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Reżyseria - Paweł Palcat 
Scenografia - Małgorzata Bulanda 
Muzyka/video· Krzysztof Pawlik 
Realizacja światła - Władysław Sajda 
Konsultacja choreograficzna ·Aneta Zwierzyńska, Witold Jurewicz 

Prapremiera 23 marca 2011 roku w Centrum Inicjatyw Artystycznych 
we Wrocławiu podczas XXXll Przeglądu Piosenki Aktorskiej 

Premiera 13 grudnia 2011 r., Scena im. Ludwika Gadzickiego 

Aktorzy: 
Ewa Galusińska, Zuza Motorniuk, Magda Skiba, 
Bartosz Bulanda, Rafał Cieluch, Robert Gulaczyk 
Inspicjent/sufler - Jolanta Naczyńska 

' 

, 
Kiedy w 1980 roku powstawała „Solidarność'', my dopiero przy
chodziliśmy na świat. Tak zwana „najnowsza historia Polski" two
rzyła się obok nas. Nie mogliśmy być tego świadomi. A jednak 
obecny dyskurs publiczny jest tak bardzo nią nacechowany, że 
skłonił nas do rewizji tamtych czasów. Patrzymy na nie przez pry
zmat naszego pokolenia - chłodno i bez emocji. Bo emocje są w 
historii nieobecne. One są w ludziach. 
Biografie kobiet Solidarności, a przede wszystkim życiorys Hen
ryki Krzywonos-Strycharskiej, skłoniły nas do zadania pytań: jaką 
zbiorowością byliśmy wtedy? Jaką jesteśmy dziś? Jakie cechy i 
działania determinują - nie bójmy się tego słowa - idoli naszego 
pokolenia i dlaczego? 
Spróbujemy na te pytania odpowiedzieć ... spektaklem, który jest 
rozwinięciem pokazu zrealizowanego w marcu 2011 roku w ra
mach nurtu OFF Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. 

Paweł Palcat 



Henryka Krzywonos-Strycharska 
urodziła się 27 marca 1953 w Olsztynie, w więzieniu, w którym 

jej matka odsiadywała wyrok za swego męża. Ojciec, który 
przeszedł przez trzy obozy koncentracyjne, zmienił ich rodzin

. ne życie w piekło, które sam tak dobrze poznał. Kiedy umarł, 
matka popadła w alkoholizm, Henryka zaś, wówczas trzynasto
letnia, sama zgłosiła się do domu dziecka. Spędziła tam cztery 
lata, a potem zaczęła pracę jako motornicza tramwaju w Gdań-

sku (1973-1978), operatorka urządzeń dźwigowych w Stoczni 
(1978-1979), od X 1979 ponownie motornicza. W sierpniu 

1980 roku , dzień po ogłoszeniu strajku w Stoczni, przeszła do 
historii Polski słowami: „Ten tramwaj dalej nie pojedzie". Była 
jedną z sygnatariuszek Porozumień Sierpniowych, członkinią 

„Solidarności". Jeździła po zakładach pracy, zagrzewając ludzi, 
by nie tracili ducha i wytrwali w proteście. Po ogłoszeniu stanu 

wojennego pomagała rodzinom internowanych, kolportowała 
podziemne wydawnictwa. SB deptała jej po piętach; brutalnie 

pobita przez funkcjonariuszy po jednej z rewizji, straciła ciążę . 
Rozwiodła się z mężem, ludowa ojczyzna pozbawiła ją możli
wości zatrudnienia, lekarze wykryli śmiertelną chorobę - raka, 
powstałego w wyniku pobicia. Pomagały jej wówczas życzliwe 

osoby, m.in. ks. Henryk Jankowski, ale też ludzie, którzy jej 
osobiście nie znali. Do końca istnienia PRL pracowała jako 
włókniarka w Szczecinie i sprzątaczka w gdańskim hotelu 

Ośrodka Kształcenia Cudzoziemców. Wyszła za mąż po raz 
drugi za Krzysztofa Strycharskiego, od 1989 roku prowadziła 
z nim rodzinę zastępczą, a od 1994 rodzinny dom dziecka, w 

którym wspólnie wychowali dwanaścioro dzieci. 

Henrykę Krzywonos-Strycharską uhonorowano licznymi nagro
dami i wyróżnieniami: tytułem Honorowego Obywatela Miasta 

Gdańska (2000), Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego (2005), 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), 

przyznanym przez Kongres Kobiet Polskich tytułem „Polki Dwu
dziestolecia" (2009), Nagrodą im. Ks. Józefa Tischnera (2010), 
tytułem Człowieka Roku tygodnika „Wprost" i magazynu „Twój 

Styl" (201 O), orderem Ecce Homo (2011 ). 

Współpracuje z Rzecznikiem Praw Dziecka. Jest bohaterką 
filmów dokumentalnych i książek, m.in. filmu Małgorzaty Buc

kiej Świat bez tajemnic - Oni zrywali Żelazną Kurtynę - Pol
ska. Henryka Krzywonos i narodziny Solidarności (2008). W 
ubiegłym roku wydano jej biografię Duża Solidarność - mała 

solidarność pióra Agnieszki Wiśniewskiej. 
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Teatr Modrzejewskiej w Legnicy, Rynek 39 
www.teatr.legnica.pl , www.gazeta.teatr.legnica.pl 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny - Jacek Głomb 
Zastępca Dyrektora - Magdalena Drzewiecka 
+48 76 72 33 500, fax +48 76 72 33 501 
teatr@teatr. legnica. pl 

Promocja - 76 72 33 504 
promocja@teatr.legnica.pl 
Rezerwacja biletów tel.: 76 72 33 505 
bilety@teatr.legnica.pl 

Koordynator Pracy Artystycznej - Katarzyna Gawińska 
Kierownik Działu Promocji i Reklamy - Maria Hotiuk 
Kierownik Literacki - Robert Urbański 
Kierownik Działu Administracji - Małgorzata Jantura 
Asystent Dyrektora - Anna Kriegel 

Brygadier warsztatów i zaopatrzenia - Krzysztof Gębski 
Akustycy -Andrzej Janiga, Bartłomiej Góra 
Oświetlacze - Władysław Sajda, Włodzimierz Kazimierczyk, 

Karol Rychter 
Maszyniści - Mieczysław Gracz, Ludwik Starzec, 

Janusz Jurkiewicz, Piotr Musiałek , 

Bartłomiej Radczak 
Rekwizytor - Katarzyna Wołczyk 
Charakteryzatorka - Bożena Jezierska-Jakimczyk 
Garderobiane -Anna Łysiak , Magdalena Jarocka 
Plastyk - Szymon Antoniak 
Krawcy -Andrzej Ostrouch, Cecylia Obuchowicz 
Stolarze - Janusz Guzdek, Marek Zieliński 

Fotografie - Mariola Hotiuk, Katarzyna Gawińska, internet 
Projekt graficzny i skład programu - Maria Antoniak 
Wybór i opracowanie tekstów - Robert Urbański 

Wypowiedzi Henryki Krzywonos-Strycharskiej zaczerpnięto 
z publikacji prasowych („Wprost", „Polityka", „Gazeta Wybor
cza") oraz z autoryzowanej strony internetowej: 
krzywonoshenryka. pl. 
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Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 


