
Czy to nie jest cudowne - wiedzieć, że jest tak dużo rzeczy, 
które jeszcze poznamy? To właśnie sprawia, że ja się tak 
cieszę życiem. Świat jest taki ciekawy. Nie byłby taki ani 
w połowie, gdybyśmy wszystko o wszystkim wiedzieli. 
Wtedy nie byłoby celu dla wyobraźni, prawda?! 

Ania Shirley 

Lucy Maud Montgomery 

Ania z Zielonego Wzgórza 
BAŁTYCKI 

TEATR 
DRAMATYCZNY 
im. Juliusza Słowackiego 

w Koszalinie 



Gdybyśmy zapytali Anię Shirley jaklbyła 
Lucy Maud Montgomery powiedziałaby 
tak: "Bosko piękna, oszałamiająco mą
dra, anielsko dobra." I pewnie taka była 
w istocie, bo tylko bardzo dobry człowiek 
może wymyślić taką dziewczynkę, jaką 

jest Ania z Zielonego Wzgórza. 
Lucy Maud Montgomery obchodziła uro
dziny 30 listopada. Przyszła na świat w 
187 4 roku na Wyspie Księcia Edwarda, 
w Clifton (dzisiaj ta miejscowość nazywa 
się Nowy Londyn). Gdy miała niespełna 
dwa lata zmarła jej mama, niedługo po
tem ojciec wyjechał na Zachód i wycho
waniem dziecka zajęli się mieszkający w 
Cavendish babcia i dziadek ze strony 
matki. Wesołe, inteligentne dziecko, zdol
na uczennica, wyróżniająca się student-
ka Prince of Wales College, potem Uni-

,~ J'. /~h_ /},{ 0--f ~- ~<._L..·-t_---YJ wersytetu w Halifaxie, dziennikarka! (na 
"'~ / "-- (} przełomie wieków był to zawód bardzo 

rzadko uprawiany przez kobiety), wresz
cie zdradzająca talent pisarka -taka Lucy 

Maud Montgomery stała się radością i dumą wychowujących ją dziadków. Im zaś młoda 
dziewczyna zawdzięczała wcale nie oczywiste wtedy przyzwolenie dla rozwijania literac-

kich 
pasji, zgodę na studia i możliwość decydowania o zawodowej przyszłości, dalekiej od 
potocznego wtedy losu kobiety. 
Gdy Lucy Maud miała 9 lat "wydawała" w domu własną gazetkę, a jako nastolatka widzia
ła wydrukowane w profesjonalnej gazecie swoje opowiadania, za które otrzymywała ho-

noraria. 
Jej pierwsza powieść, Ania z Zielonego Wzgórza, wydana w 1908 roku, stała się bestsel-
lerem, wielkim sukcesem, jedną z najsłynniejszych powieści świata. 
Mając 37 lat pisarka wyszła za mąż za pastora Ewana Macdonalda i wyjechała z nim do 
Ontario. Zmarła 24 kwietnia 1942 roku w Toronto, ale pochowana została w Cavendish, 

na Wyspie Księcia Edwarda. 
Lucy Maud Montgomery jest autorką 22. powieści, napisała około 450 wierszy i 500 krót
kich opowiadań, za zaszczyt poczytywała sobie propozycję, złożonąjej przez władze Wy
spy Księcia Edwarda, napisania słów hymnu prowincji. Jest ich autorką. Po śmierci Lucy 
Maud Montgomery jej dzieci poinformowały, że matka zostawiła 1 O tomów (około 500 
stron) dziennika, obejmującego lata 1889 - 1942. Dziennik okazał się być nadzwyczaj 
ciekawym zapisem historii życia niezwykłej pisarki, obywatelki Kanady, matki, uważnego 
obserwatora świata. Dzienniki Montgomery nie zostały jeszcze opracowane do końca. 
Tom I wydano w 1985, tom li - w 1987 roku. 

Stowarzyszenie pomocy chorym z zespołem TU RN ERA 
PKO BP IX O./Warszawa, Nr 10201097-311904-270-1-111 
(choroba dziewczynek, które nie rosną, ratunek jest w zastrzykach z hormonu wzrostu.) 
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Nikt tak uważnie i czule nie opisał przyrody 
na kanadyjskiej Wyspie Księcia Edwarda, nikt 
tak trafnie nie sportretował jej mieszkańców, 
nikt nie pokazał jak zajmująca tam może być 
codzienność, nikt tak nie rozsławił tej Wyspy 
w świecie, jak zrobiła to Lucy Maud Montgo
mery w swoich powieściach i opowiadaniach. 

-Słyszałam zawsze, że Wyspa Księ
cia Edwarda to najpiękniejsze miejsce 
na świecie i nieraz wyobrażałam so
bie, że mieszkam na niej. - mówiła 

oczarowana widokami Ania Shirley, 
gdy z Mateuszem jechali ze stacji ko
lejowej na Zielone Wzgórze. 

Wyspa Księcia Edwarda, najmniejsza 

1

1 prowincja Kanady, ma niewiele ponad 135 tys. 
I mieszkańców i od lat opinię miejsca, gdzie 

najprawdziwszą rzeczą jest fikcja, gdzie do 
rangi symbolu Wyspy urosła bohaterka po
wieści, rudowłosa nastolatka, Ania Shirley. 

W Cavendish, na Zielonym Wzgórzu, stoi 
dom zbudowany dokładnie według opisu dwo
ru Maryli i Mateusza, jaki znajdziemy na kar
tach powieści. Starannie zadbano o każdy 
szczegół. Dom na Zielonym Wzgórzu odwie
dza co roku około 400 tys. turystów, a jest to 
połowa 

Dom Ant na Zielonym Wzgórzu w Cavendish. 

wszystkich gości odwiedzających Wyspę. 
Oglądają dom Ani, jej pokój na facjatce, spa
cerują Aleją Zakochanych, widzą ten samcu
downy błękit rzek, tę samą czerwień dróg (od 
pokładów rudy żelaza w glebie), tę samą so
czystą zieleń drzew i pól, które opisywała 
Montgomery. 

