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O żakach, szopce i murarzach z Krowodrzy. 
Już w XIII wieku istniał w Krakowie zwyczaj urzqdzania 

w okresie świqt jasełek po kościołach . Przy żłobku ustawiano 
figury Matki Boskiej. św. Józefa. pasterzy i Trzech Króli oraz śpie
wano kolędy i pobożne pieśni . 

W XVI! wieku jasełka ożywiły się przez włqczanie postaci 
komicznych. Żacy i wesołki, ukryci za kotarq, poruszali figurka
mi (przy pomocy drqżków). wygłaszajqc przy tym odpowiednie 
do każdej postaci krotochwilne teksty i śpiewajqc piosenki. 

Owe śmieszne figury przedstawiały najczęściej pijanych 
chłopów i żołnierzy. śmierć tańczqcq z diabłem. mistrza Twar
dowskiego, czarownice. traczy drzewo trqcych i 1. p. 

W poczqtkaah XVIII wieku władze kościelne zab1oniły od
grywania jasełek w kościołach . Z tq chwilq jasełka obnoszone 
sq przez żaków i trefnisiów i zaczynajq wędrować po mieście. 
Przybierajq przy tym postać dzisiejszej szopki. Treści poważne 
znikajq, natomiast glównq częściq szopki stajq się żartobliwe 
wstawki z Herodem, diabłem , krakowiakiem. góralem. Twardow
skim i 1. d. 

Po żcxkach i owych wesołkach objęli w spadku w poczqi
kach XIX wieku, tradycje szopki krakowskiej rzemieślnicy kra
kowscy, a przedewszystkiem murarze ze Zwierzyńca 1 Krowodrzy. 
Te dwie (naówczas podmiejskie) wsie z których pierwsza dała 
nam przed 50 laty „Królowę przedmieścia". druga nieco później 
wspaniałe typy „Krowoderskich zuchów", pielęgnowały u siebie 
uroczy zwyczaj chodzenia z szopkq, zrobionq i odgrywanq przez 
młodych mistrzów kielni i wapna. 

Dzięki nim szopka krakowska zarówno przez swe prze
piękne kształty jak i przez barwność samego widowiska zyskała 
sławę nawet za granicą. 

Niektórzy pamiętajq ów długi szereg szopek (jeszcze przed 
pierwszq wojnq światowq) ustawionych w Rynku Głównym w Kra
kowie, wysokości nieraz na 2 mtr. i rzęsiście oświetlonych. 

A sami szopkarze. cóż to za bajeczne typy andrusów kra
kowskich. tych co to z dziada pradziada w zimie zarabiali szop
kq, w lecie natomiast. na budowie, dzielnie manewrowali kielniq· 

Oni to dostarczyli Krumłowskiemu i Turskiemu nieśmiertal
nTch typów Antków, Kaników, Felków i Staszków do grywanych 
jeszaze dziś wodewilów! 

: Nie zaniedbali murarze krakowscy tradycji szopkowej i po 
ostatniej wojnie: w roku 1947 szopka Franciszka Tarnowskiego -
murarza · z Krowodrzy - zakupiona została przez Minister11iwo 
Kultury i Sztuki i ofiarowana znakomitemu artyście radzieckie
mu - Sergiuszowi Obrazcowowi. 

DYREKCJA TEATRU »OSA« 

Tadeusz Sutt 

Grzegorz Timofiejew Henryk Szwajce.r · 



ROMANS Z \VODE\\ :Ll' 

Cóż 1o za „Romans z wodewilu" - zapytajq bywalcy „Osy". 
Nie sądzę. aby trzeba było nowego Ow1diuEza i tłumaczenia sztuki 
miłosnej. Fomans 1o romans. Jasne. Na1omiast wymaga objaśnienia 
sam wyraz „wodewil". 

Nazwa „wodewil" zrodziła si ę w XV wieku we Francji i nada
wana była pieśniom w duchu satyrycznym. Na początku XVIII 
stulecia kuplety ie wcielono do utworów teo.tralnych nazywając 
je komediami z wodewilami. a później poproslu wodewilami. 
Z biegiem lal pojęcie wodewilu 
rozszerzyło się i objęło wszelką 
komedię muzyczną o wesołej 
treści. Głośne są francuskie 
wodewile z XIX wieku z mis
trzem Labichem na cze le. w Pols
ce wodewil osiąga swój szczy
towy rozwój na pograniczu 
XIX i XX wieku w Krakowie. 

Pierwsza wojna światowa 
wypiera wodewil ze sceny 
wprowadzając na Io miejsce 
hałaśliwą i barwną rewi ę. Jed
nakże żywo1 jaskrawego mo
tyla był nie długi: dziś jesteśmy 
świadkami zmierzch u rewii 
i nawrotu do wodewilów . 

