
Tłumaczenie i polskie słowa piosenek: 

MAREK SŁOWIŃSKI 



ANDULKA, rusałka 
- Alicja Kobielska 

WODNIK 
- Stanisław Berny 

PAN CZWARTEK 
- Ferdynand Solowski 

Reżyseria i scenografia: 
ALEXSANDER LIC 

Muzyka: v, v 

JAN TOMSICEK 

Choreografia: 
MIKOŁAJ KOPIŃSKI 

Asystent reżysera: 
Ewa Zytkiewicz 

DŁUBANIK, fryzjer 
a zarazent strzelec 
- Marian Czech 

PENSKER, lokaj Ksi 
- Tadeusz Brich 

WACHMISTRZ 
- Zbigniew Korepta 

JANEK SZEWCZYK 
- Bogdan Gładkowski - Rafał Czachor 

BETA KAŚKA 
- Łucja Karelus-Malska - Lidia Wyrobiec-Bank 

TERESA ZUZA 
- Jolanta Żmudzińska - Zofia Lubartowska 



RUMCAJS HANKA 
- Adam Sadzik - Barbara Zajączkowska 

~cia Pana KANONIER 
- Jerzy Połoński 

KSIĘŻNA PANI 
- Renata Fiałkowska 

KSIĄŻE PAN 
- Józef Dietl 

HUMP AL, pierwszy starosta 
- Tadeusz Wieczorek 

FISTUŁA, drugi starosta 
- Wacław Czaicki 

ANKA 
- Ewa Zytkiewicz 

--------*_, ______ _ 
- Z powodu obrażenia sławnej i zasłużo
nej nogi starosty, znajdujący się przy wie
ży warsztat szewca zwanego Rumcajsem, 
zostaje zamknięty na zawsze! 
Podpisał własnoręcznie: HUMPAL, sta
rosta! 



Do 'Jiczina a.rogi wioaą 
drogi wiodą dwie, 
jedną Książę Pan pojedzie 
a tą drugą nie. 
Tam rozbójnik 'Się ukrywa, 
dla swej milej kwiatki zrywa ~ 
~o tak chce! 

PAN CZW ARTEK: Tak to bychom meli. Musel jsem tu taha
nici zaraził, jinak byste za chwilieku neve
deli kudy, kam a kdc„. 
Propana to je horko, co? Prosim? .. . 
Wy nie rozumiecie! No tak! Przepraszam. 
Zapomniałem się. Zacząłem do was mówić 
po czesku, bo bajka, którą W am dzisiaj 
wyczaruję, jest czeska. 
Napisał ją pan Wacław Czwartek. 
To rwłaśnie ja„. 
To znaczy, przepraszam! Ja gram rolę pana 
Czwartka ... 
Gorąco, prawda? Nie bez racji powiadają, 
że gdy jest gorąco, to w Jiczinie jest po
dwójnie gorąco, a na rynku potrójnie.„ 
Ale wy pewnie nie wiecie, ;co to jest 
Jiczin? 
Jiczin to małe, ale miłe miasteczko w Cze
chach, jakich wiele i w Polsce. A czemu 
w Jiczinie jest tak strasznie gorąco? Naj
bardziej gorąco w całych Czechach?... To 
z powodu tych zabytkowych kamieni, 
którymi jest wybrukowany cały jicziński 
rynek. Skąd ja to wiem? Bo mieszkam 
w tym rynku. Drugi dom od ratusza. Obok 
mnie mieszka ten szewc. Nazywa się Rum
cajs. Warsztat ma przy wieży ratuszowej. 
Siedzi tam całymi dniami, klepie młotkiem 
i wymyśla... Komu? Oczywiście, że nie 
mnie, tylko pozostałym Jicziniakom. Bo 
nie ma chyba nigdzie takiego szewca, któ
ry by nie klął, gdy klienci przychodzą 
wciąż tylko z dziurawymi butami. .. 
Chcecie się dowiedzieć jak Rumcajs zo
stał rozbójnikiem?... Dobrze. Wyczaruję 
W am o tym bajkę. 
Ihiesięć lat szewcował Rumcajs cicho 
i szczęśliwie. Naprawiał buty, najczęściej 
stare, najrzadziej nowe ... Aż pewnego dnia 
naraził się władzy ... 

- Szewcowi je~t smutno, wy moje po
czwary. Szewc, żeby był szewcem to ra
no, gdy tylko wstanie, musi namoczyć 
skórę, natrzeć smołą dratwę i naszpilko
wać kilka obcasów. Potem nadrobi chleba 
do kawy i je śniadanie. 

RUMCAJS: 
Szewc powinien być szewcem. A czym ja 
mogę być tutaj w lesie? 

WODNIK: - Z tym może być kłopot„. 

ANDULKA: - Wiesz co, zostań: rozbójnikiem! 

Kasa Teatru . 
czynna codziennie 
z wyjątkiem ,poniedziałków 
w godzinach 10.00-13.00 16.00-19.30 
telefon: 232-15, 281-01 

Przedstawienie prowadzi: Teresa Twardziak 

Kierownictwo techniczne: Jerzy Wisłocki 

Swiatło: Józef Franaszek 

Organizacja ,widowhi 
przyjmuje ~amówienia 
na bilety zbiorowe 
telefon: 574-16 

Nagrania i realizacja akustyczna: Włodzimierz Marecki 

Kostiumy wykonano w pracowniach Teatru pod kierownictwem: 
Władysławy Biront i Mariana Ropy 

Prace stolarskie i modelatorskie wykonano w pracowni Teatru pod 
kierownictwem: Mariana Kołodzieja 

Prace perukarskie: Krystyna Nawrot 

Nakrycia głowy: Halina Pazderska 

Rekwizyty wykonano pod kierownictwem Zdzisława Dudzika 

Brygadier sceny: Bronisław Nawrot 

Redaktor programu: 
Teresa Czerniejewska-llcrzig 

Opracowanie graficzne: 
Dobromiła Ołewiczówna 

Mściwoj Olewicz 
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Dyrektor i kierowniK artystyczny Kierownik literacki 
MIECZYSŁAW GORKIEWICZ LESZEK ELEKTOROWICZ 