Af ercantile 1.n.C· 

Jest w Cavendish taki sklep, w którym wszystkie przeznaczone do sprzedaży towary mają 
ten sam kolorowy handlowy znak. To jest sklep Ani z Zielonego Wzgórza. Można tu kupić 
książki Lucy Maud Montgomery, kasety video z zarejestrowanym filmem o Ani, bawełniane 
podkoszulki, lalki, ołówki, etc.etc. Nawet ziemniaczane chrupki też są chrupkami Ani z Zielone
go Wzgórza. 

Latem odbywa się w Cavendish doroczny Festiwal twórczości Lucy Maud Montgomery -
święto jej czytelników. "Wydaje się, że Ania Shirley oczarowała cały świat - mówią mieszkańcy 

Wyspy Księcia Edwarda - bo do Cavendish przyjeżdżają członkowie fan clubów Ani z Zielone
go Wzgórza, który działa w nowojorskim Bronxie i w Bangladeszu. 
Goszczą tu uczniowie z Francji i Niemiec, Grecji i Japonii. Fascynacja rudowłosą Anią jest w 
Japonii szczególnie silna. Książka jest tam lekturą obowiązkową w głębszym znaczeniu tego 
określenia -po drugiej wojnie światowej zrozpaczona Japonia właśnie u Ani z Zielonego Wzgó
rza brała lekcje optymizmu i wyobraźni. 
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Taką l a lkę . przedstawiającą An ię . mozna kupie 
w sklepie w Cavendish .Ale nie na l eży pozbywać 

s i ę własnego wizerunku tej postaci. który powstał 
w naszej wyobraźni. 

Kontynuacje Ani z Zielonego Wzgórza: 

A nia z /\vo nlea 
Ania na uniwersytecie 
Ania z Szurrrnicych Topoli 
Wymarzo ny dorn Ani 
A 11 io ze Zło t ego 13 rzegu 
Dolina '/(czy 
Rilla ze Złotego Brzegu 

Budynek. w ktorym m1e sc1 s ię ln stylLH ucy Maud Montgomery. 

~ ·. 

"To, co ma nam do przekazania Lucy Maud Montgomery przekracza granice czasu, kultur, 
granice wieku i płci czytelników. Jej twórczość inspiruje poważne prace naukowe, a najsłynniej
sza powieść, Ania z Zielonego Wzgórza, utrzymuje międzynarodowy status bestsellera . Wyspa 
Księcia Edwarda tej autorce właśnie zawdzięcza dużą część sławy, a Kanada wejście na mapę 
światowej literatury. " - tak dr Shannon Murray rozpoczęła przemówienie wygłoszone na otwar
cie w 1969 roku Instytutu Lucy Maud Montgomery na Uniwersytecie Wyspy Księcia Edwarda w 
Charlottetown. Powołanie tego Instytutu Jest hołdem złożo
nym przez Kanadyjczyków swej najważniejszej, najbardziej 
lubianej i szanowanej pisarce. Prowadzi się tam badania 
naukowe na temat twórczości Lucy Maud Montgomery, gro
madzone są wszelkie informacje o kolejnych wydaniach jej 
książek na świecie , organizuje się sesje naukowe, kursy 
języków obcych. W czerwcu 1998 roku odbędzie się tam 
międzynarodowa konferencja, której dano tytuł: "Wiadomość 
w butelce. Literatura małych wysp". Zapowiedziano oddziel
ną sesję, poświęconą Lucy Maud Montgomery w 90. rocz
nicę pierwszego wydania książkowego Ani z Zielonego 
Wzgórza . 

Stowarzyszenie pomocy dzieciom chorym 
na schorzenia dróg żółciowych i wątroby 

LIVER w Krakowie 
Lucy Maud Mon gomery, Ld1ęc1e z roku h J2o 

s1ro na 4 

PeKaO S.A. - Grupa PeKaO S.A. O/Kraków 
Nr 12401431-7007439-2700--401112-001 

...I 

Przyjen1nie jest n1ówić, kiedy się 111a na to 
ochotę, a nie być z111uszony 111 111ilczeć, dla 
tego że dorośli sq zda nio, iż dzieci powin
no s i ę widzieć, a nic słysze ć. l'v1ówili 111i to 
z n1ilion razy przynajmniej. I śn1iejq się 
ze 111nic, że używarn tahich wzniosłych 
słów. A le J eś li kloś rna wzniosłe 1nyś li , to 
musi przecież używa ć wzniosłych słóJ!\/ dla 
wyrażenia ich. Czyż nieprawda 7 

, . /I li/ I / 1l'f (l llt'1/( I \ \ l~/ t ll"L. cl . 

Ania z Zielonego Wzgórza została przełożona na 15 języków. Jest 
stale wznawiana na całym świecie i rozchodzi się w milionowych na
kładach Tylko w Kanadzie sprzedaje się rocznie 500 tys. egzempla
rzy tej powieści. Oto jeden z projektów okładki. który, zdaniem księga

rzy pomaga w sprzedaży książk i , bo natychmiast kojarzy się z Anią. 

Film 

Megan Fell ows zagrała w 
1985 roku Anię Shirley w fil
mie Kevina Sul/ivana . Reżyser 
szukał idealnej odtwórczyni 
roli Ani w ca łej Kanadzie przez 
okrągły rok . Wybrał Megan 
Follows, 16-letnią uczennicę z 
Toronto . 

Pomóżmy dzieciom w potrzebie 

Fundacja 

CHILDREN IN CRISIS 
opiekuje się w Polsce dziećmi chorymi 
na białaczkę i inne przewlekłe choroby. 

