
Wszyscyśmy  
z Barei!

Tak, tak rodacy moi w sobie umiło-
wani – wszyscyśmy z niego. Wszy-
scyśmy z tej „peerelowskiej esencji”, 

którą w filmach swoich, tak mistrzowsko 
wydestylował. A destylował mistrzowsko, 
jak wspominają jego przyjaciele i współ-
pracownicy, nie tylko w przenośni, ale i w 
sensie ścisłym. Jak to?! – zawołacie – gdzie 
„Rzym a gdzie Krym”? Gdzie „RP IV-ta” 
mlekiem i miodem płynąca, ze szczętem 
kwitnąca, a „PRL” w głodzie i mizerii 
dogorywający? Gdzie nam do tych gąb 
podejrzanych, spojrzeń mętnych, sylwe-
tek prowincjonalnych a pokracznych? 
Przecież wejrzenia nasze czyste, lica na 
wskroś europejskie, sylwetki, jeśli nie 
światowe to z pewnością takoż odziane? 
Przemogliśmy w sobie „PRL”! Przemo-
gliśmy dłonią mocarną! Przemogliśmy 
wolą niezłomną! I nie masz już Barei, 
nie masz w naszej chacie! A jeno cięgiem 
„internety” i „netflixy”. Z innego my już 
świata. Z innej bajki. Z innego filmu! 
Owszem – odpowiem wam rodacy moi 
w sobie umiłowani – scenografia to już 

inna, kostiumy bogate, rekwizyty wypa-
sione, efektów specjalnych dostatek, ale 
film, film Barei właśnie, wciąż ten sam. 
Bo w istocie oprócz dekoracji nie zmie-
niło się nic lub niewiele. A przecież istotę 
rzeczy Bareja w filmach swoich poka-
zywał. I nieważne, czy rzecz to ludowa, 
pospolita, trzecia czy czwarta. Bo nie był 
tylko, jak chcą niektórzy, „kronikarzem 
komuny”. Nie robił tylko, jak chcą inni, 
„paradokumentalnych komedii”. Wreszcie 
nie tylko peerelowską a polską, arcypol-
ską esencję w filmach swoich destylował. 
Nie dostrzegano tego za życia artysty 
i zbyt rzadko dostrzega się dzisiaj. Bo też 
spostrzeżenia to bolesne. Zwłaszcza dla 
tych, którzy duchowe proweniencje swoje 
skądinąd chcieliby wywodzić. Myśmy 
są – pohukują – z Gombrowicza! Mrożka! 
Ba! Z Wyspiańskiego! Ale z Barei?! A fe! 
Pohukują tak i pohukiwać będą, ale cóż 
zrobić, kiedy „pospolitość skrzeczy”? Cóż 
zrobić, kiedy nie „transatlantyk” a klub 
sportowy „Tęcza”? Cóż zrobić, kiedy 
nie „tango” a „łubudubu”? Cóż zrobić, 
kiedy nie „chochoł” a „miś”? Owszem też 
słomiany, ale jak do środka zajrzeć, przez 
tę dziurę po oczku, co to mu się odlepiło, 
to bynajmniej nie „różę na ogrodzie owitą 
w chochoł ze słomy” dojrzeć można, 

ale pustkę. Pustkę, co wyziera. Wyziera 
bezczelnie. Pustkę, po której wiatr hula. 
Cóż zrobić można wobec rzeczywisto-
ści takiej? Realiów „jak z Barei”, które ni 
cholery inne być nie chcą? Chyba tylko 
pohukać właśnie. Ale nawet nie po lesie, 
bo przecież las wycięli.

