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Rumcajs 
ZYGMUNT HOBOT 

JERZY SZMIDT 

Słoneczko 
WACŁAW KOWALSKI 

Zające 
CZESŁAW BOGDAŃSKI 

MACIEJ BORNIŃSKI 
PIOTR BRZEZIŃSKI 

KRZYSZTOF MACHOWSKI 

Hanka 
DANUTA RASTAW!tSKA 

JOLANTA BOHDAL 

Starosta 
MACIEJ MACIEJEWSKI 
WIKTOR NANOWSKI 

Książę Pan 
JAN KOBUSZEWSKI 

WIEŃCZYSŁAW GLIŃSKI 

Księżna Majolena 
ANIELA SWIDERSKA 

Lokaj 
GRZEGORZ MRóWCZYl\JSKI 

Dobosz 
JULIUSZ WYRZYKOWSKI 

Grefrejter 
LECH SOŁUBA 

Dąb 
LEON PIETRASZKIEWICZ 

Anka 
MONIKA SOŁUBIANKA 
ANNA NEHREBECKA 

Kowal 
MARIAN ŁĄCZ 

Wojsko 
KAZIMIERZ DEBICKI 
TEODOR GEN.DERA 

MARrn KOSTRZEWSKI 
LEOPOLD MATUSZCZAK 

RYSZARD PIEKARSKI 
ANDRZEJ SZAJEWSKI 

WOJCIECH SZTOKINGER 
DANIEL WOŻNIAK 

Golibroda 
RYSZARD NAWROCKI 

Mieszczan ie 
KAZIMIERZ DEJUNOWICZ 
TADEUSZ JASTRZĘBOWSKI 
LUDOSŁAW KOZŁOWSKI 
KAZIMIERZ WILAMOWSKI 

Mieszczki 
JOLANTA CZAPLIŃSKA 
ELżBIETA JAGIELSKA 
CELINA MENCNER 
JOLANTA STILLER 

JADWIGA SULIŃSKA 
DANUTA ]cl30ROWSKA 

Smok mówi głosem 
MARIANA ŁĄCZA 

RYSZARDA PIEKARSKIEGO 
DANIELA WOŻNIAKA 

Reżyseria 
JAN SKOTNICKI 

przy współpracy 
GRZEGORZA MRóWCZYNSKIEGO 

Scenografia 
ADAM KILIAN 

w projektach wykorzystano rysunki 
R. Pilara , J_ Rabuzina, Joasi i Jarko 

Choreografia 
JERZY KAPLIŃSKI 

Asys-tent reżysera 

WOJCIECH SZTOKINGER 

Inspicjent 
IZABELLA PICHELSKA 

Sufler 
KRYSTYNA KAWECKA 

Kierownik muzyczny 
ZOFIA tOSAKIEWICZ 

Pracownio scenogra ficzna 
MARIA TERESA JANKOWSKA 

Glówny I n ż yn i er 

mgr inż. JERZY ZALESKI 

Brygadier sceny 
JERZY SOBOLEWSKI 

Światło 
mgr i nż . JERZY ZALESKI 
ZBIGN IEW KREPINIEWICZ 

Pracownio malarsko 
ZBIGNIEW GULIK 

Pracownio stolarsko 
ALEKSANDER RĄCZKA 

Pracown io modelatorska 
EUGENIUSZ RĄCZKOWSKI 

Rekwizytornio 
WLADYSŁAW SZYMKOWSKI 

Pracownio tapicerska 
STANISŁAW LENARCZYK 

Pracownio krawiecko męsko 
jAN MARKO 

Pracownio krawiecko damsko 
HALINA ROGUSKA 

Pracownio perukarska 
ROMAN FILUTOWSKI 

Pracownio szewska 
ADAM KRYSTECK! 