. W poszukiwaniu odnośnego 
materiału znany reżyser i autor 
sceniczny Władysław Krzemiń
ski zwrócił się do archiwum 
przeszłości i wydobył z kurzu 
zapomnienia wodewil Stefana 
Turskiego p. t. „Zuchy krowo- Wła<lysław Krzemiński 
derskie" grany ongiś z wielkim powodzeniem w Krakowie. 

Jednakże czas stwarza nowe potrzeby, 1o też Krzemiński nie 
ograniczył się do wiernego powtórzenia starego wodewilu, leczna 
jego kanwie osnuł właściwie rzecz nową odpowiadającą wymo
gom i gustom dzisiejszej publiczności. 

Zachowane zostały tło Krakowa. postacie. romansowy wątek 
i piękny motyw chodzepia z szopką wykonywaną co roku w Kra
kowie przez . r~ęmię~J_ników na Korowodrzy, ale pozatem jakaż 
zasadnicza różnica! \do' ończenie aa str. ~ 

Wanda Jakubińska Marian Dąbrowski 

Zygmunt Łuczak Maria Górecka 

Helena Puchniewsktl Janusz ściwiarski 



ROMANS z VVODEVVILU 
KOMEDIO-FARSA WŁADYSŁAWA KRZEMIŃSKIEGO 

na tl e krotochwili S. Turskiego „Zuchy krowoderskie " z muzyką w opr. A. Klucznioka . 

R;:i dca Alfons Kłac zek-Kłaczkow ski 

Balbina , jego żona . 

Wanda l 
Ka111illa J. ieh dzi eci 
Roman 

Florian Gzymsik, majster murarski . 

Katarzyn::i, jt>go żona 

F elek . 

Franek 

Staszek 

Walek 

Zofia 

Kazimierz 

· ich dzieci · 

O S O B Y: 

Mari an Dąbrowski 

Wanda .Jaku1>ińska 

Maria Górecka 

7.of ia .Jamry 

.fonusz Golc 

.Ja n usz Ści wiarski 

Ht' lena Pur.hniewska 

T~de 11sz Wesołowski l 
Henryk Szwajcer 

Henryk Bielecki 

13oleslaw Kamiński 

St:inisława Piasecka 

Zygmunt Łuczak 

Alfred Trzywdar Kręcki 

Witold, artysta malarz 

Literat 

Zuzia. 

Rózia. 

Pani I 

Pani II 

Walenty 

Walentowa 

Józek. . 

Przechodzień 

Służ~ca . 

W duetach tanecznych: Eugenia i Tudeusz Sutt. 

Wacław Zwoliński 

Edmund Szafrański 

Wiesław Wierusz-Kowalski 

Zofia Karpińska 

Krystyna Gręda-Mikołowa 

Helena Wilczyńska 

Helena Kamińska-Sadzyńska 

Wincenty Łoskot 

Dominika Bartosiewicz 

Janusz Cegiełka 

Władysław Stankiewicz 

Jad wiga Stankiewicz 

W ak9ie li: Baśń zimowa. W finale: Krakowiak. Muzyka do tańców Żygmonta Wiehlera. 

Opracowanie sceniczne: Tadeusz Wesołowski 
Ewolucje taneczne: Eugenia Sutt. 

Dekoracje: Marian Eile. 'Stroje: Jaoioa lpoborsb . 
Wykonanie dekoracji: Jerzy Kondracki. 

Oryginalna szopka krakowska i kukiełki zostały wykonane w Teatrze Starrm w Krakowie przez St. Polaka i odznaczone na wystawie szopkarskiei . 

Stroje wykomwe przez Marit; Jurkiewicz i Jana Nowosielskiego. Kapelusze: Jadwiga Horośiewicz, Łódź, K.ilinskiego 48. 
Dyrektor Teatru: Tadeusz Sutt Kierownik literacii: &Hegor Timofieje,Jł· 

Dyr. Admin.: Henryk Szwajcer Ki~rownik mmyuny: Zygmunt Wiebler 

• 



. Romans z wodewilu (dokończenie ze str. 4) 

U Turskiego przedstawione sq dwa środowiska: zbogaco
nego kamienicznika radcy Kłaczka i lumpenproletariuszy braci 
Gzymsików. Widz rozczula się śledzqc perypetie syna murarskiego 
Kazimierza i bogatej panny Wandy Kłaczkówny, której rodzice 
wzbraniajq małżeństwa z chłopcem z „nizin". Ale na koniec roz
czulona widownia uczestniczy w harmonijnej zgodzie obu domów. 
Piękne „kochajmy się" jeszcze raz uroczq lecz nie realnq muzykq 
barw przesłania istotę klasowych stosunków. 

