
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gdańskie Miniatury - Kobiety sceny 

 

W ostatnim spacerze śladami słynnych kobiet w Gdańsku poznamy pięć artystek 

scenicznych. Pierwszą z nich jest Zofia Mayr – aktorka Teatru Wybrzeże. Podczas 

naszej wędrówki dowiemy się też, dlaczego w spektaklach, w których występowała 

Bogusława Czosnowska, w scenografii znajdowało się wiele mebli. W kościele św. 

Mikołaja poznamy ciekawe koleje losu aktorki Elżbiety Goetel i jej rodziny.                   

Tekla Gliniecka, o której opowiemy przy pobrzeżu Motławy, w odróżnieniu od 

naszych pozostałych bohaterek żyła w drugiej połowie XIX w. Był to okres, kiedy w 

Gdańsku i w całym zaborze pruskim nasiliła się germanizacja. Tekla Gliniecka 

uważała, że występowanie w teatrze jest spełnieniem obowiązku wobec ojczyzny. 

Czy znacie szlagiery lat 60. ubiegłego wieku? Przy Dworze Artusa, ulubionym 

zabytku artystki, będziecie mogli poznać jedną z największych gwiazd estrady 

tamtych czasów - piosenkarkę Reginę Bielską 

 

1. Zofia Mayr, Teatr Wybrzeże, Targ Węglowy 

Zofia Mayr to jedna z najbardziej rozpoznawalnych 

aktorek w historii Teatru Wybrzeże. Przybyła do 

Gdańska w 1950 r. – w tym czasie pomorski teatr 

miał trzy sceny: w Gdyni, w Sopocie i w Gdańsku 

Wrzeszczu.  

Od pierwszych spektakli kreacje Zofii Mayr wzbudzały wiele emocji. Nieprzeciętna 

uroda artystki przeszła już do legendy. Mimo upływającego wieku wciąż zachwycała 

nieprzeciętną grą aktorską. Jeden z zakochanych widzów przychodził codziennie na 

przedstawienie i zawsze siadał na tym samym miejscu. W czasie spektaklu wzdychał 

ku Zofii Mayr, a kiedy schodziła ze sceny, demonstracyjnie otwierał książkę    

rozpoczynał czytanie. Nie interesowało go nic poza uwielbianą aktorką. Zdarzało się, 

że przejęci rolą Zofii Mayr widzowie wskakiwali na teatralne deski. Rosyjski żołnierz   

z karabinem wtargnął na scenę i dla kurażu postanowił łyknąć ze stojącej na stole 

butelki wódki. Jako, że był to rekwizyt, amator mocnych trunków napił się jedynie 

wody…  

Zofia Mayr mieszkała w Gdyni, ale związała się z gdańską sceną Teatru Wybrzeże.  

Dwa razy dziennie dojeżdżała do pracy – rano na próby, a wieczorem na spektakle. 

Było to naprawdę męczące. Miała jednak szczęście, gdyż zakochał się w niej  

kierowca autobusu i podwoził ją pod sam teatr. 

Wielu aktorów i aktorek wierzy w szczególną moc talizmanów, czyli przedmiotów, 

które mają przynosić szczęście. Zofia Mayr też taki miała – stare, podarte skarpetki. 

Kiedy garderobiana (osoba dbająca o stroje aktorów, aktorek) i wymieniła je na 

nowe, gwiazda nie chciała wyjść na scenę, twierdząc, że przyniesie jej to pecha. 



Nasza bohaterka miała też inne przyzwyczajenia, na scenę wchodziła zawsze prawą 

nogą. Przed spektaklem robiła znak krzyża. 

 

2. Bogusława Czosnowska, dawny Klub 

Dziennikarza, ul. Targ Drzewny 3/7 

„Można powiedzieć, że zagrałam wszystko od: 

Hamleta po krowę” – tak o sobie mówiła Bogusława 

Czosnowska – długoletnia aktorka Teatru Wybrzeże. 

W ciągu 60 lat odegrała ponad 200 

pierwszoplanowych ról!  

