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Tytuł fragmentu relacji Pani Maria nie opuścia niczego

Zakres terytorialny i czasowy Olsztyn, PRL

Słowa kluczowe Olsztyn; życie teatralne; Bechczyc-Rudnicka, Maria (1888-1982); PRL

Pani Maria nie opuściła niczego

O pani Marii [Bechczyc-Rudnickiej] opowiem bardzo zabawną historię. Kiedy zaczęłam 
pisać o teatrze, to oczywiście przyjęto mnie do Klubu Krytyki Teatralnej i był to szalenie 
fajny Klub, ponieważ przynajmniej raz w roku była taka sesja wyjazdowa. Dziennikarze 
piszący o teatrze z całego kraju pakowali się w Warszawie w autobus, jechali do jakiegoś 
ośrodka, oglądali wszystkie przedstawienia. Oczywiście byli doskonale karmieni, obwożeni 
po atrakcjach miejscowych. No w każdym razie - żyć nie umierać. Mój pierwszy wyjazd. 
Pojechaliśmy do Olsztyna, gdzie dyrektorem był właśnie Andrzej Rozhin wtedy. I pani 
Maria Bechczyc, no już wtedy była osobą chyba pod osiemdziesiątkę. I ja tak patrząc na 
nią, myślę sobie: „No, dzielna kobieta. Daleki wyjazd, dużo spektakli…”. No i proszę sobie 
wyobrazić, że ja po trzech spektaklach obejrzanych już nawet nie miałam ochoty iść na 
tzw. bankiet czy na kolację. Zwyczajnie nie miałam siły, natomiast pani Maria nie opuściła 
niczego. Żadnej wycieczki, żadnego spektaklu, żadnego bankietu i ostatnia wychodziła. 
Tak, że ja po prostu otwierałam tylko oczy, już nie wspomnę o tzw. „pysku”  i podziwiałam, 
że można w tym wieku mieć jeszcze taką energię i tyle życia w sobie. Bo ja zwyczajnie 
odpadałam, mając 25 lat. [Pani Maria] to jest w ogóle fenomen. I jasność umysłu, i pamięć. 
Złośliwi mówili, że ona pamiętała sprzed rewolucji październikowej spektakle. Naprawdę 
myśmy zwyczajnie „odpadali”, ci młodzi, no bo obejrzeć dwa spektakle po kolei, odbyć 
jeszcze jakąś na przykład wycieczkę… Rozmowy, kuluary i tak dalej. I już człowiek o tej 
dziesiątej godzinie czy jedenastej marzył tylko o tym, żeby gdzieś tam, no odpocząć. Pani 
Maria – nie. 
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