BPH S.A. 
nr 10601536-5539-27000-500101 
34--400 Nowy Targ 
Rynek 4 

Ania w BTD 

Publiczność teatralna w Polsce musiała czekać na 
sceniczną "Anię z Zielonego Wzgórza " do września 
1963 roku. Prapremierę w adaptacji Andrzeja Koni
ca przygotował Teatr im . Jaracza w Olsztynie i tam 
zagrano "Anię" 146 razy. Przedstawienie podobało 
się tak bardzo, że wkrótce już 15 polskich teatrów 
miało "Anię" w repertuarze . Teatr w Koszalinie po raz 
pierwszy pokazał adapta cję powieści 29 września 
1964 roku. Premiera odbyła się w Sławnie. 
Reżyserem przedstawienia był ówczesny dyrektor 
BTD, Lech Komarn,icki, scenografię projektowała Li 
li ana Jankowska . Odbyło się 128 przedstawień w 
Koszalinie, Słupsku i w objeździe, obejrzało je 48 777 
widzów. Drugą inscenizację przygotował teatr w 1985 
roku . Adaptację Henryki Królikowskiej i Macieja Woj
tyszki gramy po raz pierwszy. 

Ania w BTD w 1964 r Na zdjęciu "tragiczne skutki 
podwieczorku" Maria Chruścielówna (Ania) i Irena 
Koman-Sala (Diana) 
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El Witamy w sieci Internet - Microsoft Internet Explorer 

flik ~dycja Y(idok Pr1eidi .U.lubione Pomo~ 

~JL!I <? ~ [J ~ 
L • V/'łfltt:<. Dalei Zatizymai Odśwież Start 
! . 

;
1!J Adres jhttp:/ /~~~e mi~rosofLco~~~~ntl/pll __ 

~ 0· ~ ~ ~· 
Szukaj Ulubione Drukuj Czcionka Poczta 

\Vita1ny ~· sieci Internet 

Ania w Internecie 

http://www.gov.pe.ca/lucy/ 
http://www.upei.ca/-lmmi/core.html 
http://www.gov.pe.ca/lucy/ 

·~ 

Edytuj 

Ania w Internecie to raj dla wszystkich pokrewnych dusz. Na przykład : dzięki firmie „PRO
JECT Gutenberg" na stronach internetowych można przeczytać cały tekst Ani z Zielonego Wzgó
rza , czy Ani z Avonlea. Można znaleźć bardzo wiele informacji o Lucy Maud Montgomery, można 
zobaczyć krajobrazy Wyspy Księcia Edwarda, zapisać się na listę dyskusyjną i przekazać swoje 
opinie o Ani z Zielonego Wzgórza, swoje wrażenia z lektury tej powieści (choćby pod tym adre
sem poczty e!ektronicznej: frosty@yoyo .cc.monash .edu .au). Internet daje szansę skontaktowa
nia się z członkami licznych w świecie fan clubów Ani. Bardzo wiele stron poświęconych Ani 
zakładają w Internecie osoby prywatne, to jest ich wyraz sympatii dla powieściowej bohaterki i jej 
autorki. Podkreślmy i to, że te strony zakładają dorośli i dzieci, uczennice szkół średnich i studen
ci. A skoro ta oryginalna dziewczynka weszła do najnowocześniejszego środka przekazu infor
macji to znaczy, że popularność wzruszającej, pełnej fantazji, optymizmu i bardzo inteligentnej 
Ani Shirley nie tylko nie zmienia się, ale stale rośnie . To znaczy także , a może przede wszystkim, 
że Ania wciąż znajduje pokrewne dusze. I to jest najbardziej krzepiąca wiadomość. 
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FUNDACJA 
na Rzecz Katedry i Klinilzi Pediatrii, 

Hematologii i Onlzologii AM w Warszawie 
PBK S.A. IX O/Warszawa Nr 111O1040-799089-2 700-1-54 

/ff ,mvniCft/fr: .ywdaa, .vu:p'~/lw 

Jct, / tr-•jf/a:Vu; r.tyUJ,j/-Wa/Z.O a?i x.e.:1x~
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{O Z.(/-OtM .i.V.dać, 4 .J,da/"11/,;;.d, .Jc;!f,.; 

(.O{U:' /ta COU C%./«f/UV/U"cftJ4·. 

Siostra Małgorzata Chmielewska jest 
przełożoną Wspólnoty Katolickiej "Chleb Ży
cia". Ofiarowała swe życie bezdomnym, po
święciła się samotnym, skrzywdzonym przez 
ludzi kobietom i ich dzieciom. Jest z nimi na 
co dzieil, dzieli ich los . Kto tak potrafi? Siostra 
Małgorzata Chmielewska wyciągnęła rękę do 
chłopca, do małego Artura, którego prawdzi
wa matka porzuciła, nie kochała, pozwoliła na 
to, by był chory. Siostra Małgorzata adopto
wała Artura, zahamowała jego nieszczęście -
to chore dziecko jest otoczone miłością, jest 
leczone, ma dom. Tak nie potrafi nikt. Gdy my
ślę o siostrze Małgorzacie Chmielewskiej, wie
rzę w Boga. 

Krystyna Sienkiewicz - malarka, aktor
ka, poetka, autorka opowiadail (jedno napisa
ła do tego pamiętnika) i rozmaitych rzeczy, któ
re ozdobią - jeśli zechcemy - nasz dom. Panią 
Krystynę Sienkiewicz kochają ludzie i PSY Bo 
ona, jak mało kto, psom pomaga. Tym wyrzu
conym przez człowieka, tym okaleczonym 
przez człowieka, oszukanym przez człowieka, 
przez człowieka nie nakarmionym, uwiązanym 
na łailcuchu, do których człowiek mówi: 
odejdź, ty kundlu. W Jej domu jest wiele ta
kich psów, ona je leczy, karmi, głaszcze, z nimi 
rozmawia, kocha je. Jak powinien człowiek. 

W niedawno wydanym, wielce poży
teczny m dla młodych czytelników, Leksykonie 
teatralnym jego współautorka, teatrolog, ba
dacz przeszłosci teatru polskiego w Akademii 
Teatralnej w Warszawie, Magdalena Raszew
ska, wyjaśnia o teatrze wszystko - np . co to 
jest dialog, inspicjent, klaka, mimika, scena elż
bietailska, teatr monumentalny, etc„ etc„ bo 
M agdalena Raszewska o teatrze ma wiedzę 
kompletną. A to także dlatego, iż rosła w domu 
swego ojca, profesora Zbigniewa Raszewskie
go, który był i pozostał w swych książkach, 
autorytetem najwyższym w dziedzinie polskie 
go teatru. Gdy przeczytacie recenzje teatralne 
Magdaleny Raszewskiej , zobaczycie jak w nich 
łączy się wiedza z odpowiedzialnością za sło
wo, jak znajomość przedmi otu wiąże się z dba
łości ą o język i kulturę wypowiedzi. Dzisia j to 
rzadkie przymioty, że nie wspomnę o wiedzy. 



