
Lista osób czytających „Komediantkę” Władysława Reymonta w D P T „Reymontówka” w Chlewiskach, w dniach 29 – 30.09.2017 r. 

L.p DATA Godz. 
rozpo 
częcia 

CZYTAJĄCY Strona Wers rozpoczęcia od słów… Strona Wers zakończenia od słów… Godz. 
zakoń 
czenia 

Uwagi 

1. 
 

29.09 12:00 Iwona Miszczak 2 Bukowiec, stacya kolei 
dąbrowskiej, leży w 
przepysznym miejscu…. 

4 ….bo to był jedyny jej zbytek, 
na jaki sobie pozwalała. 

12:10 Kotuń 

2. 
 
 

29.09 12:10 Aleksandra Kurkus 
 

4 Zawiadowca tymczasem 
skończył pisać raport jakiś, 
podpisał go… 

6 Orłowski uścisnął jej rękę  
i wyszedł do swojego pokoju 
na drzemkę. 

12:20 Kotuń 

3. 
 
 

29.09 12:20 Gabriela Kostyra 6 Kręska rozkazała sprzątnąć 
ze stołu-i później, kiedy 
została sama, wzięła jakąś 
robótkę…. 

8 … narzekając , iż tylko chłopak 
umiałby ocenić należycie takie 
rzeczy. 

12:30 Kotuń 

4. 
 
 

29.09 12:30 Norbert Warchoł 
 

8 Były to smagania, które na 
jej duszy zostawiły piekące  
pręgi. 

10 ….wył i skomlił żałośnie, niby 
dzikie zwierzę na uwięzi.  

12:40 Kotuń 

5. 
 
 

29.09 12:40 Cezary Rybak 10 Kochała się w takich dniach  
i nocach, przepadała za tym 
przejmującym płaczem…. 

12 Nie mogła się w żaden sposób 
otrząsnąć z tego nastroju. 

12:50 Kotuń 

6. 29.09 12:50 Patrycja Cabaj 
 
 
 

12 Zaczęła grać machinalnie 
gamy, ale monotonnie, 
usypiające szmery… 

14  …na schodach i z jego twarzy 
dowiedział się o wszystkiem. 

13:00 Kotuń 

7. 29.09 13:00 Marta Drabarek 
 
 

14 Janka aż krzyknęła ze strach, 
tak ojciec zmienił się 
strasznie. 

16 …szemrał zwycięsko i zdawał 
się szeptać: 
- Idź…idź… 

13:10 Kotuń 



8. 
 
 

29.09 13:10 Małgorzata 
Pasterska 
Krystyna 
Kaniewska-Pietrasik 

16 Cisza się potem zrobiła 
ogromna, przerywana 
brzęczeniem komarów… 

18 ….a za takiego mam się honor 
mieć, panie reżyserze. 

13:20 Witraż 

9. 
 
 

29.09 13:20 Mordy 
Konrad Kamiński 

18 Wszedł dyrektor, a Dobek 
poszedł do bufetu. 

20 …gdyż patrzyło na nią w tej 
chwili coraz więcej osób. 

13:30 Witraż 

10. 
 
 

29.09 13:30 Mordy 
Kacper Piekarski 

21 - Hej, Cabiński! 23 - Ale bardzo sceniczna twarz! 
ma głos ogromnie ładny ale 
dziwny… 

13:40 Witraż 

11. 
 
 

29.09 13:40 Paulina Filimon 23 Janka nie straciła ani słowa z 
tej rozmowy, prowadzonej 
półgłosem… 

25 -Przyjdź pani, tylko wcześniej, 
to spróbujemy… ja tam 
powiem dyrektorowi muzyki.   

13:50 Witraż 

12. 
 
 

29.09 13:50 Jarosław Zabuski 25 Dzień był bardzo piękny i 
ciepły. 