Inaczej spojrzał na ten idylliczny wqtek Władysław Krze
miński. Dzieje biednego Kazimierza i bogatej Wandy przenosi 
na Ho istotnych stosunków politycznych i klasowych w Krakowie 
na przełomie XIX i XX wieku, ożywia postacie namiętnościq spo
łecznej walki, obdarza rumieńcami życia . 

Rzecz dzieje się w Krakowie w okresie prapremiery „Wesela" 
St. Wyspiańskiego, balów wieropoddańczej arystokracji w pałacu 
•. Pod baranami" i narastania niepodległościowego socjalizmu. 
Konserwatyści czytajq „Czas" i delektujq się bzdurnymi szcze
gółami z życia magnaterii pod „łaskawym" panowaniem Fran
ciszka Józefa, młodzi pomstujq na zatracenie uczuć niepodleg
łościowych i rojq o wolnej Polsce. W tym świetle postacie Kłaczków 
nabierajq ostrych rysów karykatury, natomiast Grzyms.ikowi.e 
tracqc cechę andrusów z Korowodrzy występujq jako bliscy nam 
przedstawiciele ludu. Między nimi nie ma zgody, bo nie ma 
wspólności między kosmopolitycznq magnateriq i wzorujqcym 
się na niej mieszczaństwie a głęboko patriotycznym krakowskim 
ludem. 

Konflikt ten ukazany został w całej jasności i z niekłamanq 
prawdq. Wanda i Roman porzucajq dom K!a'czków. aby przyłq
czyć się do tych, którzy pragnq nadejścia Polski, tej nowej Polski, 
w której człowiek z ludu pogardzany nie jest. 

Oto dzisiejsza aktualna wymowa przeróbki Władysława 
Krzemińskiego. ;:,miejemy się z groteskowych postaci Kłaczków 
świadomi zmierzchu tego świata i cieszymy się radościami Grzym
Śików widzqc w nich braci współczesnego trudu. Znakomita gra 
Tadeusza Wesołowskiego i jego trafne opracowanie sceniczne, 
dowcipne dekoracje Mariana Eilego, barwne stroje Janiny lpo
horskiej, wdzięczne stare melodie Alo}zego Klucznioka"i muzyka 
Zygmunta Wiehlera, ewolucje taneczne Eugenii Sutt. staranna gra 
całego zespoł'u - wszystko to podnosi atrakcyjność widowiska, 
które uczy i bc;rwi pierwszorzędnie. 

Grzegorz Timofiejew 

Zofia Jamry Wacław Zwoliński 

Eugenia Suit Janusz Golc 

I ' 

Stanisława Piasecka Henryk Bielecki 



Jlesław Kamiński Edward Szafrański Zygmunt Wiehler 

WYTWÓRNIA WAFLI 
A LE K S A ND E R M A :~ l A ~ Z C Z Y K 
t . 6 d ź. Piotrkow ~i< <i 92 T<:I . f•HI 173-62 

Poleca: 
WAFLE ARKUSZOWE DO TORTÓW. CZEKOL.ĄDOWE I INNE 

SPRZEDAŻ 

WYTWORNEJ KONFEl<~Jl i MA~UFAKTURY 

S. MACKIEWICZ SKA 
Łódź, ul. Piotrkowska 36 - Telefon 208-75 

PIEKARNIA i CUKIERNIA. TURECKA 

,,B O . . S F O R" 
ALI CZOLAK 
ŁÓDŹ, Piutrkow~k~ 12, td. 131-47 

; . 

p T 
Szanownej Publiczności, 
wszystkim Przyjaciołom 
1 Sympatykom 
naszego teatru 

składamy 

najlepsze życzenia 
świqieczne 

• 
i noworoczne 

„OSA" 

PRECYZYJNA i G\VARANTOWA~A NAPRAWA 
ZEGAHKÓW MARKOWYCM 

W PRACOWNI 

IZYDORA JASIŃSKIEGO 
Łódź, Piotrkowska 116 

ZOO-SKLEP 
A. BOROWSKI 

Nawrot 41a, róg Kiłi6skiego 
KANARKI - PAPUŻKI - RYBKI 
EGZOTYCZNE-AKWARIA TERA
RI \ - KLATKl-POKA KM DLA PTA
KÓW i RYBEK - PSY RASOWE 