Siostra Małgorzata Chmielewska i Artur 

„Ania z Zielonego Wzgórza,. - wspomnier11e świata, w którym dobroć odbija

ła się w życiu zwykłych ludzi. Dla mnie świat, w któ1ym wzrastalam byl 

rozbity i bolesny. Ucieczka w lekturę takich ksiqżek 7ak „Ania" czy „Serce" 

Amicisa przywracala harmonię, uczyla marzyć, że c~wiczt jest dobry. Z przera

żeniem my~lę o tym, jczl<ie wyobrażenie o c~wiecie majq j mieć będq dzieci 

wychowane na komiksach o Kaczorze - Sknemsie, który skrzętnie zbiera 

szmal, na bajkach, gdzie cały dowcip polega na tym, że zwierzqtka bijq się 

wzajemnie czym popadnie, na lekturze l<s1qżek, któ1ych autorzy, sami du

chowo ubodzy, przekazu7q dziecion1 wizję świata odartq z poezji i piękna, 

świata walki bezwzględnej o sukces 1 pwniqdze. 

Nez cale życie pozostaje c1eplo w sercoch Lych, którzy tkwili z nosem w 

lekturach „Am ", „Serca ", „Dzieci z Bullerbyn" i wielu innych ksiqżkoch o 

dzieciach, które umiały pros1ć, cz przede w szystkim - były dobre. To one w 

tych ks1qżkach zmieniały świol dorosłych. 
'"\ 

" s. Malgorzczto Chmielewska 
~ 
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k rv; 5 i'a SI en WrtJJ{;2= 

Krystyna Sienkiewicz i dwa z wielu Jej psów. 

Krystyna Sienkiewicz 

JA LUBIĘ PSÓW 

opowiadanie 

Wielki malarz dolał do nieba trochę błękitu pru
skiego 1 rozrzucił gdzieniegdzie małe jaśniejące pla
my. To na znak, że za chwilę przybędzie tutaj słońce, 
aby swoimi prom1enistym1 oczami ozłocić Różanki. 
Wszystkie chałupy leżały jeszcze w łóżkach, wdycha
JąC miarowo wilgotne, ranne powietrze. 

Kużma chrapał i wydawał ze swoich otwartych 
ust dźw1ęk1 podobne do piły gryzącej drewno. Jego su
cha żona stała koło pieca wpatrując się nieobecnym 
wzrokiem w garnek, w którym pulsowało gotujące się 
mleko. Piskliwie zawodząca Kuźmowa śpiewała: Ser
deczna Matko, Opiekunko„. Stachu, wstawaj! Nie pt-
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~ łuj' Piłujesz, że aż dach fruwa! Wstawaj'··· lu chi, stał koń zaprz żony do fury, wyładowanej targo- \ ; 
:,.;: niech cię płacz siemt ... A niech to szlag' Wyki- wym towarem. Na kartofle i zielenmę Józek rzu- ~-~ 1 
(~ 
'\ piało. Stasiek'' c1ł zrobione przez siebie drewmane półki. Przy- t 
.~ Kuźma wysunął brudne nogi spod pierzyny. krył to wszystko burym kocem. Chociaż fura wy- ·~· 
'Z ;:;· ale jeszcze się me podnosił. Szkoda mu było noc- glądała kanciasto, Jak spod krowy, to cały towar ~ 
~ ~' ~ nego ci epła. - Józek gdzie? - zapytał. - A dawno poukładany był olidme z wykorzystaniem każ- ~ 
~ ::;_ 
~- na podwórku. Kartofle i z1elenirn~JUŻ załadował. dcgo kawałka miejsca. Dookoła wozu, merdając ;• 
~ ~ , 

,~ A co? Niech cię płac::. sierót do litości wzbudzi... ogonem i szczekając„ latała czarna mała suczka '\ , 
-~ Wstawaj, gorącego mleka dostanies z. Skończyła Aza. Wlokła po ZJ emi śmiesznie duży, ciężarny ; 1 

~ wycierać przypalający się wykipiały płyn z blatu brzuch. - Nie podskakuj tak, bo się rozsypi~sz . ~· 

'.~ kuchni i nalała do kubków. - Ten smród umarlaka Do budy ' - huknął Kuźma. RusLylt. Sprawdza_1ąc ~: 
1~ by zbudził- burknął Kuźma i zaczął \VC1ągać por- jeszcze czy wszystko jest dobrze na furze ułożo - ~·, 
:,.; 
,~ th Z powrotem będziem znowu za ciemna. Chy- ne i wpasowane. Z pyska konia leciała para. Nie ~1 
„ ~ ba że ... Nie dokońuył, bo ziewnął. by ło za ciepło. Chłopy podniosły kołnierze od ~ 
\ ~· 
~ - Sprzedacie, szybko sprzedacie - pocieszała go swoich kapot. Byle przetrzymać dwie, trzy godzi- <':-

:~· żona. - I te półki z wie ·zakam1 na n;_czniki też ny. Potem b~dzie już łaskawiej. Jechał! w mil cze- ~: 
;.:: sprzedacie. Ładne półki . Józuś zrobił. Zdolny sy- niu, kolebani od czasu do czasu na wybopch. - ~1 

· ~ ~. 1~ nek. - Zapakowała prowiant dla swoich dwóch 0_1ciec - zauważył Józek - coś szczeknęło Aza ~. 
~ ~ 1~. chłopów w plastikową sklepową torbę. Na wyso- za nami' Trzeba ją przepędzić Złapał parę ziem- "' 
~ ~ 