27 Janka zatrzymała się 
zmieszana i podeszła bliżej. 

14:00 Witraż 

13. 29.09 14:00 Julia Barej 
  
 
 

28 Stała tam jakaś kobieta, 
średniego wieku i wzrostu  
o suchej twarzy …  

30 - Dobrzem zapłaciła za 
przyjęcie do 
teatru!..powiedziała do siebie 
, wchodząc za kulisy. 

14:10 Witraż 

14. 29.09 14:10 Wiktoria Sadowiak 
 
 

30 Sowińska przybiegła do niej, 
patrzyła jej w oczy i 
nieznacznie chciała 
wybadywać… 

32  ….przenikały ją ostrym 
dreszczem niewysłowionej 
rozkoszy i zalewały ciepłem 
denerwującem. 

14:20 Witraż 

15. 
 
 

29.09 14:20 Mateusz Kaczorek 32 Zdawało się jej, ze ogląda 
stare baśnie ludowe, że jest 
jakby w kole nimf i rusałek… 

34 - Ba, teatr, to niby dżuma: jak 
kogo złapie, to już amen!.. 
- szepnęła brunetka twardo. 

14:30 Witraż 



16. 
 
 

29.09 14:30 Joanna Wyrzykowska 
  

34 Za kulisami, w prawie 
ciemnych przejściach za 
dekoracjami, pełno było 
osób. 

36 …..co choć zniknęło, ale 
zostawiało w głębi duszy ślady 
drażniące. 

14:40 Witraż 

17. 
 
 

29.09 14:40 Magdalena 
Niedziółka 

36 Wypiła śpiesznie herbatę 
 i już miała wychodzić, gdy 
zapukano delikatnie do 
drzwi. 

39 Grałeś,  jak szewc, jak 
cyrkowiec!... 

14:50 Witraż 

18. 
 
 

29.09 14:50 Jarosław Wolański 39 Cabiński skoczył, jakby go 
kto batem uderzył. 

41 …ale za to we wszystkich 
zakulisowych plotkach, 
intrygach i skandalach była 
mistrzynią. 

15:00 Witraż 

19. 
 
 

29.09 15:00 Hanna Piotruk 41 Nigdy nie zdawała sobie 
sprawy z niczego, słuchała 
tylko instynktu chwilowego  
i męża czasami. 

43 - Pójdziemy razem, dobrze?... 
Po drodze załatwimy mały 
interesik… 

15:10 Witraż 

20. 29.09 15:10 Michał Mazur 
  
 
 

43 Cabińska spojrzała na niego  
z niepokojem. 

45 - Mazagran i czekolada bardzo 
lekka! 
Zwrócił się do Cabińskiej. 

15:20 Witraż 

21. 29.09 15:20 Weronika 
Barbasiewicz 
 
 

46 - Widzi pani, to tajemnica… 
wprawdzie nic nie znacząca, 
ale tajemnica nie moja. 

48  …powiedziała Janka ze 
szczerym współczuciem, 
poruszona dźwiękiem jej 
głosu i twarzą. 

15:30 Witraż 

22. 
 
 

29.09 15:30 Maciej Gustołek 48 - Zostań pani!...sprawi mi to 
prawdziwą ulgę pomówić  
z osobą, obcą jeszcze temu 
światu kłamstwa i pustoty!.. 

50 - Moja złota pani, niech mi 
pani powie prawdę, jak ja 
wyglądam?... 

15:40 Witraż 

23. 
 
 

29.09 15:40 Mariusz Maciejewicz 50 Sowińska obejrzała ja ze 
wszystkich stron i roztarła 
palcem lepiej róż na 
policzkach. 

52 - Ściśnij mocno, Antek! 15:50 Witraż 



24. 
 
 

29.09 15:50 Olga Wujkowska 
Stok Lacki 

52 Okręcili go sobie w powijaki, 
niby mumię. 

54 …krzyczano tam tak, że 
Cabiński, schodząc ze sceny, 
pobiegł czemprędzej, aby 
przyciszyć. 

16:00 Witraż 

25. 
 
 

29.09 16:00 Małgorzata Rombel 54 Rzuciła się do niego 
Kaczkowska z jednej strony, 
a Mimi z drugiej; pochwyciły 
go za ręce i razem… 

56 Pocałował ja w rękę i usunął 
się na bok. 

16:10 Witraż 

26. 
 