To prawda, że w swoich filmach nie 
silił się Bareja na intelektualne definicje 
„moralnego niepokoju”, nie napinał na 
historiozoficzne analizy, nie nadymał do 
rozmiarów „poważnego twórcy” dzieł 
wiekopomnych. Robił komedie. Tyle. 
I aż tyle! Bo w kraju, w którym komedia 
to konwencja tradycyjnie 
lekceważona i postrzegana 
tylko jako rozrywka, a nie 
sposób na opisywanie rzeczy-
wistości, postawa Barei była 
aktem prawdziwej artystycznej 
odwagi. I przyszło mu za to 
zapłacić, bo „wycinanie” przez 
cenzurę z pewnością nie było 
dla niego tak bolesne, jak śro-
dowiskowa „wycinka”, którą 
zafundowali mu niektórzy 
koledzy po fachu. Jak bardzo 
się mylili widać zwłaszcza 
teraz, po latach kilkudziesię-
ciu, kiedy o większości ich 
„wiekopomnych dzieł” nikt 
już nawet nie pamięta, a filmy 
Barei wciąż są oglądane. 
I oglądane będą! Bo chociaż 
swoje opowieści budował 
ze zdarzeń najprostszych, 
codziennych i wydawałoby 
się z „prawdą tamtego czasu 
i prawdą tamtego ekranu” 
nierozerwalnie związanych, 
to przecież nawet najprostsze 

gagi potrafił przekomponować w meta-
fory, jak się okazało, nieprzemijające. 
Owszem proste, „z życia wzięte”, ale 
z życia, czyli z absurdu. Naszego absurdu, 
który, czy nam się to podoba czy nie, jest 
jednym z fundamentalnych elementów 
tożsamości naszej. I pewnie dlatego, gdy 
się te filmy zwłaszcza dziś, zwłaszcza teraz, 
zwłaszcza „wieczorową porą” ogląda, to 
wychodzi na to, że owszem historie to 
wesołe, ale ogromnie przez to smutne.

Tak, tak rodacy moi w sobie umiłowani – 
wszyscyśmy z Barei. Wszyscyśmy. Wciąż.
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MICHAŁ CHLUDZIŃSKI

„Jeśli wybierasz się w podróż-
niech będzie to podróż długa 
pełna przygód i nauk”. 

Bardzo lubię to zdanie z wiersza Kawafisa. 
Bo chyba jest o wszystkich podróżach. 
Tych rzeczywistych i tych urojonych. 
W przestrzeni i czasie. W życiu i sztuce. 

Teatr Horzycy pragnie zabrać Państwa 
w jedną z takich podróży, podczas której 
opowiemy Wam historie znane i nieznane. 
Prawdziwe i zmyślone. 

Chcemy, żebyście podróżowali intensyw-
nie, radośnie, sentymentalnie i magicznie. 
Pokażemy Wam miasto, którego już nie 
ma, miasto, które ukryło się w mgle, na 
kontynencie niepamięci. 

Zobaczycie bohaterów dobrze znanych 
i tych całkiem zapominanych. Takich, 
którzy nigdy nie istnieli a powinni i takich, 

którzy nie powinni a jednak, niestety, 
zjawili się pośród nas. 

Wehikuł czasu bierze kurs ku przeszłości. 
40 lat w jedną stronę, 40 w drugą! Lecimy 
w otchłań lat osiemdziesiątych, prosto 
do celu, co nie znaczy, że bez turbulencji. 
Turbulencje muszą być – zwłaszcza jeśli 
teatralny podróżnik śmieje się i płacze, 
o czymś wspomina, coś w sobie odkrywa. 
Trzęsą się wtedy całe rzędy foteli.

Zajmijcie miejsce przy oknie – to znaczy 
z widokiem na scenę. 

Niech nikt się nie boi. 

Najpiękniejsza podróż zaczyna się w głowie.

Zapraszam na pokład! Zapraszam 
do Teatru!

Renata Derejczyk,  
dyrektor Teatru im. Wilama Horzycy.

Teatr do podróży

autor: Darekm135, na licencji CC BY-SA 4.0, creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, Wikimedia Commons
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O Toruniu niebawem będzie głośno 
w całej Polsce. Na całym świecie nawet! 
Prezes Klubu Morskiego wpada na genialny 
plan, który pozwoli mu w końcu odbić się 
od dna. Rozpoczynają się przygotowania do 
wielkiej budowy, która odmieni losu klubu 
i zmieni Toruń. Jest gorący lipiec 1980 r, 
schyłek dekady Edwarda Gierka. Coś wisi 
w powietrzu. Toruńskie ulice toną w opa-
rach absurdu. Korowód barwnych postaci 
bierze udział w kolejnych groteskowych 
wydarzeniach, miotając się pomiędzy gór-
nolotnymi ideami, manią wielkości i wiarą, 
że „jakoś to będzie” a twardym zderzeniem 

z rzeczywistością. Miastem zawładnęło 
szaleństwo, które mamy zapisane w narodo-
wym DNA.  