1;::, kości brzucha mężowego zwiędłą ręką, od nic- maków w dłome i zaczął n11111 rzucać Rzucał na ; . 
1~· ~ 
t;, chcenia, narysowała znak krzyża. - 7 Bogiem! Nie oślep. W tym kierunku skąd wcześniej zaszcze-
'-' 
~· 1est za zimno. Będzie ładny dzień. Jedźta żwawo kała noc ... Trafił' Zwierzę zapiszcnło.- Ale mam 
;~ bo zaraz zrobi się widno. Przed warrn z dz1ewięt- cel - trafiłem! - Weź kamiema, kartofel za mH;_k-
'.~ naście kilometrów. ki - zażartował stary. - Chyba uciekła. 
r~ Do izby wleciał Józek. Zaczął głośno chlipać Było już zupełnie widno, kiedy dojechali na 
'.\'. mleko zagryzając kromką chleba, zwiniętą dla wy- targ. Ustawi! 1 sic;_ za bezkształtną budą, taką rnc-
1~- gody jak naleśnik. - Dobra lec1m ... Na podwórku wielką chłopską budowlą z suporeksu. Mieścił się 
ł~ 
, ,__, 

- ·1 -I~. 
1%, tam sklep spożywczy. Przy wierzbie, do której 
;~ przybity był drut kolczasty, takt medbały płot. 
'~ - Ale nam s ię trafiło. Tu będziern mieli ra_1. Jest 

1~ gdzie pÓJŚĆ na stronę 1 Jest gdzie kupić orenżade. 
~ Zaczęli odkrywać SWÓJ towar. Na worach poukła
·~ .;:: dałt ładnie główki kapusty, pozw ijali w obwarzan-
i ' ~ k1 worki jutowe odkrywając marchew, pietrnszkę 
''i 
~· 1 ziemniaki . Drewniane półk i pozaw iesza li na 
'.~ gwoździach wzdłuż jednego 1 drugieg boku fo ry. 
\ 
''t· Złożoną w kostkę derkę młody stolao położ ł pod ;i wozem. - Panie Boże dopomó7 we · tchnął Kuż 
~ ma rozgląda.iąc się wkoło Przeżegnaj się synu. 

·~ 1_,;;: Dużo nas dzisiaj. Zagc;:śc1ło się. Nalaz ło luda. Targ 
,~ zaczął kipieć prLeróżnymi głosa mi. Konie prze
·~ st~powały z nogi na nogę omiata.iąc się ogonami 
1

~ od much_ a wozach podskakiwały, zawią.rnne 
·~ słomianym powroz~m . obroki. Klatki płakały kwi-
1~ 

'~ cząc„ mucząc 1 kuk u rykając. lit:(d7.y to wsl'ystko 

•.;;; 
1\ 
I ,._„ 

'"'< 
:~ 
~ 
'"i 

wpl ątały się popluwania chłopskie 1 zamaszv. te 
wycieranie nosów. 
-Ojciec' - wn:asnął Józek - Aza przykcia ła za 
namt. Rod7i na worku pod wozem. Co robić? -· 

- 5 -

A przegnaj ją. Jeszcze nam wszystko zapaskudz1. 
zarna suczka uspokoiła drgaj ące rozgorączko

wanymi oddechami ciało 1 popatrzyła błagalni e 
na gospodarzy. Nie' Proszę - nie' Dostała wor
kiem po głowie. Wlokąc za sobą przytroczone 
pępowiną szczenię, pi szcząc z bólu, ukryła się za 
wierzbą. - Lubię psów, ale nie do tego stoprna' 
Tylko by faziła 1 a człowiekiem. Darmozjad JCden. 

i ech ja JO donvc;_ . Tfu - splunął siarc zyście stary. 
Jak byłeś malutki , to my mi eli takiego wilkowa
tego Miśka. To on znowuz te7 tak samo za mno 
wszGdzie latał , aż go Bóg pokarał i wpadł do silo
su. Do takiego dwa metry głębokiego rowu. A Ja 
na to: umiałeś sam wpaść to tera sam potraf wy
l eźć - zarechotał głośno . - I co') 1\ic wiem, co 
Słuch po nim zaginął. PrzynaJrnmeJ nie musieli
śmy go dobijać. Stary był. - Kuźma zamilkł na 
chwil i.( , ale poczuł, że za mało śmies ·my był w 
opowiadaniu, bo syn tó umilkł. Więc dodał- Nie 
wiem, co z mm. Nie pisze ... Lubię psów, ale nie 
do tego stopnia, żeby za niemi latać. 

Strach drżał w powietrzu. Targ płakał niewy-
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;~ godą umęczonych zwierząt. Chłopy pohukiwały sięć kilometrów do domu. I nagroda. Coś gorącego. :: 1 

·~· zwycięsko, przcb 1ja_iąc cenę, a baby brały się za -Jeszcze dz iesięć kilometrów drogi - myś lała '0ct 
'.~ głowy i narzekały, że drożyzna. Za wierzbą, ubra- Aza. Przeleciała spod wozu do rowu. Wypuściła ~. 
~ f ~ ,~ ną w drut kolczasty. półżywa Aza rodziła swoje z pyska małą, czarną, utrzaną portmonetkę. Dy- ~ 

,~ czvvarte dziecko. Wywieszonym językiem wietrzy- szała oblizując ślmę z warg. Kiedy zjechali na '"i 

:~ ła swoje rozgorączkowane ciałko, marząc o kro- podwórko Kuźmowa akurat wieszała na sznurku ~ 
1~ pit wody. To przykładała umęczony łepek do cuch- ście rki. - Co ty, nocą chcesz suszyć? - tylko tak, ~; 
:~ nącej ziemi, to znów podnosiła go wpatrując SIC( dla złapania zapachu. Nie zdążyłam obrobić się ~. 
~ . ~ 

:~ zdenerwowana w furę swo ich gospodar7y. Zeby ze wszystkim. Chodźta zupy gąskowej nagotowa- ~ 

·~ rylkojeJ nie uciekli! Nowo narodzone c?tcry kul- łam. - W1dz1sz., Józuś, jaka zapłata ?'.a trud '7 My ' • 
~ ~ 
~ ki spokoJme ssały c_ycc. pompu_jąc różowymi łap- zarobi lim pi en iądze„ a ona w nagrodę nagotowała ~ 