 

29.09 16:10 Katarzyna Chazan 56 Teraz zaczęli wszyscy 
podchodzić do niej zosobna; 
całowali ją w ręce, kobiety 
rzucały się jej na szyję… 

58 Zaczęły się z niej śmiać, więc 
go znowu podniosła  
i trzymała w ręku. 

16:20 Witraż 

27. 29.09 16:20 Aleksandra Rymuza 
 
 
 

58 Stara Niedzielska, matka 
Władka i właścicielka domu 
na Piwnej ulicy, zawsze 
bardzo honorowana przez… 

60 …zakrywając się obłokiem 
dymu i obserwując Jankę, 
spacerującą wciąż  
z Majakowską. 

16:30 Witraż 

28. 29.09 16:30 Natalia Bakalarska 
Stok Lacki 
 
 

60 Obie były rozpromienione, 
bo obie czuły się 
zadowolone z tego, że 
wszyscy patrzą na nie. 

62 - Założę towarzystwo..zrobię 
taką konkurencyę wszystkim 
dyrektorom, że ich dyabli 
wezmą!...  

16:40 Witraż 

29. 
 
 

29.09 16:40 Wiktoria 
Skierczyńska 

62 Kotlicki śmiał się znowu. 64 ...ze ten Wawrzecki nie jest 
wcale gorszym, a może nawet  
lepszym od tych 
patentowanych znakomitości 

16:50 Witraż 

30. 
 
 

29.09 16:50 Gabriela 
Garbaczewska 

64 - Psia twarz, panowie, 
proszę o głos! – szeptał 
Glas, napróżno starając się 
oderwać od krzesełka…… 

66 …on się nie oderwał od ziemii 
ma jej wszystkie cechy 
nieprzekształcone i ziemia go 
urobiła na swoją modłę…. 

17:00 Witraż 

31. 
 
 

29.09 17:00 Wiktoria Kruk   66 Zamyślił się na chwilę,  
a potem mówił w dalszym 
ciągu… 

68 …nie wiadomo, czem byli 
przed teatrem, a reszta, to 
eks-rzemieślnicy, kantorzyści, 
kupczyki itd.  

17:10 Witraż 



32. 
 
 

29.09 17:10 Maja Kopańska 68 Obniżało to w jej oczach ich 
wartość aktorską. 

70 …lękali się naprawdę, bo 
trzęsła wszystkiem i wszystko 
trzymała krótko w swoich 
rekach. 

17:20 Witraż 

33. 
 
 

29.09 17:20 Danuta Waliszewska 70 M-me Anna miała jeszcze tę 
cnotę, że choć żyła z aktorek 
i bardzo często miewała 
bezpłatne bilety do   

72 …bo one przeważnie nie 
umiały marzyć, umiały tylko 
żyć tak, jak ona marzyła. 

17:30 Witraż 

34. 29.09 17:30 Anna Wściślak 
 
 
 

72 Za to stary Stanisławski  
i inspcyent byli jej 
serdecznymi przyjaciółmi. 

74 Wpadła mu w oczy jakaś 
skoczka cyrkowa: rzucił 
wszystko i, jak cyrk wyjeżdżał 
poleciał z nimi w świat… 

17:40 Witraż 

35. 29.09 17:40 Paulina Peciak 
 
 

74 Odetchnęła ciężko. 76 No, pójdzie pani  ze mną, 
prawda?... 

17:50 Witraż 

36. 
 
 

29.09 17:50 Barbara Maksymiuk 76 Zakaszlała się bardzo i 
dreptana wolno. 

78 …i poczuła w sobie jakąś 
niechęć zimną, prawie 
nienawistną. 

18:00 Witraż 

37. 
 
 

29.09 18:00 Krzysztof 
Tomaszewski 

78 Pomimo wszystkiego, 
podczas przedstawienia, na 
scenie, za kulisami,  
w garderobie… 

80 - Może godzinę temu dał mi 
go jakiś tęgi, czerwony 
szlagon i prosił bardzo  
o oddanie… 

18:10 Witraż 

38. 
 
