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Zamiast
wstępu

P

owoli gasły światła sceny. Schodziliśmy do zaimprowizowanej garderoby.
Mnóstwo wiszących w każdym miejscu strojów, stojące na środku czarne
walizy, a w nich pióra, pasy, kostiumy. Niektóre kufry już zamknięte, ustawione jedne na drugich. Inne jeszcze puste czekały, aby spakować do nich halki,
koszule, bluzki i buty. Jak po każdym koncercie. Wiedzieliśmy, co i jak należało
robić. Przed nami było jeszcze znoszenie kufrów, pakowanie do autokaru, odjazd.
Tego wieczoru nie umieliśmy jednak podporządkować się temu rytmowi.
Oczywiście zawsze po występie było w nas wiele, niejednokrotnie sprzecznych uczuć, które musieliśmy wyrazić w tańcu na scenie. Chcieliśmy być rozhukani
i dziarscy w krakowiaku, wyraziści, ekspresyjni i radośni w oberku, a za chwilę czuli
i opiekuńczy w kujawiaku. Wszystko to przeżywaliśmy również na próbach. Dlatego
zazwyczaj po zajęciach, zamiast z najbliższego przystanku odjechać do domu, szliśmy jeszcze w dużej grupie z Kilińskiego na plac przed Teatrem Wielkim, niezależnie od tego, czy mieszkaliśmy na Bałutach, Polesiu, Widzewie czy Górnej. Chodziliśmy tak, aby ochłonąć, aby z naszymi emocjami nie zostać sami w pustym już o tej
porze tramwaju czy autobusie.
Ten koncert był jednak wyjątkowy. Ostatni przygotowany na Kilińskiego 2,
w dawnej fabryce zakładów bawełnianych, w sali pamiętającej ponadsześćdziesięcioletnią historię zespołu. Jednocześnie był pierwszym koncertem HARNAMA rozpoczynającego pracę pod patronatem Miasta Łódź, w ramach struktur organizacyjnych Teatru Lalek Arlekin. Odczuwaliśmy naturalną w chwilach przełomowych niepewność, ale jednocześnie żal i smutek. Po ostatnim tańcu, gdy zeszliśmy do garderoby, nie było tam już naszej nauczycielki, która przez szereg lat przekazywała nam
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Zamiast wstępu
swoje doświadczenia, wspomnienia i pilnowała, abyśmy z szacunkiem odnosili się
do odziedziczonego dorobku. Gdy wychodziliśmy na scenę, jeszcze była z nami, wiązała jak zwykle chustki, poprawiała kostiumy, przypominała o wyrazie i charakterze
– zawsze pamiętała o najdrobniejszym szczególe. Gdy zeszliśmy i chcieliśmy podziękować, już jej nie było. Nie mogła zostać – nie czuła się na siłach udźwignąć tych emocji. Zobaczyliśmy się dopiero w magazynie przy pracy, rozpakowując kufry, rozwieszając kostiumy. Znikł zawsze obecny po udanym występie uśmiech, gdy wiedzieliśmy,
że publiczność wróciła do domów oczarowana pięknem naszego barwnego widowiska.
Tego wieczoru, gdy spotkaliśmy się w magazynie pełnym zapachów wiekowych wełniaków, potu i kurzu mieszających się ze świeżością wypranej bielizny,
wypełnionym dwupoziomowymi szafami pnącymi się pod sam sufit, a kryjącymi
całe materialne bogactwo zespołu, nie towarzyszyła nam duma z dobrze wykonanej
roboty. Dołączyli do nas dawni tancerze. Prosto z widowni przyjechali z podziękowaniami i naręczami kwiatów. Wszyscy mieliśmy łzy w oczach. Tyle wspólnych radości,
koncertów, tournée, codziennych trudów, czasem smutków, niejednokrotnie miłości.
I co? Pytaliśmy: czy to już koniec? Nie! Zespół będzie istniał! Ma obiecane wsparcie