Pracę na deskach teatralnych rozpoczynała w swoim rodzinnym mieście Lwowie 

(współczesna Ukraina). Ze sceną była związana od wczesnej młodości. Przed                 

II wojną światową miasto to leżało w granicach Polski. W okresie międzywojnia  

mieszkało tam bardzo wielu naszych rodaków i rodaczek. Bogusława Czosnowska 

występowała w Polskim Teatrze Dramatycznym. Po wojnie granice zostały 

przesunięte na wschód i Lwów znalazł się na terytorium Związku Radzieckiego. 

Przed przyjazdem na Pomorze Gdańskie, grała na wielu scenach w całej Polsce:             

w Szczecinie, Warszawie, Olsztynie, Łodzi, Jeleniej Górze oraz w Poznaniu. W 1957 

r. rozpoczęła pracę w Teatrze Wybrzeże. Wystąpiła również w czterech 

przedstawieniach Teatru Telewizji oraz w dziewięciu filmach.  

W życiu aktorki nie brakowało przygód. W dramacie pt. „Noc listopadowa” grała 

Czarną Nike. Pewnego wieczora zapomniała o przedstawieniu i wybrała się do kina. 

W czasie seansu została poproszona do wyjścia. Dowiedziała się, że od 15 minut 

widownia czeka na rozpoczęcie przedstawienia z jej udziałem. Bogusława 

Czosnowska szybko pobiegła do teatru i zdążyła zagrać swoją rolę.  

Aktorka ponoć nie lubiła swoich nóg i kostek. Uważała, że są brzydkie. Dlatego 

starała się eksponować na deskach teatralnych to co miała najpiękniejsze: ramiona, 

dekolt oraz talię. W przedstawieniach, w których musiała odsłonić nogi  na scenie 

było wiele mebli, za które mogła się schować.  

Życie artystyczne kwitło w tamtym czasie w kilku gdańskich klubach. Bogusława 

Czosnowska bywała w Klubie Dziennikarzy przy Targu Drzewnym – grywała tam               

z przyjaciółmi w karty i kierki. 

Kiedy Bogusława Czosnowska przestała grywać na teatralnych deskach – zajęła się 

reżyserią. Do 2000 r. w dorobku artystki znalazło się ponad 60 przedstawień. Swoją 

artystyczną drogę przedstawiła we wspomnieniach pt. „Ostatni gong”. 

 



3. Elżbieta Goetel, kościół Św. Mikołaja,                         

ul. Świętojańska 72 

Elżbieta Goetel była aktorką, znaną z licznych ról teatralnych, 

telewizyjnych i filmowych. Artystka na stałe związała się                    

z Teatrem Wybrzeże. Wcielała się rolę Panny Młodej                       

w „Weselu”, Klary w „Zemście” i Eurydyki w „Antygonie”.  

Na Pomorze trafiła niejako z przymusu. Jej ojciec, słynny 

pisarz Ferdynand Goetel musiał uciec za granicę, gdyż nie 

chciał uznać mordu w Katyniu, jako zbrodni niemieckiej.                

W 1940 r. funkcjonariusze NKWD (tajna policja w Związku Radzieckim) rozstrzelali  

w okolicach Smoleńska (Rosja) ponad 21 tysięcy polskich obywateli. Władze 

Związku Radzieckiego winą za zbrodnię obarczyli Niemców. Ferdynand Goetel był             

w czasie ekshumacji zwłok i doskonale wiedział, że mord był dziełem Sowietów. 

Pisarz był wielokrotnie zmuszany do oświadczenia, że zbrodni dokonali Niemcy. 

Nigdy tego nie zrobił i musiał udać się na przymusową emigrację. Elżbieta z mamą            

i rodzeństwem zamieszkali u rodziny ojca w Sopocie. 

Elżbieta Goetel była bardzo utalentowana. Chciała studiować w Akademii Muzycznej, 

rozważała również studia plastyczne. Wybrała jednak aktorstwo. Po skończeniu 

studiów aktorskich w Warszawie w 1963 r. znalazła zatrudnienie w Teatrze 

Wybrzeże. Związała się z nim aż do emerytury.  