 

30.09 10:00 Jadwiga Bazyluk 80 Janka nerwowo oderwała 
kopertę i poznała 
natychmiast pismo 
Grzesikiewicza. 

82 …- mówiła szybko – proszę 
pana o całą prawdę. 

10:10 Kotuń 

39. 
 
 

30.09 10:10 Lidia Brzost 82 Grzesikiewicz się zaciął  
i posmutniał bardziej. 

84 …Można wierzyć, nie 
podzielając nawet czyjegoś 
uczucia, mówił ciszej , ażeby 
idący za nim nie usłyszeli. 

10:20 Kotuń 



40. 
 
 

30.09 10:20 Ewa Kordaczuk 84 -  Proszę pana!  Powiem 
panu, że ta komedya nie 
tylko mnie nudzi, ale i 
gniewać zaczyna. 

86 … całego swego życia, które 
im opowiadał w krótkich  
i pogmatwanych zdaniach. 

10:30 Kotuń 

41. 30.09 10:30 Agata Tokarska 
 
 
 

86 - Trzeba wyrzucić wszystkie 
obecne imitacje, fałszywa i 
głupie: paludamenta, kulisy, 
malowane zwierciadła… 

88 - Tak, tak, bo to wcale 
niezabawne! – rzekła 
Majkowska, ziewając 
potężnie. 

10:40 Kotuń 

42. 30.09 10:40 Danuta Kostyra-Kolo 
 
 

88 Wawrzecki zaczął znowu 
nalewać kieliszki. 

90   ….twarzą i tą, trochę dziką, 
szczerością charakteru: 
przeczuwała w nim jakąś 
bratnią i uczciwą duszę. 

10:50 Kotuń 

43. 
 
 

30.09 10:50 Irena Wittich 90 Głogowski słuchał jej, 
odpowiadał i patrzył się na 
nią ciekawie; wreszcie, 
upatrzywszy stosowną….  

92 - Będziesz się bawił, jak wyjdą 
i poodbierają pieniądze z 
kasy! – zawołał Cabiński , 
wybiegając. 

11:00 Kotuń 

44. 
 
 

30.09 11:00 Jolanta Godlewska 92 Rzucono karty i wszyscy 
gorączkowo kończyli się 
ubierać i charakteryzować. 

94 ….obejrzał się poza siebie, a 
spotkawszy się z oczyma 
szydzących, zadrżał i opuścił 
smutnie głowę na piersi. 

11:10 Kotuń 

45. 
 
 

30.09 11:10 
 

Janina Fryskie 94 Janka, która była świadkiem 
całej sceny i w chwili jego 
ekstazy nie śmiała ręką 
poruszyć…. 

96 …spojrzała raz jeszcze na róże 
i szepnęła miękko: 
- Poczciwy! 

11:20 Kotuń 

46. 
 
 

30.09 11:20 Maria Olszewska 96 - Proszę pani, okólnik! – 
wołał Wicek. 

98 …Przyszedł mi na myśl pewien 
plan!... 

11:30 Kotuń 

47. 
 
 

30.09 11:30 Elżbieta Mażejon 98 Nachylił mu się do ucha i 
szeptał tajemniczo. 

100 … - powiedział cicho, 
systematycznie obrzynając  
kartofle. 
 

11;40 Kotuń 



48. 30.09 11:40 Kazimierz Olszewski 
 
 

100 Nie zrozumiałem ironii, bo 
się niebo otworzyło przede 
mną. 

102 - Za bardzo go kocham, aby 
zważać na takie bagatelki. 
 
 

11:50 Kotuń 

49. 30.09 11:50 Dorota Todorska 
 
 

103 Janka zaczęła się śmiać 
nerwowo. 

104 Poszła do domu, zjadła obiad, 
czytała nawet coś,  
a wciąż słyszała te 
przepowiednie. 

12:00   

50. 
 