·~. ~ '1 
~ kami brzuch matki. Nieświadome. pełne ufnośct. nam zupy na podśc1ółce.-Roześmieli się głośno, ~, 
.~ Narodzone po to, by kochać człowieka. Aza scho- zadow·oleni z dnia. ~· 

~ 
'.%. wałaJl(zyk do pyszczka i w jednym momencie cała - Potargowy poranek w Różankach był ciepły 1 ~; 

.~ znieruchomiała. Odjeżdżają' - Wioo - wrzasnął spokojny, Obiecali w telewizorze, prz z szybę, po- ~' 
;~· Kuźma na konia, okładając go batem. Suka zła- prawę pogody. I obietnicy dotrzymali . ~1 
1~ pała jedno ze szczemąt w zęby i zacz~ła biec za Józek Kuźma, znów pienvsz , wstał tego ranka, \ , 
~ wozem. - Ajakie c\vane to nasze robactwo - ode
"' zwał się staiy - patrz Józuś. chce si ę z nami z 

t~ 
~- powrotem zabrać. Prosiemy na furę ... He, he, do 
'.'S nas, do nas . Sama przyleciałaś , sama darmo sobie 
~ wrócisz' Ale zmyślna' Patrzaj no, pod furmanko 
'~ ~· b1egme. A podetmj koma batem. Zobaczem czy 
"i dotrzyma nam matka towarzvstwa·> Kuźma był 
~ 
~
r.;;: 
i...-::· 
~ 
I~ 

~ 
' '-
" ;~ 
~ 

·~ 

wyraźnie w świetnym nastroju. Wszystko na tar
gu sprzedali. Cały towar. Został im tylko _Jeden 
worek kartofli. Litościwy Bóg dopomógł Kuź
mom. Pieniądz za pazuchą i jeszcze tylko dz1e-

~i 
żeby postol arzyć . Od dawna wstawał pierws7y. ~. 

Przed 0_1cem Lubił siedzieć sam w chlewiku .:;,, 
.~. 

wśród trocin i świeżo uheblowanych desek. ~ . 
"'' - Aza, a ty gdzie') Czego nie witasz gospoda- '~ 

~a? ~ 

Aza lóała w budzie martwa. Jej łapy zdarte do ·~ 1 
krwi , wyciągnięte sztywno, krzyczały nieszczę- ~: 
ściem. Cztery maleństwa popiskując cicho gramo- ~ 

, ~I 
liły s ię po jeJ ciele. Slepe, bezradne, pełzały w ~; 

nadziei, że któryś z cycuszków tryśme mlekiem. ·"· 
Dlaczego ona taka zimna? Dlaczego nas nie całuje? ~; 

~ ~ 

N 

~' 
~ 

"· f~ 
:-..• 

1"' Do człowiel(a 
~ 
'A:1 
~I 
·~I 

~ 
,~ 

·~ 
~ 
;~ Wygrzałem dla ciebie kawałek miejsca na ziemi 
,~ 

:~ Człowieku! Zwiń się w kłębek przy mnie, 
;~ Modlę się łapami swemi: 
~. 

;~ Pogłaszcz mnie dobrym słowem, 
' ~ 

·~ Nasyp przez budę z chleba okruchów, 
' ~ 

;~ N alej wody do miski na krótkim łańcuchu. 
~ 

'.~ Przyklejam do ciebie oczy pełne blasków, 
·.;: 

~I 
~I 
~ 
~' 
-~1 
,.....-; 

~~j 
~ 
~! 
~I 
~; 
;'\j 
-~, 

~· 
·~· '"i 
~I 

;~ Chcesz, narysuję ci ogonem wachlarz na złotym piasku. S'. 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~I 
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jest w tc ksc1c· ni żej i jamni czki\ N111b : ' t oj ą 0d pr;1wcj · Mag 
J " l..: 11 :1 R":;;,cw,b 1 Jej c.)rb Hama 

•;..: 
~ Gdy miałam 6 lat, wy lano mnie na wa-
~. kacje z Cio t ką , która nie miała wielkiego do
·~ świadczenia w hodowaniu dzieci. Żebv mnie 
·~ 
'~ czymś rozsądnym zająć opowiadała mi na 
~ przemian komedie Williama Shakespeare'a 
~ z Anię z Zielonego Wzgórza. Jedno i drugie I ~~ 

~ pamiętam vv Jej wydaniu do dzisiaj. Po po-
'::-. 
~ wrocie do Warszawy zażądałam książki, a 
'% że sztuka czytania była mijeszcze obca - czy
~ 
~- tała mi ją na głos moja Babcia, znakomita 
~ ,,,: lektorka. Potem czytałam Anię wielokrotnie, 
~: z radością witałam kolejne tomy Z zadowo
:'%. leniem odnajdywałam wspomnienia tej lek-
::-

1:k twy w innych panieńskich czytadłach a nie 
~ akceptowałam filmów z nowych tłumaczeń. 

Lubię przede wszystkim staroświecki urok 
tej ksiqżki, niewzruszony porządek maral

~ ny i emanującą z niej życzliwość dla bliź-
l \,., ' 

~ nich. Ciesze się, że dziś z róivną przyjemna-
~. ścią czyta ją moja córka. 

Na stoliku na półpię trze, a więc w miejscu 
trudno widocznym. l eżąjuż książki przygoto
wane przez Panią Profesorową w przewidy
wan iu lepszych chwil, m.in . Historynka p 
Montgomery. Wchodzi mój chirurg, zarazem 
ordynator. Pistolet. Obrzuca mnie ogólnotak
sującym spojrzeniem . 
- To Jest ta Montgomery od Ani? 
- Tak. 
- Pan to lubi? 
- Przepadam.- Ja też . 