PIJAWKI LECZNICZE 
~PRZĘT WĘDKARSKI 

Wytwórnia 
przyrządów szklanych 
laboratoryjnych i technicznych 

E. GŁĄB 
Łódź, Piotrkowska 80 

Tel. 165-48 



Futra L i sy 
Spody 

P, o I e c a 

JAN KAWIORSKI 
Ł ód ż, Piot1·kow~ka 160, klefon 190- 77 

ZAKł..AD ZEGARMISTRZO\i\ S KO -J U B IL LR SKI 

ROMAN BŁASZCZYK 
Lódź, P iotrk o wsk u 76 - te l. 222-44 

Poleca biżute r ię, zega rki i wyrob y srebrn e. Praco wnia z~garmistrzowsko
jubilerska na mit~jscu , wyko nuje naprawy zcgumistrzowskie i j ub ilerskie 

ku zadowolen iu S;:anown cj Kli entc::li. 

WARSZTAT REPERACYJNY 
wsze lkich systemów m aszyn biu.rowych 

oraz powielaczy 

ł11 E CZY S ł AOO TOM AS ZE WSK I 
Łó<lż, u l. Wschodnia 56, tele fon 190 - 04 

' 1: 

NOWOŚĆ KANAPA-ŁÓŻKO 
---- Z NOCNYMI STOLIKAMI 

WŁASNY MOD EL oraz ta pcza ny. fotele, 
kana py I ma terace poleca i wykonuje 

ZAKŁAD TAPICERSKI 

WIESŁAW SERAFIŃSKI 
ŁÓDŹ, UL. MAGISTRACKA I l. TEL 146-43 

SZYBKO SOLIDNIE 

KAPELUSZE MfSKJE·STOŻKl-KAPLINY 
polecają firmy 

HEHRYK MAKÓWHA lEtton MAKÓWKft 
PIOTRKOWSKA 133 

tel. li 2-03 

PIOTRKOWSKA 8Z 
tel. 221-16 

Z A K Ł A D 
TAP IC ER '.:i KO-M EBLOWY S. GABAŁA 

L(tdź, 11r. Próchnika 1 (Zawadzka) 

Peleca najtaniej 

meble biurowe, sypialnie, ga binety, stołowe , kuchni e, tapczan y. 

Wykonanie solidnie i punktualnie. 

INTROLIGATORNIA „STA W ANT" 

ANTONI S„.rAW0\!\1 CZYK 
Lódź, Piotrkowska 22, telefon 210-88 

Oprawa ksi ąg handlowych , biblioteczn ych i inn e rohoty 
introligatorskie. Wyrób zeszytów 

SpecjalRość: Księgi handlowe i biurowe. 

ZAKŁAD REPERACJI MASZYN DO SZYCIA 
WSZYSTKICH TYPÓW 

J, F E T E R A 
ł.. ó d ź, N a r u t o w i c z a 2-3, t e I. 2 7 2 - 1 5 

WYKONUJEMY 'SOLIDNIE I PRĘOKO 
. . ·- •. -„ .-....... --



Znany przedwojenny 
Zakład Tap .cersllO - Meblowy 

TADEU llA ~AWEt[lYKA 
Kilińskiego 145 tt-1. 155-31 

P o I e c a: meble nowe, używane, 
komplety i sztuki pojedyńcze oraz 

tapczany, fotele, łóżka i t. p. 

Wykonuje tapicerstwo samochodowe 

HECHAHICZHA W9TWÓRH. A MEBLI 

~~ L. 111 S Z C l A K 
J' .Łódź, Sienkiewicza 68 

Skład: ul. Stalina 22 

IJkmjł I Polm Mrbie Wmlkiego R1dnju 
PO CENACH PRZYST~PNYCH 

DAMSCY FRYZJERZY 

WITOLD i MIECZYSŁAW 
byli współwłaściciele zakładu 
Wileńska S-ka !" ryz.ierów Damskich 
OTWORZYLI WŁAS'\JY ZAKŁAD 
przy ulicy Andrz1·ja .2, tel efon 14'.2-93 

i nadal polecają się Sz. Paniom 

ZEGARKI- BIŻUTERIĘ 
o r a z 

ARTYSTYCZNE WYROBY SREBRNE 

POLECA ADAM Sz'_r ABA 

MEBLE 

Lólłt, Narutowlc1.a 4, t Plefon 264-87 

komplety i pojedyncze sztuki 

F. S -TUS 
.Łódź, Żeromsk i e ~o 39, tel, 27Z-55 

Wykonanie solipne I punktualne 

Drukarnia R. Tylko S-cy, l~ódż , Al. Kośoiubziti !16 - •· 542 17. Xll . 194Q r. 21100 ML Nr D. 096ll 


