
Relacja prawie na żywo z wyjazdu grupy teatralnej 

na X Juwenalia III Wieku w Warszawie. 

_____________________________________________________ 

 

Poniedziałek 19.06.2017 godzina 8
00

, ulica Budowlana, grupa teatralna          

(z przyległościami) w pełnej gotowości. Stan 20, wszyscy obecni, kartony                

z rekwizytami i walizki na chodniku, garderoba już zamknięta, jeszcze tylko ostatnie 

wyjście do toalety. Podjeżdża autokar, wsiadamy i ... ruszamy do stolicy na             

X Juwenalia III Wieku. 

Dwa lata przygotowywaliśmy się do tego wyjazdu – finansowo, duchowo, 

mentalnie. Wieziemy ze sobą spektakl „Pamiętam, jakby to było wczoraj”. Chcemy 

pokazać się z jak najlepszej strony. Wierzymy, że nam się uda! 

Kolejne kilometry za nami, upał coraz większy. Okazuje się, że nie ma 

klimatyzacji. Trudno wytrzymać, otwarte okienka nie przynoszą oczekiwanej ulgi, 

bo na zewnątrz chyba 50
o
C. Uff, jak gorąco, uff, jak gorąco! Siedzę i sapię, sapię      

i wzdycham. Z nadzieją spoglądam na tablice informujące o kilometrach dzielących 

nas od celu – 290, 240, 200, 190... Ktoś pyta, w jakiej temperaturze topi się ludzki 

tłuszcz, mój już na pewno zaczął! Przerwa na obiad, kawę i co tam komu w kieszeni 

gra. I dalej, byleby do przodu! Wreszcie widzimy Pałac Kultury! Korki okropne, 

poruszamy się w żółwim tempie, ale jest nadzieja, że ta koszmarna podróż wkrótce 

się skończy. Dojeżdżamy...! Krótka wizyta w teatrze Palladium, nie ma nikogo        

z organizatorów, rzut oka na scenę i korytarze. Trwają warsztaty dziecięce, nie ma 

możliwości dokładnego rozglądania się. A teraz na Omulecką! Pod prysznic! 

Hotel Felix znajduje się w samym sercu Pragi Południe, po drodze 

podziwiamy to co widzimy. Krysia „podrzuca” nam informacje o mijanych 

obiektach. 

Recepcja, klucze do pokoi, brakuje miejsca dla czterech osób, kierowca odmawia 

spania z Marianem. Czyżby liczył na nocleg z płcią odmienną?  Nic to, załatwimy, 

ustalimy, przeniesiemy, dopłacimy. Po krótkiej przerwie wyjazd do Łazienek. 

Wreszcie cisza i spokój. Zieleń, woda, pawie, ławeczki, powietrze! Ewa O. 

przekazuje informacje o poszczególnych obiektach, dobry    z niej przewodnik . 

Odpoczywamy. Nareszcie! 

 Telefon od przewoźnika, niemiła rozmowa, nerwy, koniec relaksu. Trzeba 

wyjaśnić. Zwołać zebranie, poinformować, ustalić, działać... Emocje, emocje. 

 Noc, trochę chłodniej. Spokój, cisza. Może uda się podrzemać. 

„Dziewczynka, którą kiedyś byłam, odwiedza mnie czasami w snach...”                

Nie pamiętam, co było dalej! Zapomniałam! A przecież tym wierszem mam 

rozpocząć! Strach, kołatanie serca! Co będzie, jak zapomnę? Skompromituję się 

przed grupą i publicznością. Muszę wstać i poszukać tekstu. Spokój, tylko spokój. 

Czy ja mam na drugie Histeria? 

 Kolejny ranek. We trzy jedziemy do teatru, reszta jeszcze śpi. Dziewczyny 

ustalają z akustykiem co, kiedy i dlaczego. Ja oglądam garderoby (za daleko), 

wejście na scenę (schody bez poręczy) i korytarz z miejscem na rekwizyty. Damy 



radę, damy radę – powtarzam jak mantrę. Powrót do hotelu, śniadanie, nieprzyjemna 

rozmowa z kierowcą (nic nowego!), informacja dla grupy i wyjazd do teatru.          

Po drodze rozgrzewamy narządy mowy, poprawiamy nastrój przez głośny śmiech    

i już jesteśmy na Złotej. Szybko wyciągamy rekwizyty, ustawiamy gdzie trzeba        

i czekamy na swoją kolej. Napięcie sięga zenitu. Damy radę! Damy radę!             

Nic innego nie przychodzi mi do głowy. A gdzie dziewczynka, którą kiedyś byłam? 

Mam nadzieję, że dobrze wyuczona, sama wróci w odpowiednim momencie. 

 Pan Bartek Włodkowski – prezes Fundacji AVE i pomysłodawca Juwenaliów 

III wieku – zapowiada naszą grupę. Start! Poszło! Tempo, tempo, następny, 

następna, już, szybciej, szybciej, dawać! Dobrze! Brawa, brawa, podziękowanie, 

dyplom. Koniec! I znowu szybko zabierać rekwizyty, bo następna grupa. Pakujemy, 

wynosimy, szybciej, ciszej, tempo, ruchy, ruchy! 