finansowe, nową siedzibę i nowy magazyn. Te fakty miały nam unaocznić, że możliwy
jest nowy początek. Nie zdołały wszystkich przekonać... Przerwijmy jednak nostalgiczny nastrój…
HARNAM. Zespół, jego historia, dorobek, codzienny trud i odświętne radości.
Skoro jest on tak ważnym doświadczeniem w naszym życiu. Skoro spośród wielu możliwych zainteresowań wybieraliśmy właśnie tańce ludowe i im poświęcaliśmy czas.
Skoro przyjaźnie tu zawarte wytrzymały próbę czasu. Skoro możemy powiedzieć, że
w dużej mierze on nas ukształtował i tyle nam dał… No właśnie, co… Co to było? Co
nas tak pociągało? I jak to się działo?
O tym i wielu innych rzeczach chcemy opowiedzieć w tej publikacji. Rozpoczynając od powstania zespołu, jego rozwoju, poprzez podejmowane przedsięwzięcia, na dorobku artystycznym kończąc. Książka ta ma być próbą odpowiedzi na pytania, dlaczego udało się taki zespół stworzyć, utrzymać i rozwijać. Co
sprawiało, że tyle pokoleń młodych ludzi pracowało z ogromnym entuzjazmem?
Co stanowiło o jego wartości? Jednocześnie zamiarem naszym było zebranie
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Zamiast wstępu
w jednym miejscu i zachowanie ogromnego dorobku zespołu, na który składają się
przede wszystkim przepiękne, a niestety dzisiaj nierzadko już zapomniane układy
choreograficzne. Chcieliśmy jednocześnie odbyć swego rodzaju podróż sentymentalną, przypominając najważniejsze tournée artystyczne. Za datę końcową przyjęliśmy rok 2008, który symbolicznie zamykał pewną epokę w dziejach HARNAMA.
Wszystko to miało wpływ na konstrukcję książki, która składa się z
czterech zasadniczych części. Każda poświęcona jest innemu tematowi i każda
ma trochę inny charakter. Znalazło się tu również zestawienie filmów z udziałem zespołu oraz kalendarium doprowadzone do roku bieżącego. Roku jubileuszu sześćdziesięciopięciolecia, w ramach obchodów którego również ta publikacja się ukazuje.
Szukając odpowiedzi na pytania postawione powyżej, przeglądaliśmy
materiały zgromadzone w archiwum zespołowym, rozmawialiśmy z tancerzami
oraz osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie HARNAMA w różnych okresach.
Wertowaliśmy wycinki prasowe, albumy z fotografiami oraz zachowane foldery
i programy artystyczne. Swoją wiedzę staraliśmy się też uzupełniać, korzystając
z dostępnej literatury. Zdajemy sobie sprawę, że pewnie nie udało nam się ukazać całej złożoności funkcjonowania zespołu, że nie wykorzystaliśmy wszystkich
możliwości dotarcia do ludzi, którzy mogliby wnieść jeszcze więcej informacji lub
ciekawostek do tej historii.
Staraliśmy się jednak, aby ta opowieść mogła być źródłem wiedzy o
dziejach zespołu. Aby dla byłych tancerzy była powodem do dumy z uczestniczenia w takim przedsięwzięciu, a dla obecnych i przyszłych inspiracją do pracy. Dla
wszystkich zaś interesujących się folklorem, polską muzyką ludową, baletem czy
tańcem po prostu przyjemną i pożyteczną lekturą.
Tym, którzy zechcieli nas wspomóc, którzy cierpliwie odpowiadali na
nasze pytania, pomagali w odnajdywaniu starych zdjęć i materiałów archiwalnych, składamy gorące podziękowania.