I z szelmowskim uśmiechem wylicza wszyst
kie częś ci. To by potwierdzało moje przypusz
czenie, że na świecie panują bardzo różne 
opinie, a pomiędzy tymi istnieje coś takiego 
jak niewzruszone upodobanie czytelników 
ki erujących się wyłącznie własnym gustem i 
w nosie mających tzw. prasę literacką. 

z listu prof Zbigniewa Raszewskiego do Małgo rza ty Musierowicz 

UWAGA' 

Z okazji premiery 
teatr ogłasza 

konkurs plastyczny 
na projekt okładki książki 
ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 
Lucy Maud Montgomery 
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~ 
Prace w dowolnej technice, podpisane imieniem i ~ 

nazwiskiem, z podanym miejscem zamieszkania ~ 

prosimy przysyłać do dnia 30 kwietnia 1998 roku \~ 

pod adres: Bałtycki Teatr Dramatyczny, ul. Findera \~ 
12, 75-729 Koszalin . ·~ 
Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni , -~ 
o czym powiadomimy ich listownie . ;i 

~ Magd,1/ma Raszewska ~ 
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;~. Magdalena Raszewska 
~ 

~. 
~: Subiektywny spis nowszych i dawniejszych powieści dla panienek 

"" 1 
~ 2. 
~ 3 
... ~ 4. 
'- 5. 
~ 6 . 1;,' 

7 
'- 8. 
::._ 
I,. 9. 
~. 10. 

Adam i Ewa - L. Wadecka 
Ewa . Adam i reszta - L. Wadecka 
Ania z Zielonego Wzgórza - L.M. Montgomery 
Ania z Avonlea - L.M Montgomery 
Ania na uniwersytecie - L.M Montgomery 
Ania spod Szumiących Topoli - L.M. Montgomery 
Wymarzony dom Ani - LM . Montgomery 
Ania ze Złotego Brzegu - L.M. Montgomery 
Dolina tęczy - L.M. Montgomery 
Rilla ze Złotego Brzegu - L.M. Montgomery 

~ 11 Bal ma skowy - M. Szabo 
"" 12. Tajemnica Ab1gal - M Szabo 
~ 13. Borówka - J Porazińska 
~. 14 . Opowieść Pyrki - L. Wadecka 
:~. 15. Odpowiadać nie mogę - L. Wadecka 

C ~ ~- ~:~e~;~~or~~~~nzau _-~ :l~~ecka 
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\..._ 18. 
,,_: 19. 
~ 
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ł >; 21 
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~ 27. 
I ~ 28. 
%' 29. 
~. 30 . 
% 31 
~ 32. 
~- 33. 
i;: 34 . 

·~ 35 
::._ 36 . 

-* 37 
i;, 38 
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~ 39. 

Beethoven 1 dżinsy - K. S1esicka 
Zapałka na zakręcie - K . Siesicka 
Czas Abrahama - K. Siesicka 
Fotoplastikon - K. Siesicka 
Ci z dziesiątego tysiąca - J. Broszkiewicz 
Oko Centaura - J Broszkiewicz 
CząstKa mego serca - W. Przybylska 
Dziewczęta z internatu - V.S tyblova 
Dziewczęta szukają drogi - E. Jack1ewiczowa 
Długi, deszczowy tydzień - J. Broszkiewicz 
Dziecko dawnej Warszawy - J. Kopeć 
Dziwaczne dzieciństwo - J . Loria 
Wantułe - M. Kann 
Dujawica - M. Kann 
Owcze ścieżki - M. Kann 
Gwiazda przewodnia - J. Gould 
Godzina pąsowej róży - M. Kruger 
Jedynaczka - K. Jarunkova 
Jezioro osobliwosci - K . Siesicka 
Koniec 1 początek świata - M. Kann 
Na lataJącym dywanie - E. Lach 
Opow1esci starego zegara - Atlay 

'% 40. Odzyskana korona - J Żylińska 

~" 41 
'%, 42. 

::._ 43. 

""" 44. 1_ '": 

-%. 45 . 
~. 46 

Południe JUŻ dzwoni - M .Monestier 
Petra - M. Kruger 
Skarb pradziadka - E .Kołaczkowska 

Szaleństwa panny Ewy - K . Makuszyński 
Przez Ciebie, Drabie - Z . Chądzyńska 
Słoneczniki - H Snopkiewicz 

''- 4 7 Tabliczka marzenia - H. Snopkiew1q 
~. 48. Kasia 1 inne - A. Glińska 
~ 49. Tajemniczy ogród - F.H Burnett 
'-%. 50. Mała księżniczka - F.H Burnett 
·~ 51 Tajemniczy opiekun - J. Webster 
~ 52 . Kochany wrogu - J Webster 

53 . To własn ie Patty - J . Webster 
~ 54 Widmo z Głogowego Wzgórza - E. Feton 
::.-· 55. Wicher i trzciny - I. Krzywi cka 
~ 56. W baletowej szkole - M. Sizowa 
~- 57 Wielkie utrapienie - H Smachelova 
~-

58 . Zawsze 1akies Jutro - J. Wieczerska 
59 . Zielona banda - E. Lach 
60. 
61 
62 . 
63. 
64. 
65. 
66. 
67 
68 . 
69 . 

Poczwarki Wielkiej Parady - H. Auderska 
Jutro będzie słońce - M. Kann 
Szkoła narzeczonych - M. Kruger 
Listy do mo1ego chłopca - M. Le1a 
Złote szkolne czasy - A. Brazil 
Przyjaciół ki - A. Brazil 
Małe kobietki - L.M. Alcott 
Księżniczka - Z. Urbankowska 
Pamiętnik pens1onarki - L. Czarska 
Księżniczka Dżawacha - L. Czarska 

70 . Zosia Wisowska - L. CzarsKa 
Błękitny zamek - L.M. Montgomery 71 

72 
73. 
74 . 
75 . 
76 . 