 

30.09 12:00 Zofia Zalewska 105 - Ciekawam, co to będzie  
i jak?...myślała, chodząć 
niespokojnie po pokoju. 

106 Była dotychczas widzem 
zaledwie, teraz sama musiała 
wziąć udział w walce. 

12:10 Klub 
Seniora 
Seniorynki 

51. 
 
 

30.09 12:10 Janina Jankowska 107 Odczuwała bezwiednie, jak 
ten grunt teatralny jest 
ruchomym, jak trzeba się 
silnie trzymać… 

109 …Jużci, że najzupełniej 
wystarcza jedna dusza 
spowinowacona. Zostańmy 
przyjaciółmi!... 

12:20   

52. 
 
 

30.09 12:20 Maria Krasowska 109 - Dobrze, odpowiedziała 
Janka – ale postawię jeden 
warunek. 

110 Spostrzegła ten uśmiech 
życzliwy i od razu 
oprzytomniała. 

12:30   

53. 
 
 

30.09 12:30 Marianna Żmudzin 111 Miała tylko chwycić za 
miotłę, potem męża pijaka 
za kołnierz, wykrzyczeć 
kilkanaście wierszy… 

112 - Niech żyje i niech co rok 
pisze nowe arcydzieło! – 
krzyknął Cabiński, już dobrze 
podchmielony. 

12:40 Klub 
Seniora 
Seniorynki 

54. 
 
 

30.09 12:40 Małgorzata Kotarska 113 - Dyrektor także co rok 
prawie tworzysz arcydzieła, 
a nikt ci przecież tego nie 
wymawia.  

114 - Wawrzek, psia twarz! Weź 
no Mimi i jaką drugą bakalię  
i zrobimy mały chórek. 

12:50   

55. 30.09 12:50 Małgorzata 
Szymaniuk-Kruk 
 
 
 

115 Zaśpiewali zaraz jakąś 
wesołą piosenkę; tylko 
Głogowski nie śpiewał, bo 
oparł się na Cabińskim … 

117 Do widzenia, panno Janino! 
Przed odjazdem wpadnę tu, 
albo do teatru. 

13:00 
 

  



56. 30.09 13:00 Tadeusz Goc 
 
 

117 Ścisnął jej rękę, zawołał: 
„niech zdechnę” i wybiegł. 

119 …żeby nikt nie słyszał, żeby 
nikomu się nie narazić i nie 
wywołać rozmowy o swoim 
długu. 

13:10  

57. 
 
 

30.09 13:10 Jolanta Smagłowska 119 Nie to ją przerażało, że jutro 
może się znaleźć na bruku, 
ale to, że M-me Anna, albo 
Sowińska… 

121 ….No, już kończę galopem… 
Zrobimy tak…o!... 

13:20  

58. 
 
 

30.09 13:20 Elżbieta Błaszczyk 121 Odwrócił się, wyjął  
z pugilaresu trzydzieści 
rubli, to jest wszystkie 
pieniądze, jakie mu 
przysłano…. 

123 …Mogę przynieść sztukę… 
- Dobrze, to przeczytamy 
razem. 

13:30  

59. 
 
 

30.09 13:30 Jolanta Szymczyk 123 Nazajutrz dostała od 
Cabińskiej solenną 
obietnicę. 
 

125 Biedę traktowała pogardliwie, 
jak coś, co trapi ja chwilowo i 
przejdzie zaraz. 

13:40  

60. 
 
 

30.09 13:40 Wiesław Klimek 125 Sowińska, po częstych 
odwiedzinach Władka, 
przysunęła się do niej 
znowu z dawną 
życzliwością… 

126 …bo przecież codziennie 
chodziła do Cabińskich na 
lekcye. 

13:50   

61. 
 
 

30.09 13:50  Agnieszka   
Zdanowska 

126 Na ostatnim wieczorze, 
Majkowska prosiła ja przy 
herbacie cicho… 

128 - Idź zaraz, a z powrotem 
wstąp, to pójdziemy na 
sniadanie. 