Na scenie zobaczymy barwne postaci 
inspirowane ikonicznymi bohaterami 
z dzieł mistrza polskiej komedii. Twórcy  
spektaklu grają z polską przeszłością 
i pamięcią, jednocześnie cały czas uważnie 
obserwując naszą współczesność, w której 
aż chce się krzyknąć: Bareja wiecznie żywy!

Zapraszamy na pokład z orkiestrą na 
żywo. Czas rozpocząć rejs pełen szalonego 
humoru i widowiskowych scen.
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Do Torunia trafiły pierwsze tramwaje typu Konstal 805. 
 

W 1980 roku MPK posiadało głównie Berliety (32 szt.) i Autosany (38 szt.), pod-
rzędnie także Jelcze R-50 (22 szt.), wszystkie starsze typy były już wycofane

Podczas XXII Festiwalu Teatrów Polski Północnej za przedstawienie starodawnej 
baśni chińskiej „Pani Wdzięczny Strumyk” w reż. Marka Okopińskiego gospoda-
rze otrzymali nagrody: zespołową – Puchar Prezydenta m. Torunia, za reżyserię 
– Marek Okopiński, za choreografię – Bohdan Głuszczak, aktorską za rolę tytułową 
– Anna Januszewska oraz nagrodę studentów – Marek Okopiński.

W sierpniu rozpoczął się strajk w Towimorze.

19 sierpnia doszło do katastrofy kolejowej pod Otłoczynem koło Torunia. Zginęło 
67 osób, 64 osoby zostały ranne. 

II LO zmieniło siedzibę. Zostało ulokowane wraz z Zespołem Szkół Chemicznych 
przy ul. Osikowej 15.

Powstał plac Zwycięstwa. Jego budowa kosztowała 10 milionów ówczesnych zło-
tych. Przestrzeń przed pomnikiem artylerzystów została wyłożona płytami chod-
nikowymi z XIX i początków XX w. pochodzących z Bydgoskiego Przedmieścia 
i starówki. Obecnie na placu stoi nowa siedziba Sądu Rejonowego.

Polmos Toruń (obecnie Toruńskie Wódki Gatunkowe) - Na rynek weszły opraco-
wane wg własnych receptur wyroby, m.in. „Batory”, „Copernicus”, „Śliwowica Polska”.

Rozpadł się toruński zespół art rockowy Res Publica – po odejściu Wiesława 
Rucińskiego liderem został grający dotychczas na flecie Grzegorz Ciechowski. 
W 1981 r. powstał zespół Republika.

Torunianin Leszek Dunecki, został wicemistrzem olimpijskim w sztafecie 
4x100 m.

Literacką nagrodę nobla otrzymał Czesław Miłosz. 18 października w toruńskiej 
gazecie „Nowości” ukazały się artykuły poświęcone poecie-nobliście oraz m.in. 
„Traktat poetycki”, „Naród,” „Tak mało” i „Legenda”.

W grudniu otwarto Spółdzielczy Dom Handlowy „Uniwersam”. Szał zakupów 
trwał ponad 30 lat. Został zamknięty 31 stycznia 2012 roku. Stoi i straszy do dzisiaj.

KALENDARIUM, TORUŃ ‘80 
WYBÓR MOCNO SUBIEKTYWNY



Beata Banasik: Filmy Stanisława Barei zna 
prawdopodobnie każdy, ale czy przygoto-
wując się do roli Ryszarda Och! Ochódz-
kiego przypominałeś sobie niektóre 
z nich? „Misia”, „Bruneta wieczorową 
porą”, „Co mi zrobisz jak mnie złapiesz”?