Pracownio farbiarska 
KAZIMIERZ STANIS 

Pracownio ślusarsko 

MIECZYSŁAW ZALESKI 



MOI KOCHANI 
Naj pierw coś skakało po głow i e 
i spać nie dawało panu pisarzowi 
Wacławowi Czwartkowi. A to był 
właśnie on, RUMCAJS. Kudłatą czu
prynę, bujny wąs i faję dorysował mu 
mistrz Pilarz, narodz i ła się książecz
ka . Bardzo się spodobała, więc przy
gody poczciwego rozbójnika zaczęli 
filmowcy ciągnąć jak serdelki spod 
pokrywy bulgocącego kotła. Wydzie
lano nam po jednym „ na dobranoc
kę". 
Niby to d la Małych , a le i Dużych też 
byś i kijem od telewizora nie ode 
gnał, przerywali bridża i zasiadali 
z kartam i w garści, inni z widelcem 
bo była pora kolacji i bawili się set
nie, patrząc jak się wymyka z side ł 
Księc i a i pościgu Starosty. W zam 
ku piwnica tęskniła, żeby zamknąć 
RUMCAJSA i łańcuch aż dzwonił , że 
by przyt rzymać na długo szybkie no
qi zbójnika. 
RUMCAJS! Wspa n iałe nazwisko. 
RRRUM ! - jakbyś jednym uderze
niem mocnego ramienia drzwi dębo
we wywalił, otw i erając drogę na swo
bodę. I - ca j s - jak cichy brzęk 
ta larów w kiesce podawanej drżącą 
ręką przez wylękłego Starostę. 
Wiecie d laczego RUMCAJS jest nam 
taki bliski? Bo on siedzi w każdym 
z nas, w Małym i Dużym, całk i em 
już dorosłym. Każdy chciałby mieć 
jego siłę i płynącą z niej odwagę 
i dob roć . Jak się jest naprawdę sil
nym i dobrym, wtedy łatwo o pogo
dę w sercu i życzliwość d la świata . 
Wtedy i przyjaciele się garną i po
krzywdzeni szukają opieki. I trzeba im 
pomagać, żeby s i ę potem wspólnie 
weselić. 
Powiecie: ładny mi rozbój nik, jeś l i 

sam przywraca sprawiedl i wość! Skoro 
w ratuszu i zamku złość tupie, pycha 
Ks i ęcia rozpycha , a z poddanych d rą 
pełną garśc i ą, jak baba gęś żywcem 
z p iórek odziera jesien i ą, nie dziwcie 
się, że RUMCAJS musi s i ę za b ieda 
kami ująć, postraszyć ciemiężców , wy
kadzić ślad po nich fają. 
RUMCAJS to marzenie ludu o życiu 
spokojnym, o spraw i edliwości, o po 
mocy sąsiedzk i ej , a nie kosztownej . 
RUMCAJS nawet nie musi zdziercom 
i wrogom ł ba u kręcać, wystarczy jak 
ich wyśmieje, zadrwi z chytrych pod
stępów, zaskoczy z innej st rony niż się 
go spodziewali i wrzepi im tęgo po 
tyłku. Zrobi porządek! Ale ja ko zwy
c i ęzca nie zosta n ie w ka miennych 
murach zamku , nie uwa li s i ę na 
książęce łoże pod ba ldachimem. Wo l i 
drzemkę na leśnej pola nie. Nad nim 
nie zegar, a kukułka dług i e lata 
szczęśc i a wywróży, u m iłowana Hanka 
wsypie - wąs odgarnąwszy - gars tkę 
pachnących poziomek. 
Wcale s i ę w i ęc nie d z i wię, że nasz 
Brylcio pogna ł da Kachny Gartner, 
która nuty jak czereś n ie z p i ęc i o l inii 
zrywa, żeby mu n aoisała m u zykę do 
nowej śpiewogry. Obojgu spod;g;al 
się RUMCAJS, to go spo lszczy li. 
A mistrz Ki l ia n wprowadz i! go do na
szego lasu . Mamy więc RUMCAJ 
SA - Czecho -Polaka. 
Młodym i Dużym życzę, żeby oczy 
napaśli kolora mi, uszy - słowem 
i me l odią , a serca otwa rli na owa 
pozłocistą radość jaka ze sceny po: 
dzwania. N i echże Wam s i ę udzie li 
rumcajsowa pogoda, ów humor, jak
by trawką leśną po nosie łaskotanie! 
Bawcie się dobrze! 