Ania z lechickich poi - A. Dunin-Kozicka 
Zwierzenia Britt-Mar1 - A. Lingren 
I Ja 1 Franus - K. Grzybowska 
Zuzia - K. Grzybowska 
Pamiętnik młodej sieroty - P Krakowowa 

77. Panienka z okienka - Deotyma 
78 . Nad dalekim cichym fiordem - A. Gjems-Selmer 
79 . Dziennik Franciszki Krasieńskiej - K. Tańska-Hoffmanowa 
80. Malwina. czyli domyślność serca - M. Witemberska 
81 Panna Irka - I. Zarzycka 
82. Dzikuska - I. Zarzycka 
83. Słoneczko - M. Buyno-Arctowa 
84. Straszny dziadunio - M. Rodziewiczówna 
85 . Hanusia Wierzynk6wna - A. Domańska 
86. Krysia Bezimienna - A. Domańska 
87 Córka kapitana okrętu - I. Szczepańska 
88 . Uskrzyd lona przygoda - I Szczepańska 
89. Druga brama - H. Górska 
90. Pamiętnik Wacławy - E. Orzeszkowa 
91 Dziewczęta z Nowolipek - P. Go1awiczyńska 
92. Czerwone węże - H. Bogu szewska 
93 . Małgosia contra Małgosia - E. Nowacka 
94. Mister D1 - J . Broszkiewicz 
95 . 
96 . 

Dziecinny dwór - Z Rogosz6wna 
W słońcu - A. Gruszecka 

97 Emilka ze Srebrnego Nowiu - L.M Montgomery 
98 . Emilka do1rzewa - L.M . Montgomery 
99 . Emilka na falach życia - L.M . Montgomery 
100. Polyanna - E.H. Porter 
101 Polyanna dorasta - E.H Porter 
102 . Siedemnastolatek - B. Tarkington 
103 . Duma i uprzedzenie - J Austin 
104 . Mania czy An ia - E. Kastner 
105. Droga biegnie w dal - A. Brusztein 
106. Podlotki - A . Brusztein 
107 Maturzystki - A. Brusztein 
108. ZwyczaJne życie - J. Chmielewska 
109 . Większy kawalek świata - J . Chmielewska 
11 O Posłuchaj. Katarzyno - K. Dąbrowska 
111 Dziękuję , Katarzyno - K. Dąbrowska 
112. Skarby rafy koralowej - M.E. Patchett 
11 3. Jaskółki 1 Amazonki - A. Ronsoner 
114. Jaskółczyn - A. Ronsoner 
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Strona 
dla 

pokrewnej 
duszy 
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Ach, jak to przyjemnie mieć wyższe 
dążenia! ] akże się cieszę, że 111am ich 
tyle. A najlepsze jest to, że się nigdy 
nie kończą. Zaledwie osiągnęłaś jeden 
cel, już inny, wyższy jeszcze, ukazuje 
ci się w dali ... I to właśnie czyni życie 
tak miłym! 

Ania Shirley 
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Strona dla nauczycielki, ale tylko tej, o które j bez cienia wątpliwo-
ści powiemy, że jes t to "osoba ze szczęśliwym darem zjednywa
nia sobie uczuć swych uczniów oraz umiejętnością wydobywania 
z tych młodych istot ws zystkich za let umysłowych i moralnych." 

~Ania z Zieloneqo Wzqórza 
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Strona 
dla 

osoby, 
którą 

podziwiam 
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r Strona 
dla 

ulubionych aktorów 
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z „Ani z Zielonego Wzgórza" 
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UWAGA!!!!! 

Dla młodych widzów teatr w Kosza linie oqlasza 

KONKURS 
NA WIERSZ DO PAMJĘTNJKA 

Prace podpisane imieniem i nazwiskiem , z podanym m ie jscem zamieszkania prosimy przy

syłać do dnia 30 kwietnia 1998 roku pod a dres: Bałtycki Teatr Dra matyczny, ul. Findera 12, 

75-729 Koszalin. 
Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni, o czym powiadomimy ich listownie. 



Lucy Maud Montgomery 

Ania z Zielonego Wzgórza 

BAŁTYCKI 

TEATR 
DRAMA TYCZNY 
im. Juliusza Słowackiego 

w Koszalinie 

(Anne of Green Gables) 

przełożyła Rozalia Bernsteinowa 

adaptacja: Henryka Królikowska i Maciej Wojtyszko 
teksty piosenek: Maciej Wojtyszko 

muzyka: Zbigniew Karnecki 

Ania Shirley 

Maryla Cuthbert 

Mateusz Cuthbert 

Małgorzata Linde 
Pani Blewett 

Pani Spencer 

Diana Barry 

Gilbert Blythe 

Pan Phillips 

Sąsiedzi, uczniowie 

obsada: 

Jadwiga Możdżerówna 

Diana Łozińska 

Romuald Michalewski 

Agnieszka Ćwik 

Żanetta Gruszczyńska 

Katarzyna Ulicka 

Gabriel Wąsiński 

Jacek Piotrowski 

Żanetta Gruszczyńska 
Halina Ziembińska 
Piotr Krótki 
Zbigniew Kułagowski 
Wojciech Rogowski 

Reżyseria i scenografia - STANISŁAW NOSOWICZ 
Choreografia - JACEK WESTER 

Przygotowanie wokalne - PRZEMYSŁA W OSTROWSKI 

Inspicjent i sufler - Maria Niespodziana 

Premiera 14 września 1997 r. 

1. premiera sezonu 1997 /98; 351. premiera BTD. 

Dyrektor naczelny - Józefa Solecka 
Dyrektor artystyczny - Józef Skwark 
Kierownik literacki - Maria Dworakowska 

l 

Zespól techniczny: kierownik techniczny - Stanisław Kawalec; montażyści dekoracji - Robert Kuźmicki, Tomasz Peka , 
Andrzej Wieczorek; kierownik pracowni krawieckiej - Jan Marciniak; pracownia elektryczna i akustyczna - Jerzy Bok 
(kierownik), Leszek Bilitewski , Bolesław Skarżyński , Jerzy Sochal; pracownia modelarska - Tadeusz Gościniak; pracow
nia ślusarska - Edward Sagan ; pracownia stolarska - Jan Swiderski; pracownia fryzjerska - Małgorzata Tokarska; garde
robiane - Mariola Kurowska, Estera Orzechowska. 

Program opracowała Maria Dworakowska. Do druku przygotował Wojciech Grunwa 