Jarosław Felczykowski: Nie musiałem sobie 
wcale odświeżać tych filmów. Tak, jak 
i PRL-owską rzeczywistość pamiętam 
je doskonale. PRL (i jego absurdy) tkwi 
w nas chyba głębiej niż sądzimy. Zresztą 
cały świat tego spektaklu jest mi szcze-
gólnie bliski. Jestem toruńczykiem od 
pokoleń, bywałem w „Zamkowej”, łyka-
łem łzy przed wystawą „Pewexu” na ulicy 
Żeglarskiej, który opiewa jeden z songów. 
Większość piosenek ożywia moje wspo-
mnienia z tamtego okresu. Inna sprawa, 
jakie one są? Jaki dziś mają smak…

B.B. Czy Twoje prywatne wspomnie-
nia PRL-u pokrywają się z obserwa-
cjami Barei?

J.F. Moje pokolenie ma pewien problem 
z PRL-em, ze wspomnieniami z tego 
okresu, z sentymentami i resentymentami. 
To był okres naszej młodości, najpiękniej-
szego czasu radości i beztroski. Doskonale 
pamiętam lato ‘80, kiedy dzieje się akcja 
„Barei”. Chodziłem wtedy do trzeciej klasy 
liceum. Do dziś stoją mi przed oczami 

obrazki „karnawału Solidarności” i radość, 
kiedy udało się zdobyć woreczek „Genera-
łów”, czyli połamanych odpadów z produk-
cji papierosów. Ale i wielki niepokój, że ta 
wolność długo nie potrwa. 

A kiedy wspominam stan wojenny, to 
kojarzy mi się on nie tylko z lękiem, czoł-
gami i transporterami na ulicach, z płoną-
cymi koksownikami, ze staniem w wielo-
godzinnych kolejkach po przysłowiowy 
papier toaletowy, z wszechobecną bezna-
dzieją, szarością i brudem, ale i z pierw-
szymi randkami, emocjami, które budziły 
powroty do domu po godzinie milicyjnej, 
z przygotowaniami do matury. Ciężko to 
dziś emocjonalnie rozdzielić. Są to wspo-
mnienia raczej dość mocno mieszane…

Natomiast filmy Barei nigdy mnie 
jakoś nie śmieszyły. Nie mogłem zapo-
mnieć o opowieściach dziadka, oficera 
AK, o drugiej stronie tej rzeczywistości. 
O ubeckich więzieniach, przesłuchaniach, 
torturach i znikających ludziach. Oso-
biście przeżyłem dość brutalną rewizję, 
dokonywaną przez panów z Urzędu 
Bezpieczeństwa. Te wspomnienia pozo-
stają w człowieku już na zawsze. PRL na 
wesoło…? Nie dla mnie.

B.B. Premiera przed nami, ale wy jako 
twórcy z pewnością dużo wcześniej zada-
jecie sobie pytanie do kogo będzie adreso-
wany spektakl „Bareja wieczorową porą”. 
Czy ty już wiesz dla kogo będziesz grał, 
a może dla kogo chciałbyś grać?

J.F. Dla jak największej liczby widzów. 
Taka odpowiedź nasuwa się jako pierw-
sza. Ale za nią idzie refleksja. Spektakl nie 
będzie skansenem wspomnień i PRL-ow-
skich sentymentów. 
Ten świat zaludniają postaci z filmów 
Barei, ale czy te same postaci nie zalud-
niają też naszego „tu i teraz”? Czy absurdy 
odeszły w słusznie minioną przeszłość? 
Czy będziemy się mogli przejrzeć 
w lustrze tego przedstawienia? Tekst 
mądrze i bez budzenia negatywnych 
emocji opowiada o nas latem ‘80, ale 
przede wszystkim o nas, Polakach dziś. To 
arcypolska i niezbyt słodka opowieść, ale 
podana w cudownej muzycznej i wokalnej 
oprawie. Do schrupania przez każdego.