W lipcu 1980 r. władze podniosły ceny żywności. Konsekwencją tego były strajki 

robotnicze. Największy z nich rozpoczął się w Stoczni Gdańskiej. Pracownicy                      

i pracownice Stoczni Gdańskiej od kilku lat organizowali się w nielegalnych                         

i niezależnych od komunistycznych władz związkach zawodowych. Domagali się 

poprawy warunków pracy, reform gospodarczych, uwolnienia więźniów politycznych 

oraz uznania niezależnych związków zawodowych. W wyniku wybuchów strajków                     

w całej Polsce  władze postanowiły zgodzić się na większość żądań. Powstała wtedy 

pierwsza i legalna organizacja związkowa w Polsce – NSZZ „Solidarność”. 

Przez cały 1981 r. władze państwa przygotowywały się do walki z rosnącą w siłę 

opozycją (przeciwnicy polityki rządu). 13 grudnia 1981 r. generał Wojciech 

Jaruzelski (stał na czele PZPR – Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) 

wprowadził stan wojenny (władze państwa pozbawiają jego obywateli znacznej 

części praw im przysługujących – w ten sposób mogą lepiej kontrolować 

mieszkańców kraju). Władze za pomocą wojska i milicji zaczęły prześladować 

opozycję oraz uznały „Solidarność” za organizację nielegalną. Strajki krwawo 

tłumiono – zginęło wówczas kilkanaście osób, a społeczeństwo znalazło się pod 

kontrolą MO (Milicja Obywatelska) i wojska. Opozycja jednak kontynuowała swoją 

działalność – nielegalnie wydawała oraz rozprowadzała ulotki, prasę i książki. 



Elżbieta Goetel w stanie wojennym włączała się w działalność pomocową dla rodzin 

aresztowanych, internowanych i zwolnionych z pracy – jej rejonem był Gdańsk Dolne 

Miasto.  

W czasie trwania stanu wojennego życie artystyczne zeszło do podziemia. Widzowie 

bojkotowali artystów popierających działania rządu. Rozkwitły teatry domowe, 

organizowano wydarzenia w kościołach. Ponieważ wszelkie zgromadzenia były 

zakazane, musiały być tajne. Na wydarzenia wchodziło się podając hasło, nie wolno 

było klaskać, nagrywać, i robić zdjęć. Choć wiązało się to z ryzykiem, Elżbieta Goetel 

włączyła się w ten podziemny ruch artystyczny. Występowała wraz z gronem 

gdańskich artystów i artystek w kościele św. Mikołaja. Aktorzy, aktorki deklamowali 

patriotyczne, często antysowieckie, teksty Mickiewicza, Słowackiego, Miłosza                      

i Herberta.  

We wspomnieniach Elżbiety Goetel najważniejszym dla niej przedstawieniem było 

wystąpienie w Stoczni Gdańskiej podczas strajku w 1988 r. Przedostała się wraz               

z grupą aktorów i aktorek na teren zakładu. Odbył się tam koncert oraz odczytano 

wiersz patriotyczne.  

 

4. Tekla Gliniecka, ul. Długie 

Pobrzeże 14 

Gdańsk został włączony do państwa 

pruskiego w wyniku drugiego zaboru w 1793 

r. Od lat 60. XIX stulecia w Gdańsku nasiliła 

się germanizacja (narzucanie języka                  

i kultury niemieckiej). Były to trudne czasy 

dla Polek i Polaków, którzy mieszkali w grodzie nad Motławą. Groziło im 

wynarodowienie. Istniały jednak miejsca, gdzie kwitła kultura polska. Jednym z nich 

było towarzystwo „Ogniwo”, założone w 1876 r.  

Innym miejscem krzewienia polskiej kultury było mieszkanie przy Langebrücke 14 

(obecnie ul. Długie Pobrzeże). Wieczorami zawsze zbierało się tam wielu gości,              

a z otwartych okien słychać było polską mowę. Adres ten znany był wszystkim 

Polakom i Polkom potrzebującym pomocy i opieki. Właścicielami mieszkania było 

małżeństwo Glinieckich – Jakuba i Tekli. 

