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Spektakl  jest  studencką  inscenizacją  scenariusza  musicalu  Agnieszki  Osieckiej,  zrealizowaną  po  ponad 

czterdziestu  latach  od  prapremiery.  Ówczesne  Jabłonie,  wystawione  w  Teatrze  Ateneum  przez  Jana 

Biczyckiego – podobnie jak Osiecka związanego z STS-em i sceną studencką – były jednym z największych 

przebojów teatralnych lat 60.

„Scena przedstawia  Polskę,  rzecz  dzieje  się  przed  wojną”  –  wyjaśnia  Antreprener,  anonsując  kolejne 

postaci: Kokotę Mimi, Inżyniera, Rebekę, Bubę, Maniusię, Gościa, który płaci... Wszyscy wirują w rytmie 

modnych  wówczas  rytmów,  zaglądają  do kawiarni,  kabaretu,  śledzą  ówczesne – dzisiaj  przezabawne – 

reklamy wyrobów wszelakich. Jak w kalejdoskopie zmieniają się klimaty i obrazy.  W wiązance melodii 

ludowych i  nowoczesnych rytmów zawiera się skondensowana, dowcipna opowieść o przed- i powojennej 

Polsce,  do  lat  50.  włącznie. W spektaklu  znalazło  się  też  miejsce  dla  słynnych  Kochanków  z  ulicy  

Kamiennej, dla tytułowego przeboju Niech no tylko zakwitną jabłonie i fragmentów piosenek popularnych 

kompozytorów i poetów, jak też autorów nieznanych. 

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie została założona w 1946 roku 

przez aktora i reżysera Juliusza Osterwę, w wyniku połączenia trzech działających w Krakowie studiów: 

Studia Aktorskiego przy Starym Teatrze, Studia Aktorskiego przy Teatrze im. J. Słowackiego oraz Studia 

Dramatycznego  Iwo  Galla.  Oferuje  czteroletnie  studia  aktorskie  na  dwóch  specjalnościach:  aktorstwa 

dramatycznego i wokalno-aktorskiej  oraz pięcioletnie studia magisterskie na kierunku reżyserii (reżyseria 

teatralna, dramaturgia, reżyseria teatru muzycznego).  PWST kształci również aktorów na na trzech wydziałach 



zamiejscowych: Wydziale Aktorskim i Wydziale Lalkarskim (filie we Wrocławiu) oraz Wydziale Teatru 

Tańca z siedzibą w Bytomiu. Prowadzi także Podyplomowe Studium Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży. 

PWST współpracuje z licznymi szkołami teatralnymi z Czech, Estonii, Hiszpanii, Łotwy, Francji, Hiszpanii, 

Łotwy, Niemiec, Rosji, Słowacji, Ukrainy, Włoch.

O specyfice krakowskiej Uczelni decyduje jej bliski związek z teatrami krakowskimi.  Wielu spośród jej 

wybitnych absolwentów na trwałe związało się z PWST jako pedagodzy. Ze Szkołą współpracują również 

zasłużeni teoretycy teatru. 