Zamiast wstępu
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Historia
nie tylko taneczna
Geneza

W

e wszystkich dostępnych artykułach prasowych, opracowaniach,
folderach o Zespole Tańca Ludowego HARNAM przewijają się
takie określenia: „Harnam jest najstarszym tego typu zespołem
w Polsce”, „Nieznane było Mazowsze i Śląsk, kiedy [...] powstawał zespół stawiający sobie za cel prezentowanie, propagowanie i upowszechnianie tańców i pieśni ludowych z terenu całej Polski”… Co dokładnie oznaczają przytoczone wyżej określenia? Dlaczego HARNAM powstał, zanim ktokolwiek
słyszał o Mazowszu czy Śląsku? Żeby odpowiedzieć na te pytania, należy cofnąć się do lat 1945–1950 i spojrzeć na tworzącą się po zakończeniu II wojny
światowej nową polską rzeczywistość i miejsce, jakie w niej odgrywała Łódź.
Wobec ogromnego zniszczenia Warszawy, dokonanego głównie w trakcie Powstania Warszawskiego i bezpośrednio po nim, Łódź awansowała w 1945 r.
do rangi tymczasowej stolicy kraju. Związane to było przede wszystkim z dogodnym położeniem miasta oraz, rzecz jasna, ze stosunkowo niewielkimi zniszczeniami dokonanymi tu przez okupanta. Ponadto Łódź, postrzegana już od dawna
jako miasto robotnicze, niewątpliwie pasowała do roli ośrodka nowych komunistycznych władz, urzędujących do tej pory w Lublinie. Od stycznia 1945 r. rozpoczął się proces przenoszenia do Łodzi urzędów i instytucji o charakterze centralnym. Wraz z nimi do miasta napłynęły ogromne rzesze ludności, głównie z terenów wschodnich. Tutaj trafiła duża część ocalałej z pożogi wojennej inteligencji,
twórców i artystów. Tu rozpoczęły działalność redakcje gazet o charakterze ogólnopolskim, wydawnictwa, powstał Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka oraz
Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych. Swoje podwoje dla publiczności otworzyły
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teatry, wykorzystując niezniszczone przedwojenne budynki
należące do Łódzkich Teatrów Miejskich oraz adaptując
nowe. Miasto stało się centrum kinematografii, bo właśnie
tu zlokalizowano Wytwórnię Filmów Fabularnych. W przeciągu roku od zakończenia działań wojennych praktycznie
podwoiła się liczba ludności Łodzi, przekraczając pół miliona
mieszkańców. Ten niewątpliwie pospieszny bieg wydarzeń
i rytm życia trafnie określił Henryk Tomaszewski – przyszły założyciel, dyrektor i kierownik artystyczny Wrocławskiego Teatru Pantomimy, a w latach 1945–1947 student
Iwo Galla – pisząc: „kto późno do Łodzi, ten sam sobie szkodzi”. I choć żywot „tymczasowej stolicy” zakończył się równie szybko, jak się zaczął, to Łódź, próbując wykorzystać
szanse i wszelkie atrybuty wynikające z zaistniałej sytuacji,
nie tylko przez te kilka miesięcy, ale praktycznie do roku 1950
przewodziła życiu artystycznemu i teatralnemu w Polsce.

Obok zawodowych instytucji kultury i sztuki
zaczęły powstawać też różnego rodzaju placówki kulturalno-oświatowe, mające na celu szerzenie podstaw wiedzy wśród coraz liczniejszej grupy robotników. Faktycznie sprowadzało się to głównie do propagowania i kształtowania właściwych postaw społecznych związanych
z nowym ustrojem państwa. Na działalność tę łożono
poważne kwoty, a każdy zakład pracy zatrudniający ponad
sto osób był wręcz zobowiązany do prowadzenia świetlicy. Za ich funkcjonowanie odpowiadały branżowe związki
zawodowe. W rezultacie w przeciągu dość krótkiego czasu
powstało w mieście około trzystu takich placówek. Zdecydowana większość z nich szybko zakończyła działalność,
będąc postrzegana jedynie jako ośrodki propagandy. Niektórym udało się jednak przetrwać dzięki rozłożeniu priorytetów pomiędzy oficjalną propagandę a rozwój typowych form ruchu amatorskiego w zakresie teatru czy tańca.
Ruch amatorski zyskał zresztą szerokie poparcie nowych władz państwowych. Ze względu na swoją

