne. Poza tym kolej ma prawo natychmiastowego przerwania podróży pasażera na 
gapę i wysadzenia go na najbliższej stacji. 

Andrzej Bajkowski 





1949 
9 marca - ustawa o likwidacji analfabetyzmu. 
2 lipca - zniesienie militaryzacji PKP. 
1 października - wyprodukowano pierwszy polski radioodbiornik „Aga" 

1950 
21 lipca - ustawa o planie 6-letnim. 
1 grudnia - personel Dworca Śródmieście będą stanowić wyłącznie kobiety-kolejarki. 

1952 
28 lutego - górnik Szczepan Blaut wykonał plan 6-letni . 
22 lipca - Sejm uchwali! Konstytucję PRL 

1953 
5 marca - śmierć Józefa Stalina. 
7 listopada - powstał prototyp motocykla „Junak". 

1954 
3 styczna - w sprzedaży pojawił się nowy ilustrowany tygodnik „ Dookoła św iata " 
11 września - rusza pierwszy pociąg elektryczny z Warszawy do Koluszek. 

1955 
11 -14 maja - podpisanie w Warszawie Układu o Przyjaźni , Współpracy i Pomocy Wzajemnej, tzw. 

Układu Warszawskiego (ZSRR, Albania, Bułgaria , Czechosłowacja , NRD, Węgry , Polska, 
Rumunia) . 

21 lipca - przekazanie Pałacu Kultury i Nauki im. Józefa Stalina jako „daru narodu radzieckiego 
dla bratniego narodu polskiego". 

Lipiec - „Przekrój " lansuje fryzurę a la Gerard Philipe, plerezy wychodzą z mody. 

1956 
2 - 15 maja - w IX Wyścigu Pokoju zwycięża Stanisław Królak. 
28 czerwca - strajki w Poznaniu, walki uliczne krwawo stłumione przez władze . 
21 października - Władysław Gomułka zostaje wybrany I sekretarzem KC PZPR. 
24 października - wiec w Warszawie na Placu Defilad . 

) 





1973 
30 września - po raz pierwszy zorganizowano „ Dzień Czynu Partyjnego". 

1975 
16 sierpnia - podwyżka cen papierosów: Sporty kosztują 6 zł , Carmeny 24 zł. 
1 września - podwyżka cen przejazdów kolejowych i wynagrodzeń kolejarzy. 

197& 
25 czerwca - strajki przeciw podwyżce cen żywności w Radomiu, Ursusie i Płocku. Mnóstwo osób 

zatrzymanych i skazanych w trybie przyśpieszonym. 
23 września - powstanie Komitetu Obrony Robotników (KOR) . 

1978 
16 października - Kardynał Karol Wojtyła zostaje wybrany papieżem i przyjmuje imię Jana Pawła li. 

1979 
2 - 1 O czerwca - wizyta papieża Jana Pawła li w Polsce. 

1980 



1981 
13 maja - w Rzymie zamach na życie Jana Pawia li 
5 - 1 O września - Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność w gdańskiej hali „Olivia". 
12/13 grudnia - dekretem Rady Państwa wprowadzono stan wojenny na terenie całego kraju , a władzę 

przejęta Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) . 
16 grudnia - tragiczne zajścia w kopalni „Wujek" (7 osób poniosło śmierć) . 

1982 
1 O stycznia - uruchomienie łączności telefonicznej („rozmowa kontrolowana"). 
19 grudnia - Rada Państwa uchwaliła zawieszenie stanu wojennego od 31 grudnia. 

1983 
16 - 23 czerwca - li Pielgrzymka Jana Pawła li do Polski. 
5 października - Lech Wałęsa otrzymuje Pokojową Nagrodę Nobla. 

1984 
19 października - trzej oficerowie SB uprowadzili a następnie zamordowali ks . Jerzego Popiełuszkę , 

duszpasterza aktywnie wspierającego zdelegalizowaną „ Solidarność ". 

1987 
8 - 14 czerwca - Ili Pielgrzymka Jana Pawła li do Polski . 

1988 
1 listopada - decyzja o likwidacji Stoczni Gdańskiej . 

1989 
6 lutego - rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu . 
5 kwietnia - podpisanie porozumienia i zakończenie obrad Okrągłego Stołu. 
17 kwietnia - ponowna rejestracja „ Solidarności ". 
4 czerwca - pierwsza tura częściowo demokratycznych wyborów parlamentarnych. Kandydaci popierani 

przez „ Solidarność " odnieśli zdecydowane zwycięstwo , zdobywając 92 na 1 OO miejsc 
senatorskich oraz 160 na 161 mandatów poselskich przeznaczonych dla „kandydatów 
bezpartyjnych". 

24 sierpnia - Sejm powołuje Tadeusza Mazowieckiego na urząd premiera. 



TEATR WSPÓŁCZESNY 
Warszawa ul. Mokotowska 13 

Dyrektor Teatru 
MACIEJ ENGLERT 

Zastępca Dyrektora 
SŁAWOMIR SZYLSKI 

Kierownik techniczny 
PIOTR SAMOJLIK 

Pracownie 
malarska - KATARZYNA WIERZEJSKA-BOJCZUK 

perukarska - GRAŻYNA ŚWIERŻEWSKA 
tapicerska - LESZEK PRUŚNIEWSKI 
ś lusarska - JER2Y MOŚCICKI 
rekwizytor - ROBERT KOWALCZYK 
brygadier - BENEDYKT DANIEL 

główny elektryk - WŁODZIMIERZ SOKOŁOWSKI 
akustyk - PAWEŁ ŻOŁEK 

modelator - JUSTYNA NOWICKA, 
MONIKA ŻOŁEK 

Redakcja programu JADWIGA ADAMOWICZ 
Opracowanie graficzne MAGDALENA HUECKEL-ŚLIWIŃSKA 

Zdjęcia TOMASZ ROSZAK i MAGDALENA HUECKEL-ŚLIWIŃSKA (str. 23 i 26) 
Redakcja techniczna LESZEK TOMALA 

Przedsprzedaż biletów prowadzi kasa Teatru ul . Mokotowska 13, tel. 022 825 59 79 
W dni powszednie od 11 .00 do rozpoczęcia spektaklu, 

w poniedziałki od 11.00 do 17 .OO, 
w niedziele i święta czynna od 13.00 do rozpoczęcia spektaklu. 

Automatyczna informacja o repertuarze: tel .022 825 09 43, fax 022 825 52 17; 
Przed sprzedaż biletów prowadzą również Kasy Teatralne EVENTIM (dawniej ZASP) 

www.eventim.pl , tel.022 621 94 54, 022 353 93 93 
e-mail : teatr@wspolczesny.pl 
strona: www.wspolczesny.pl 

rezerwacja biletów w internecie: www.teatralium.pl 

Teatr jest członkiem 
Związku Pracodawców 
„Unia Polskich Teatrów" 
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Teatrów -

Działalność Teatru 
finansowana jest przez 

Urząd Miasta st. Warszawy 