Wojciech Zu krowsk i 
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Ernest Bryll 
i Katarzyna Gartner 

RUMCAJS 
Słoneczko śpiewa na cały glos 
Choćbyś miał bracie kłopotów sto 
Słoneczko z góry uśmiecha się 
Słoneczko w ola przez cale dnie 
Uśmiechnij się 
Wyprostuj się 
Słoneczko śpiewa i woła cię 
Słoneczko, słonko 
Nasz złoty brat 
Wędruje ciągle przez cały świat 
Słoneczko do nas woła zza gór 
A ze słoneczkiem wola nasz bór 
Uśmiechnij się 
Wyprostuj się 
S łoneczko śpiewa i woła cię 
Słoneczko, sionko 
Nasz zloty brat 
Węd r uje c i ąg le przez cały świat 
Słoneczko do nas woła zza gór 
A ze słoneczkiem wola nasz bór 
Uśmiechnij się 
Wyprostuj się 
Słoneczko śpiewa i woła cię 
Uśmiechnij się 

Wyprostuj się 
Sloneczko śpiewa i wola cię 

Spiewają : 
DANUTA RASTAWICKA 
ZYGMUNT HOBOT 
Wi\Ct,AW KOWALSKI 
i CHÓR 

AGENCJA W YDAWNICZA 
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Cena zł 15,-

Aż tu pan starosta 
sobie postanowił 
że t rzeba s i ę dokładniej 
Przypatrzeć lasowi 
Policzyć borowiki 
I grzyby trujące 
Porachować liście 
I spisać zające 
Porachować liście 
I spisać zające 
Raz, dwa, trzy, 
cztery, pięć. sześć, 
siedem, osiem, dziewięć, dziesięć 
Raz, dwa, trzy, 
cztery, pięć, sześć, 
siedem, osiem dziewięć, dzie„. 

A jak wizytował 
W szereguśmy stali 
Stuchami machali 
I maszerowali 
Pierwszy Długouchy 
Drugi Grubobrzuchy 
Trzeci w białe laty 
A czwarty myszaty 
Trzeci w biate laty 
A czwarty r.:iyszaty 
Raz. dwa, trzy 
czte ry, pięć, sześć, 
siedem, osiem, dziewięć, dziesięć 
Raz, dwa, trzy, 
cztery, pięć, sześć, 
siedem, osiem, dziewięć, dzie ... 

Pan Starnsta srogo 
Patrzy! nam pod ogon 
Mi erzy! nas mierniczy 
Rachmist rz wąsy liczył 
Pierwszy Długouchy 

Drugi Grubobrzuchy 
T rzeci w bia le łaty 
A czwarty myszaty 
Trzeci w biate łaty 
A czwarty myszaty 
Raz, dwa, trzy, 
cztery, pięć , sześć , 
siedem, osiem, dziewięć , dziesięć 
Raz, dwa, trzy, 
czte ry, pięć, sześć , 
si edem, osiem, dziewięć, dzie ... 

Spiewają: 
CZESł..A W BOGDAŃSKI 
MACIEJ BORNJŃSKI 
P IOTR BRZEZIŃSKI 
KRZYSZTOF MACHOWSKI 

Z PRZEDSTA WI ENIA W TEATRZ E POLSKIM W WARSZAWIE 



ZABAWMY SIĘ W TEATR 

Rysował dla Was 

Adam Kilian 
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