14 Geneza
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efektywność, widowiskowość i możliwość zaprezentowania
swoich umiejętności w trakcie organizowanych pokazów czy
występów cieszył się też dużym zainteresowaniem wśród
bywalców owych świetlic i przyzakładowych domów kultury.
Ośrodki, które zorganizowały u siebie teatr amatorski lub
zespół taneczny, cieszyły się szczególnymi względami i były
otaczane opieką ze strony związków zawodowych. Nieliczne
z nich miały to szczęście, że zdołały nawiązać współpracę
z profesjonalistami. O ile bowiem urzędy i instytucje o charakterze centralnym były w latach 1945–1946 stopniowo
przenoszone do Warszawy, to najlepsi reżyserzy, aktorzy,
choreografowie, publicyści czy plastycy wciąż przebywali
w Łodzi. Ich współpraca z ruchem amatorskim była o tyle
istotna, że wśród tzw. aktywistów ruchu brakowało kadr,

które byłyby w stanie spełnić rozbudzone oczekiwania.
Organizowane kursy dla kierowników świetlic robotniczych,
instruktorów zespołów teatralnych czy tanecznych były
niewystarczające, a w większości przypadków były to tzw.
kursy krótkoterminowe, trwające zaledwie około miesiąca.
Jednym z takich „szczęśliwców” została świetlica
działająca przy Zakładach Przemysłu Bawełnianego Nr 8,
usytuowana w budynku przy ul. Kilińskiego 2 w Łodzi, gdzie
przed wojną znajdowała się fabryka Biedermannów. Placówka ta powstała niedługo po uruchomieniu produkcji,
czyli w połowie roku 1945. Jej kierownikiem została Maria
Nowicka (później Szkudlarek), zatrudniona w zakładach od
4 września 1945 r. Rozpoczęła swoją pracę od organizacji
biblioteki, ale szybko postanowiła nie ograniczać się tylko do

Świetlica przy
Zakładach
Bawełnianych Nr 8
Po lewej:
Dawne biura fabryki
Biedermannów
przy ul. Kilińskiego 2
w Łodzi oraz
wnętrza świetlicy
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M. Szkudlarek, organizator
i wieloletni kierownik
świetlicy a następnie
Zakładowego Domu Kultury

takiej działalności i postawiła na rozwój form scenicznych. Do współpracy w charakterze instruktora zaprosiła m.in. studenta Wyższej Szkoły Teatralnej Romana
Sykałę, późniejszego dziekana Wydziału Aktorskiego łódzkiej Filmówki, dyrektora
teatru 7.15 i aktora Teatru Powszechnego w Łodzi, który wtedy był asystentem
Leona Schillera w Teatrze Wojska Polskiego. Przyczynił się on niebywale, wraz
ze swoją koleżanką, a potem żoną Ewą Zdzieszyńską, do rozwoju działającej w
świetlicy grupy teatralnej. Przygotował z nią przedstawienie sztuki holenderskiego pisarza Hermana Heijermansa z 1900 roku, zatytułowanej Nadzieja oraz
Matki Maksyma Gorkiego. W obu tych spektaklach wprowadzone zostały wstawki
taneczne, których opracowaniem zajęła się Jadwiga Hryniewiecka, wybitny choreograf związany z Teatrem Wojska Polskiego (dzisiejszym Teatrem im. S. Jaracza),
gdzie właśnie pracowano nad słynnym przedstawieniem „Krakowiacy i Górale”.
Wkrótce okazało się, iż ta współpraca dała początek zespołowi tańca ludowego,
który w najbliższej przyszłości miał zostać uznany za jeden z najlepszych w kraju
i najbardziej rozpoznawalnych za granicą. R. Sykała pojechał z grupą teatralną