Tekla Gliniecka pochodziła z Chełmna, niewielkiej miejscowości na Pomorzu. Wraz            

z mężem przyjechała do Gdańska w 1879 r. Małżonkowie wkładali wiele energii               

w propagowanie kultury polskiej w Gdańsku. Tekla Gliniecka była przykładem 

patriotki, która starała się rozbudzić ducha polskości poprzez umiłowanie do 

narodowego śpiewu, literatury oraz teatru. 

W „Ogniwie” postanowiono stworzyć amatorski teatr, którego zadaniem miało być 

krzewienie polskiej kultury. Scena rozkwitła za zasługą Tekli Glinieckiej. Widzowie 



szczególnie cenili ją za grę aktorską. Podejmowała się wielu bardzo ważnych kreacji 

w dramatach patriotycznych i komediach obyczajowych. Dla Tekli Glinieckiej teatr stał 

się powołaniem, oddając mu każdą chwilę, spełniała swoje posłannictwo                          

w podtrzymaniu ojczystego języka wśród zagrożonej germanizacją ludności polskiej 

w Gdańsku. Trzeba pamiętać, że w szkołach władze niemieckie oficjalnie zakazały 

nauki polskiego. Scena stała się miejscem, gdzie można było posłuchać rodzimej 

mowy. Mimo obowiązków rodzinnych, pomocy mężowi w sklepie, prób scenicznych                     

i spotkań towarzyskich, w każdej wolnej chwili uczyła się nowych ról. Próby odbywały 

się w mieszkaniu państwa Glinieckich. Pani Tekla kierowała zespołem teatralnym. 

Miała wiele obowiązków. Tworzyła scenografie i dekoracje doradzała w sprawach 

interpretacji ról oraz aranżacji muzycznej, projektowała kostiumy.  

Scena „Ogniwa” miała bardzo urozmaicony repertuar – ambicją zespołu teatralnego 

było kilkudziesiąt premier rocznie. Wystawiano dramaty Słowackiego i Mickiewicza, 

komedie Fredry, Blizińskiego i Bełzy. Publiczność stanowili polscy i niemieccy 

widzowie z Gdańska i regionu: Kociewia, Kaszub. Dlaczego niemieccy? Bardzo 

dobre recenzje spektakli sprawiły, że Niemcy z Gdańska byli bardzo ciekawi 

przedstawień. Sala była zawsze wypełnione po brzegi.  

 

5. Regina Bielska, Dwór Artusa, ul. Długi Targ 44 

Regina Bielska to gwiazda muzycznej estrady lat 60. ubiegłego 

wieku.  

Urodziła się w Wilnie, obecnie stolicy Litwy. Od dziecka 

muzykowała wraz z rodzeństwem. Kiedy wybuchła  II wojna 

światowa, miała 11 lat. W czasie okupacji jej siostra grała                 

w kawiarniach. W tamtym czasie wszystkie lokale były tylko dla 

Niemców. Dlatego, żeby uchronić Reginę przed łapanką, wzięła 

ją do zespołu. Siostry swoją grą utrzymywały całą rodzinę.  

Po zakończeniu wojny, przez Lublin, dotarła do Gdańska.  Mieszkała z rodziną na 

Dolnym Mieście, przy ul. Łąkowej 9. Chciała zostać śpiewaczką operową, ale 

ostatecznie trafiła na estradę. Kiedy była jeszcze uczennicą szkoły muzycznej 

występowała w sopockim Grand Hotelu. Było to bardzo prestiżowe miejsce, gdzie 

zbierała się elita artystyczna i świat polityki. To właśnie na tamtejszej scenie talent 

Reginy Bielskiej został zauważony. 