 Idziemy na spacer cienistą stroną ulicy. Piękna ta Warszawa, oj, piękna.     

Lody u Wedla – pyszne, kawa doskonała. Jest ok! Powrót do Palladium, oglądanie 

przedstawień i oczekiwanie na koncert Jacka Wójcickiego. Część osób bardzo 

zmęczona jedzie do hotelu, ale większość zostaje. Pojawia się artysta i... przez 

półtorej godziny słucham, o niczym nie myślę. Ucho się raduje, dusza śpiewa           

a opuchnięta noga wystukuje rytm. Świetny koncert, piękny. Krakowski tenor 

podbija publiczność, owacje. Dobrze, że zostałam pomimo zmęczenia. 

Powrót do hotelu, jeszcze tylko załatwić parking na jutrzejsze popołudnie, 

żeby nie płacić pod Pałacem Kultury, umówić się z kierowcą na pakowanie bagaży  

i już będę wolna. 

Noc – pierwsza, druga, wpół do trzeciej, jak ten czas powoli leci. Niech 

wreszcie wzejdzie słońce i będzie można wstać po cichutku, żeby nie budzić 

współspaczki. 

Śniadanie – wszyscy cali i zdrowi. Zdrowi? Niektórzy wyglądają niespecjalnie, 

może zaszkodził im obiad z „laptopów” albo coś innego. Zbiórka! Jedziemy do 

Muzeum Historii Żydów Polskich. Miejsce bardzo nowoczesne, multimedialne, 

imponujące. Spędzamy tam ponad 3 godziny a moglibyśmy i cały dzień. Bardzo 

bolą nogi, oj bardzo. Trzeba wracać do teatru, bo obiad, a później Gala Finałowa. 

 Siedzimy na widowni, każdy w innym miejscu, bo sala mieści około tysiąca 

osób, ale chętnych do wejścia było znacznie więcej. Czekamy na początek końca. 

Zaczyna się! Najpierw koncert niezwykłego zespołu Olzanki, wielokrotnego 

laureata Grand Prix na Juwenaliach. Oj, zdolni, bardzo zdolni. A teraz pan Bartek 

podaje imponujące liczby – 200 zespołów, 3,5 tys. uczestników, 60 godzin 

intensywnych przesłuchań. Siedzę cichutko, ogromne zmęczenie. Czesław 

Majewski, Janusz Tylman – skąd ja znam te nazwiska. Mam grać? Śpiewające 

fortepiany? Prezydent Włodzimierz Paszyński? Strzępy słów ledwo do mnie 

docierają. Dobre to miejsce pod balkonem, w zaciszu, chyba mnie nie widać.     

Moje ciało drzemie, umysł już dawno odmówił współpracy, ale nagle słyszę: 

„Grand Prix w kategorii teatr otrzymują UTW-orki ze Świdnicy”. Czyżby to o nas 

chodziło? Leniwie powracam do rzeczywistości. Ewa siedząca obok gwałtownym 

ruchem przywraca mi jasność umysłu – „To wy”.   Słychać brawa i wrzask mojej 



grupy rozsianej po widowni. Ruszam do przodu i odwracam się zerkając bezradnie 

na Grażynkę. „Idź z nią – mówi Ewa – bo sama nie da rady” 

 Mamy Cię! Mamy Cię Grand Prixie! 

Uff, nareszcie można zejść ze sceny. Do autobusu, do autobusu, do domu, do domu 

odpocząć! Odpocząć! 

 Prawdziwa (rozumna) radość przyszła po dwóch dniach. Wyspałam się, nogi 

przybrały z powrotem swój wygląd, serce zaczęło bić właściwym rytmem. I dopiero 

wtedy zrozumiałam, jaki sukces nam się przydarzył. Po występie UTW-orków 

wiedziałam, że było bardzo dobrze i z pewną dozą nieśmiałości dopuszczałam myśl 

o wyróżnieniu, a może nawet i nagrodzie. Ale ... na najwyższe podium nie śmiałam 

nawet spojrzeć. 

Udało się! Nie, tak naprawdę to nasza wygrana jest wynikiem mozolnej pracy, 

dziesiątek spotkań, setek powtórzeń, pokonywania naszych ograniczeń                       

i wydobywania ukrytych możliwości. Jestem dumna z moich UTW-orków!  

Pomimo upału, niekorzystnego biometu, spuchniętych nóg, wysokiego ciśnienia       

i kołaczących serc, dali radę. 

Sukces ma wielu ojców, tylko porażka jest sierotą.  

Bardzo  dziękuję wszystkim, którzy w nas wierzyli, wspierali duchowo, wspomogli 

finansowo. Bez was kochani ten wyjazd  nie doszedłby do skutku. 

  Dwa szczęścia są na świecie 

  jedno małe – być szczęśliwym 

  drugie wielkie – uszczęśliwiać innych. 

Jesteśmy szczęśliwi! Spełniliśmy nasze marzenie, los dał nam więcej niż się 

spodziewaliśmy. Świdnicki UTW zaznaczył w Warszawie swoje istnienie, więc 

wszyscy, którzy są z nim związani, niech poczują ten powiew szczęścia. 

 Warszawa da się lubić... 

 

 

         Relację przekazała  

      Teresa Cora 

 

 

 

 