Pierwsze tancerki
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i taneczną na ogólnopolski pokaz amatorskich zespołów świetlicowych, zorganizowany w Teatrze Polskim w Warszawie z okazji VIII Kongresu Związków Zawodowych, lecz niedługo potem opuścił Łódź i udał się na stypendium do Instytutu
Sztuki Teatralnej w Leningradzie. Po jego wyjeździe zespół teatralny przestał
praktycznie istnieć, natomiast dziewczęcy zespół baletowy, stworzony specjalnie na potrzeby wspomnianych wyżej przedstawień, stał się zupełnie samodzielną
grupą. Jej kariera artystyczna dopiero wtedy miała zacząć się w pełni rozwijać.

„Nieznane było Mazowsze i Śląsk, kiedy [...] powstawał zespół
stawiający sobie za cel prezentowanie, propagowanie i upowszechnianie tańców i pieśni ludowych z terenu całej Polski”
W tym miejscu możemy zatem powrócić do pytań postawionych na
wstępie i wyjaśnienia owych enigmatycznych sformułowań, często używanych
przez piszących o HARNAMIE. „Najstarszy tego typu zespół w Polsce” oznacza
zatem, ni mniej ni więcej, to, że jest to zespół wywodzący się z prężnie rozwijającego się tuż po zakończeniu II wojny światowej ruchu amatorskiego,
który z kolei narodził się w świetlicach robotniczych działających przy zakładach produkcyjnych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że był to świadomy wybór
J. Hryniewieckiej, która po wojnie w ruchu amatorskim postanowiła realizować
swoje projekty. Jak wiele lat później napisała w swojej historii baletu Tacjanna
Wysocka, był to „najlepszy przykład „amatorskiego” zespołu, gdzie amatorstwo nie polega na braku wiedzy, tylko na tym, że taniec stanowi zajęcie dodatkowe, uprawiane li tylko z wielkiego zamiłowania do sztuki, a czas na to poświęcony jest czasem wygospodarowanym z czasu przeznaczonego na zasłużony
odpoczynek”. Za oficjalną datę powstania zespołu uważa się rok 1947, a więc
moment wystawienia sztuki Nadzieja, w której dziewczęta pod kierownictwem
J. Hryniewieckiej odtańczyły wstawkę baletową. Niestety nie dysponujemy żadnymi oficjalnymi dokumentami, które podawałyby dokładną datę jego powołania,
bo po prostu takowe prawdopodobnie nigdy nie istniały. Zespół został bowiem
zwołany ad hoc w celu przygotowania konkretnego zadania i tak to się zaczęło.
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J. Hryniewiecka, tancerka,
choreograf, nauczyciel,
współpracownica wielu
znanych reżyserów
teatralnych, twórczyni stylu
scenicznego HARNAMA

Na sąsiedniej stronie:
Przedstawienie „Nadzieja”
wg H. Heijermansa,
„Zabawa w karczmie”
fragment ze spektaklu
„Matka” M. Gorkiego,
13 dziewcząt, które
występowały w spektaklu
„Nadzieja”