Bawiący nad morzem dyrygent Jan Cajmer prowadził Orkiestrę Taneczną Polskiego 

Radia i zaprosił początkującą artystkę do Warszawy. Od tego momentu jej kariera 

zaczęła rozwijać się. Regina Bielska otrzymała propozycję nagrania piosenki             

„Pójdę na Stare Miasto”. Później śpiewała dla Radia Gdańsk. Wanda Obniska, 

kierowniczka redakcji muzycznej rozgłośni zaproponowała jej nagranie audycji. 

Piosenkarka wzorem innych artystek, na nagranie zaprosiła zespół. To był wielki 



sukces, słuchacze i słuchaczki, zasypali listami redakcję. Grupa została stałym 

zespołem rozgłośni, a słuchacze wybrali nazwę - Albatros. Regina Bielska                          

z zespołem podróżowała po całym świecie i zdobyła wiele świetnych recenzji.  

Pierwszym wyjazdem zagranicznym piosenkarki był udział w prestiżowym tournée 

(trasie koncertowej) po ZSRR (Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, 

dawna nazwa Rosji, państwo socjalistyczne). 18-osobowej grupy polskich 

wykonawców i wykonawczyń w programie „Mistrzowie Polskiej Estrady" w roku 1963. 

Wyjazd trwał prawie dwa miesiące. Regina Bielska została po nim zaproszona, jako 

jedyna z zespołu, do udziału w międzynarodowym programie „Music Hall” w Moskwie 

(stolicy Rosji). W wydarzeniu tym brało udział ponad stu wykonawców                              

i wykonawczyń z wielu krajów europejskich. Występ Reginy Bielskiej kończył 

pierwszą część programu. Gdańska piosenkarka śpiewała też w innym prestiżowym 

tournée pt. „Uśmiech za uśmiech” odbywającym się w Anglii, Francji, Belgii, RFN 

(Republika Federalna Niemiec, państwo w okresie 1949 – 1990, obecnie leżące w 

zachodniej części Niemiec) i Austrii. Podczas wyjazdów bywały dni, że Regina 

Bielska dawała pięć koncertów dziennie! W 1976 r. występowała w musicalu w 

Teheranie (stolica Iranu). Jednorazowo ten muzyczny międzynarodowy spektakl 

oglądało nawet 800 osób. Największy hit piosenkarki nosi tytuł „Liliowy wrzos”, 

utrzymywał się przez wiele miesięcy na listach przebojów. Zagorzali wielbiciele                    

i wielbicielki nazywali ją polską Ymą Sumac - słynną peruwiańską śpiewaczką                    

o międzynarodowej sławie.  

Regina Bielska ze sceny zeszła w latach 80. ubiegłego wieku. Po zakończeniu 

kariery wraz z mężem, pianistą Romualdem Milnerem,  własnym sumptem wydali 

trzy płyty ze swoją twórczością. 

Regina Bielska mieszkała w Warszawie i Zakopanem, w 1995 r. wróciła do 

Trójmiasta. Jak sama mówi, jej ulubionym gdańskim zabytkiem jest Dwór Artusa, 

którego dotyczy nasza zagadka. 

 

Autor: Krzysztof Murawski    

Opracowanie graficzne: Agata Graban     

Redakcja: Anna Urbańczyk   

Korekta: Larysa Sałamacha 

Zdjęcia: Krzysztof Murawski 

Mapy: https://maps.google.com/maps?hl=pl&tab=ml 

Pomysłodawczyni projektu: Małgorzata Kmicińska 

 



Bibliografia: 

http://reginabielska.pl/ 

Czosnowska B., Ostatni gong, Gdańsk 2000. 

Encyklopedia Gdańska, Gdańsk 2012. 

Znani i nieznani. Opowieści o gdańszczanach, cz. 1, pod red. M. Burczyckiej-

Woźniak, Gdańsk 2004. 

Znani i nieznani. Opowieści o gdańszczanach, cz. 2, pod red. M. Burczyckiej-

Woźniak, Gdańsk 2005. 

Znani i nieznani. Opowieści o gdańszczanach, cz. 3, pod red. M. Burczyckiej-

Woźniak, Gdańsk 2006. 

http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-

obcasy/1,53662,9271371,Co_slychac_.html?as=2 

 