14:00   

62. 30.09 14:00 Marek Gorzała 
 
 

129 Ucałował ją, niby 
zażenowany, mruczał coś o 
wdzięczności i.t.d, ale 
zegarek wziął… 

130 …te czarodziejskie wizye, niby 
łachmany postrzępione, 
wisiały w jej mózgu i duszy. 

14;10   



63. 30.09 14:10 Krzysztof Boruta 
 
 

131 Szarość jakaś, bijąca od tych 
brudnych ścian i dekoracji, 
od tego wyszarzanego 
tłumu drwiących nędzarzy… 

132 ….i zaczynało być tak głośno 
za kulisami, że publiczność 
słuchała zaniepokojona. 

14:20   

64. 
 
 

30.09 14:20 Mariola Zaczyńska 133 Dokończono przedstawienia 
wśród ciszy publiczności; ani 
jedno brawo się nie 
odezwało… 

134 - To dziwna, bo jej przecież 
nie zrobiłam nic złego. 

14:30   

65. 
 
 

30.09 14:30 Andrzej Rymuza 135 Sowińska zmieniła się 
gwałtownie, bo spojrzała na 
nią ze złością… 

137 Bardzo im z tem dobrze, 
bardzo. 

14:40  

66. 
 
 

30.09 14:40 Adam Okliński 
 

137 Janka milczała, bo się jej to 
wydawało paradoksalnem  
i niezbyt prawdziwem. 

139 - Oszaleję! oszaleję! – 
szeptała. 

14:50   

67. 
 
 

30.09 14:50 Stanisław Biardzki 139 Rano przybiegł Władek. 
Był taki dzisiaj dobry, tak ją 
całował po rękach, że 
zwróciła na to uwagę. 

141 - To jest stado, które dzisiaj 
nie wie, gdzie się jutro tłoczyć 
będzie – powiedział pan Piotr 
nienawistnie. 

15:00  

68. 
 
 

30.09 15:00 Magdalena Daniel 141 O tak, nienawidzili tej 
publiczności i modlili się do 
niej. 

143 …i obcierając co chwila 
końcem chustki, w jaką była 
okryta, oczy czerwone od 
płaczu i bezsenności. 

15:10  

69. 30.09 15:10 Teresa Bruśniak 
 
 
 

143 Janka prawie nic nie słyszała 
z tej mowy, bo gwar i szum 
ulicy i chlapanie wody… 

145 ….powtarzała bezmyślnie 
wyszła z kościoła; nie, nie 
mogła się modlić, nie mogła. 

15:20   

70. 30.09 15:20 Dariusz Napiórkowski 
 
 

145 Spała po tem wszystkiem, 
głuchym, kamiennym snem, 
bez marzeń i halucynacji. 

147 …. - zaczął Glas, ale Janka  
nie słuchała już dalej  
i przedzierając się przez tłum, 
wyszła. – Zarób sobie…. 

15:30  



71. 
 
 

30.09 15:30 Dorota Stalińska 147 Szła ulicami prawie pustemi. 149 … Dusiły ja łzy, dusiło życie. 15:40  

72. 
 
 

30.09 15:40 Bożena Żelazowska 149  Stanisławski przyszedł zaraz 
do niej i namawiał do 
wyjazdu ze sobą na małą 
prowincję. 

150  W parę minut była już 
gotową do występu. 

15:50  

73. 
 
 

30.09 15:50 Dariusz Stopa 151  Janka wyszła za nią i usiadła 
na wprost estrady, Wolska, 
rozgorączkowana 
pośpiechem… 

152  …w którym jadano i który 
służył za pracownię w dzień, a 
sypialnię uczennic w nocy. 

16:00  

74. 
 
 

30.09 16:00 Grażyna Szapołowska 152  Ogarnęło ją duszne, 
okropnie ciężkie powietrze.  
Z wyciągniętemi rękami 

154 ….- Komedyantka! 
Komedyantka!...- szepnął 
pogardliwie, zagryzając usta. 
KONIEC 

16:10  

 