Najstarsza zachowana Kronika zespołu podaje jako datę jego powstania marzec
1947 roku oraz wymienia pierwszy skład tancerek, w którym znalazło się trzynaście dziewcząt. W przypadku Mazowsza czy Śląska, które zostały powołane
dekretem ministra kultury i sztuki i z założenia były zespołami w pełni profesjonalnymi, działającymi pod patronatem państwa, taki problem nie istnieje.
Pierwszy z nich powstał 8 listopada 1948 r., a drugi 1 lipca 1953 r. Pewnym jest
więc, że oba zostały założone po HARNAMIE. Nie ma zatem żadnego przekłamania w sformułowaniu, że „nie było jeszcze Mazowsza ani Śląska, kiedy w Łodzi
powstawał zespół stawiający sobie za cel upowszechnianie tańców i pieśni ludowych z terenu całej Polski”. Wieloletni tancerz najpierw HARNAMA, a następnie
Mazowsza, Włodzimierz Tomaszewski (późniejszy wiceprezydent Łodzi), stwierdził wręcz, że „to ludzie z HARNAMA tworzyli Mazowsze, a Tadeusz Sygietyński
nie wyobrażał sobie organizowanego przez siebie zespołu bez Hryniewieckiej”.
Potwierdzeniem tych słów jest przecież znany powszechnie w środowisku „harnamowców” i przekazywany kolejnym pokoleniom tancerzy fakt „zasilenia” Mazowsza w momencie jego powstania ośmioma parami tanecznymi z HARNAMA, które Hryniewiecka zabrała z sobą, gdy została pierwszym choreografem
tego zespołu. „Nie wiem, czy to było rzeczywiście dokładnie osiem par – wspomina wieloletni kierownik artystyczny HARNAMA i uczeń Hryniewieckiej, Sławomir Mazurkiewicz – ale na pewno część osób odeszła wtedy do Mazowsza.
Zresztą i w latach późniejszych nasi tancerze robili kariery nie tylko w Mazowszu,
ale i w wielu innych zespołach tanecznych, baletowych czy teatrach.” Wśród tych,
którzy zasilili Mazowsze, znalazły się też tancerki z pierwszego składu zespołu,
m.in. siostry Zdzisława i Halina Kachna oraz Józefa Bartnik. O tym, że zawodowe
zespoły pieśni i tańca miały swoje pierwowzory w ruchu amatorskim, pisała też
Irena Turska w Almanachu baletu polskiego 1945–1974. Wyraźnie podkreślała ona,
że HARNAM wyróżniał się zdecydowanie na tle innych grup folklorystycznych.
Praktycznie od momentu swojego powstania HARNAM był rządzony
przez trzy kobiety: Jadwigę Hryniewiecką, która była głównym choreografem,
Marię Wahlman, kierownika muzycznego i Marię Szkudlarek, kierownika organizacyjnego nie tylko zespołu, ale i całego Domu Kultury działającego przy Zakładach
Przemysłu Bawełnianego Nr 8. W miarę rozrastania się zespołu przybywało osób
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Historia...
odpowiedzialnych zarówno za prowadzenie zajęć taneczrozpoczęła się tak prężnie rozwijać, iż liczba dorosłych tannych, jak i za sprawy organizacyjne. Próby odbywały się
cerzy wzrosła do 35, została też powiększona o 16-osozazwyczaj w soboty i niedziele – głównie z dwóch powodów.
bowy zespół dziecięcy. Początkowo próby odbywały się
Po pierwsze J. Hryniewiecka, mieszkająca na stałe w Warw niewielkiej salce w dawnym pałacu Biedermanna, pod
szawie, do Łodzi przyjeżdżała w piątki wieczorem i pozostaktórą mieściły się biura, co doprowadzało do sytuacji,
wała tu jedynie przez weekend, a po drugie tylko wtedy tanże chłopcy musieli ćwiczyć oberki i mazury bez tupania.
cerze mieli wolne od swoich codziennych obowiązków, zwiąPodłogi były jeszcze wtedy z ksylolitu, co z kolei powodozanych z pracą zawodową lub nauką. Hryniewiecka wprowało, że unosząca się w postaci czerwonego pyłku mączka
wadziła od początku stanowisko asystenta. Było ich kilku
pokrywała ćwiczących tancerzy. Kolejnym problemem