B.B. Bardzo dziękuję. 

fot. Nika Tarnowska

Imię i nazwisko: Paweł Tchórzelski
Znak zodiaku: bliźnięta
Zawód: aktor
Ulubiony prozaik/dramatopisarz/poeta:  
Bolesław Prus
Ulubiona powieść/dramat: Michaił Bułhakow 
„Mistrz i Małgorzata”
Ulubiony film: „Rękopis znaleziony w Sara-
gossie”, reż. Wojciech Has
Ideał aktora/aktorki: Kinga Preis 
Ulubiony kompozytor: Wolfgang Amadeusz 
Mozart 
Ulubiony instrument: akordeon
Ceniony reżyser: jest ich wielu
Ceniona realizacja sceniczna: „Requiem dla L.”,  
reż. Fabrizio Cassol, Alain Platel (les ballets 
C de la B, Gandawa/Belgia)
Najważniejsza/e rola/e w karierze: przede mną
Ulubiony bohater dramatyczny: Medea
Ulubiona postać historyczna: Judasz
Ulubiony kolor: tęczowy
Ulubiony kwiat: aster
Ulubione zwierzę: kot
Ulubiona potrawa: kotlet wołowy z soi z ziem-
niakami z soi i kapustą z soi, a na deser 
kompot z soi
Ulubiony napój: maślanka, ale tylko z soi
Ulubione imię: Wanda
Ulubiony sport: zapasy w stylu wolnym, ale 
tylko mikst
Ulubiony kierunek sztuki: ars amandi
Ceniona cecha u mężczyzn: lojalność
Ceniona cecha u kobiet: lojalność
Największy sukces zawodowy: brak
Największa porażka: przede mną
Ulubione zajęcie/hobby: zapasy w stylu wol-
nym (mikst)
Ulubiona forma wypoczynku: zapasy w stylu 
wolnym (mikst)
Recepta na szczęście: zapasy w stylu wolnym 
(mikst)
Temperament: marzycielski
Główna cecha charakteru: labilność
Motto: Zaprawdę powiadam wam: Źródłem 
szczęścia są zapasy w stylu wolnym (mikst)
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Kwestionariusz 
Horzycy

Uprzejmie 
donoszę

Patronem pierwszego wydania niniejszej 
gazety jest Wacław Jarząbek

Wiadomości z szafy:
1 września stanowisko dyrektora Teatru 
im. Wilama Horzycy objęła Renata Derej-
czyk, a zastępcą ds. artystycznych został 
Łukasz Czuj. „Miasto w teatrze. Teatr 
w mieście.” – Takie hasło będzie przy-
świecać Teatrowi.

29 września pokazaliśmy „Biblię: Próbę” 
na 3. Kieleckim Międzynarodowym 
Festiwalu Teatralnym. Festiwalowa 
publiczność przyjęła spektakl owacjami na 
stojąco.  

30 września minęło 117 lat od otwarcia 
budynku naszego Teatru. 

4 października odbyło się pierwsze 

w naszym Teatrze zwiedzanie z audiode-
skrypcją dla osób z niepełnosprawnością 
wzroku. Było to wydarzenie w ramach 
ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Bez 
Barier. 

29 października prezentowaliśmy „Biblię: 
Próbę” na 7. Festiwalu Nowego Teatru/59. 
Rzeszowskich Spotkaniach Teatralnych. 
Spektakl został znakomicie przyjęty – 
zdobył Nagrodę Publiczności otrzymując 
1202 punkty! 

6 i 7 listopada „Cholernie mocna miłość” 
zagraliśmy we Wrocławiu na zaproszenie 
Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji 
Europejskiej i Kultury Równości. Spektakl 
zaprezentowano na wydarzeniu „z Wido-
kiem na #UniaRówności”, po czym odbyła 

się debata z twórcami oraz Lutzem van 
Dijkiem, autorem książki „Cholernie 
mocna miłość”. 

Miesięcznik TEATR opublikował podsu-
mowanie “Najlepszy, najlepsza, najlepsi 
w sezonie 2020/2021”. 
“Biblię: Próbę” w reż. Jerneja Lorenci 
wyróżniono w trzech kategoriach: 
– najlepsze przedstawienie (wybór Wie-
sława Kowalskiego), 
– najlepsza reżyseria (wybór Tomasza 
Domagały) 
– najlepsza muzyka (wybór Tomasza 
Domagały). 

28 listopada minęło 101 lat od inaugura-
cji sceny polskiej w Toruniu. 

Trzy pytania do...