w różnych okresach działalności zespołu, w zależności od
była trudna sytuacja finansowa. Hryniewiecka na samym
liczby grup taneczpoczątku za swoją
nych, w jakich prowapracę nie otrzymy...
był
to
„najlepszy
przykład
„amatorskiego”
zespołu,
gdzie
dzone były zajęcia.
wała żadnego wynaAsystenci odpowieamatorstwo nie polega na braku wiedzy, tylko na tym, grodzenia. Klinowski
dzialni byli za realizaże taniec stanowi zajęcie dodatkowe, uprawiane li tylko wspomina o organicję myśli artystycznej
zowaniu „nielegalz
wielkiego
zamiłowania
do
sztuki,
a
czas
na
to
poświęHryniewieckiej. To
nych” potańcówek,
głównie oni ćwiczyli
cony jest czasem wygospodarowanym z czasu przez- dochód z których
z tancerzami układy
był właśnie przeznanaczonego na zasłużony odpoczynek.”
do poszczególnych
czany na pensję dla
tańców, ułożone i
głównego choreowprowadzone przez Hryniewiecką. Z czasem realizowali
grafa. Nie było również mowy o rezerwowaniu hotelu dla
własne pomysły artystyczne, i to nie tylko w HARNAMIE,
Hryniewieckiej, w związku z czym musiała ona spać na
ale i w innych zespołach tanecznych. Pierwszymi asystenrozkładanym łóżku w biurze. I z tym epizodem wiąże się
tami Hryniewieckiej byli: Daniela Nawrocka i Władysław
zabawna historia z dreszczykiem.
Lewandowski oraz Sławomir Mazurkiewicz i Irena Kik, któZarówno wśród pracowników Domu Kultury, jak
rzy prowadzili grupy dziecięce. Szybko też okazało się, że
i tancerzy zespołu krążyły opowieści, że w pałacu Biderniezbędna jest pomoc w pracach administracyjno-organimanna straszy. Związane one były z tragedią, jaka wydarzyła
zacyjnych. Zastępcą kierownika Domu Kultury został jeden
się tam pod koniec II wojny światowej. Gdy w styczniu 1945
z tancerzy – Andrzej Klinowski.
r. do Łodzi weszły wojska sowieckie, Bidermannowie dostali
We wrześniu 1948 roku do zespołu trafili pierwsi
nakaz opuszczenia miasta w ciągu zaledwie kilku godzin.
mężczyźni, było ich ośmiu. Wkrótce sekcja taneczna
Brunon Biedermann, silnie związany z Łodzią, nie mógł się z tym
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...nie tylko taneczna
pogodzić. W akcie desperacji zabił żonę i córkę z pistoletu, po
czym sam popełnił samobójstwo. Cała trójka została pochowana w ogrodzie koło domu i dopiero w latach siedemdziesiątych zostali przeniesieni do rodzinnego grobowca na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej. Pewnego razu w nocy
do zakładów bawełnianych przyjechał kierowca z towarem i
musiał zaczekać do rana na rozładunek. Został skierowany na
salę świetlicową, aby mógł się tam przespać. W biurze spała
J. Hryniewiecka. Obudziwszy się, wyszła na salę i zobaczyła
obcego mężczyznę w bieliźnie, w związku z czym postanowiła
wrócić do swojego pokoju. Skrzypienie otwieranych drzwi zbudziło jednak przybysza. Jego oczom ukazała się postać w białej

nocnej koszuli dokładnie w momencie, gdy znikała w pomieszczeniach biurowych. Mężczyzna, znający mrożące krew w
żyłach opowieści o duchach krążących po zakładzie, tak się
przestraszył, iż tak jak stał uciekł na portiernię, gdzie spędził
resztę nocy. Sprawa wyjaśniła się rano i stała się wiadomością dnia. Nieszczęsny kierowca jeszcze długo był przedmiotem
żartów i dowcipów, natomiast Jadwiga Hryniewiecka miała za
sobą zupełnie nową rolę teatralną – ducha.
Po kilku latach problem noclegów został rozwiązany poprzez przydział mieszkania dla głównego choreografa zespołu.

Tańce rosyjskie
grupa dziecięca
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