Składniki:

◆ 500 g truskawek (mogą 
być mrożone)
◆ sok z 1 cytryny
◆ 100 g cukru + 2 łyżki
◆ 2 jajka
◆ 300 ml śmietany 36% + 100 ml 
do dekoracji
◆ 250 g serka mascarpone
◆ 4 g żelatyny w arkuszach (może 
być też z torebki)
◆ 400 g podłużnych biszkoptów

Sposób przygotowania:

1. Truskawki myjemy i odkła-
damy 5 lub 6 do przybrania. Resztę 
kroimy na małe kawałki i wrzu-
camy do rondla. Dodajemy sok 
z cytryny i 2 łyżki cukru. Gotu-
jemy przez 3 minuty, mieszamy. 

2. Oddzielamy żółtka i białka 
z dwóch jajek i ubijamy białka na 
sztywną pianę.

3. Ubijamy również 200 ml śmie-
tany.

4. Do żółtek dodajemy 100 g 
cukru i partiami mascarpone – 
ubijamy.

5. Następnie dodajemy ubite 
białka jajek i śmietanę. Mie-
szamy szpatułką.

6. Oddzielnie wkładamy płatki 
żelatynowe do zmiękczenia w zim-
nej wodzie, po kilku minutach 
wyciskamy płatki i roztapiamy 
w garnku z niewielką ilością wody, 
a następnie dodajemy do przy-
gotowanej przez nas mieszanki. 
Nasz truskawkowy krem tiramisu 
jest gotowy!

7. Teraz weźmy tortownicę (do 
tych proporcji idealna jest średnica 
23 cm). Biszkopty przycinamy tak, 
aby postawione pionowo wzdłuż 
całej krawędzi tortownicy, nie 
wystawały poza nią.

8. Pozostałe biszkopty układamy 
na spodzie tortownicy (również 
używając pociętych kawałków).

9. Zmoczmy całą bazę herbatni-
ków sokiem z truskawek. Przygo-
towany krem wylewamy na spód, 
a następnie warstwę posiekanych 
truskawek. 

10. Powtarzamy formowanie 
kolejnej warstwy biszkoptów, zwil-
żamy je sokiem truskawkowym, 
warstwą kremu i posiekanymi 
truskawkami. Następnie wlewamy 
pozostały krem. 

11. Ciasto wstawiamy do lodówki 
na 3 godziny.

12. Po upływie 3 godzin wyj-
mujemy tort z lodówki. W tym 
momencie wystarczy go udekoro-
wać! Ubijamy 100 ml śmietany, na 
środek ciasta kładziemy odłożone 
truskawki, a następnie dekorujemy 
całą powierzchnię bitą śmietaną.

13. Truskawkowe tiramisu 
gotowe! Brakuje tylko ostatniego 
szlifu: wstążki do delikatnego 
zawiązania wokół tortu.
 
Smacznego!
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Jak dobrze znasz filmy Stanisława Barei?

Poziomo
3. Nazwisko amerykańskiego koszykarza, który 
zagrał w „Misiu”
6. Pies docenta Furmana
7. Rzekomy autor słów „Albo rybka, albo pipka”.  
8. Jakie nazwisko w pierwotnej wersji scenariusza 
nosił Ryszard Ochódzki?
9. Zawód Roberta Wolańskiego

Pionowo
1. Nazwa chrupiącego przysmaku, z którym 
przechadza się Stanisław Bareja w filmie „Przy-
goda z piosenką”.
2. Zestaw obowiązkowy to kawa i...?
4. Loteria, która odbywała się w filmie „Brunet 
wieczorową porą”
5. Dobre imię dla dziewczynki

Rozwiązaniem jest nazwa substancji przydatnej muzykom i aktorom, szczegól-
nie w spektaklach z dużą liczbą numerów tanecznych – takich jak nasz „Bareja 
wieczorową porą”.
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TRUSKAWKOWE TIRAMISU

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Oprócz 
tradycyjnych potraw na świątecznym stole warto 
przygotować coś nowego. Małgorzata Abramowicz 
proponuje autorski tort – Truskawkowe tiramisu

fot. Małgorzata Abramowicz


