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CHCIAŁO SIĘ ZOSI JAGÓDEK 
J. JANUSZOWNA 

E. LIBEL 
H. SKOCZYŃSKA 

B. ZAJĄCZKOWSKA 

B. CZARNUL 
H. NOLEWAJKA 

A. SADZIK 

* * * 

TYCIUTEŃKI 
E. ZYTKIEW1CZ Z. BEDNARCZYK 

* :!- * 

BANDURKA 
B. OMIELSKA J. POŁOŃSKI 

A. RACZKOWSKI 
P. ROżANSKI 

PO D BOREM NA MURAWCE 
J. JAUSZóWNA KRÓL - B. GRZYBOWICZ 

E. LIBEl B. CZARNUL 
H. SKOCZYŃSKA H. NOLEWAJKA 

B. ZAJĄCZKOWSKA A. SADZIK 

* * * 
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CO SIĘ STAŁO WE DWORZE OŚWIADCZYNY 
PANl 

PAN 

I. ŻOŁNIERZ 

SUBRETKI 

- M. FIAŁKOWSKA 

- T. WIECZOREK 

- M. CZECH 

- B. GĘBIK 
A. KOBIELSKA 

ŻOŁNIERZE - R. CZACHUR 
A. RACZKOWSKI 

MAŁGORZAT kfł 
MAŁGORZATKA - B. ZAJĄCZKOWSKA 

UŁANI 

MATKA 

OJCIEC 

- B. GRZYBOW ICZ 
P. ROŻAŃSKI 

T. SKORUPA 

- l. KARELUS-M ALSK A 

- F. so:.owsK1 

DAMES DE VARSOVIE 
B. GĘBIK, M : GÓRECKA 

I. WICIŃSKA, E. ZYTKIEWICZ 

STAROPOLSKIE 
B. GĘBIK 

M . GORECKA 

I. WICfiiiSKA 

E. ZYTKIEWICZ 

Z. BEDNARCZYK 

J. GUNTNER 

M. SKORUPA 

T. WIECZOREK 

JEDZIE ŻOŁNIERZ 
Od-TORUNIA 

MAZUR 
M . FIŁAKOWSKA 
J. JANUSZOWNA 
E. LIBEL 
B. OMIELSKA 
H. SKOCZYŃSKA 
K. STANKIEWICZ 
I. SUL 
B. ZAJĄCZKOWSKA 

~do Giz»boWle& 

R. CZACHUR 
B. CZARNUL 
H. NOLEWAJKA 

A. RACZKOWSKI 

P. RÓŻAŃSKI 
A. SADZIK 

* 



OBRONA WALCA 
DAMY - M. FIAŁKOWSKA PANOWIE - B. CZARNUL MĘżOWIE - Z. BEDNARCZYK 

E. LIBEL 

B. OMIELSKA 

H. SKOCZYŃSKA 

B. ZAJĄCZKOWSKA 

ART I UR 
ARTIUR - P. RÓŻAŃSKI 

B. GRZYBOWICZ 

H. NOLEWAJKA 

A. RACZKOWSKI 

* * * 

R. CZACHUR 

J. GUNTNER 

F. SOLOWSKl 

T. WIECZOREK 

DZIEWECZKI - M. FI AŁKOWSKA 

E. LIBEL 
B. OMIELSKA 

M. SKOCZYŃSKA 
K. STAN KIEWICZ 

B. ZAJĄCZKOWSKA 

KŁÓTNIA MOCIODZIEJA Z MOCIODZIKĄ 
Ł. KARELUS-MALSKA, M. SKORUPA 

• 

CIOTUNIE 
PANNA KLARA - B. GĘBIK 

WDOWA BARBARA - I. WICIŃSKA 

EMULACJA 

ZOSIA - J. JANUSZóWNA 
WIKTOR - A. SADZIK 

MARIANNA - A. KOBIELSKA WINCENTY - J. POŁOŃSKI 

BIELANY BALLADA 
ZESPól STAROM I EJ SKA 

JADWIGA 
JADWIGA - B. ZAJĄCZKOWSKA 
RYŻY AMANT - H. NOLEWAJKA 

HAMLET - J. GUNTNER 
ZESPÓŁ 

E. ZYTKIEWICZ, P. RÓŻAŃSKI 
A. KOBIELSKA, K. STANKIEWICZ, J. SUL, 
B. ZAJĄCZKOWSKA, Z. BEDNARCZYK, 
M. CZECH, B. GRZYBOWICZ, H. NO 
LEWAJKA 

ROMANS POLKA li 
Z PRZESZKODAMI ZESPÓŁ 

PANI - t. KARELUS-MALSKA KARUZE L 
DZIECKO - J. JANUSZóWNA 

AMANT - J. POŁOŃSKI ZESPÓŁ 

B. GĘBI K, M. GÓRECKA, J. WICIŃSKA, 

J. G UNTNER, A. SADZIK, F. SOLOWSKI MALARZ MALUJE 
POLK A I 
Ml~TRZYN I E I MISfRZOWIE POL\KI 
A. KOBIELSKA Z. BEDNARCZYK 
K. STANKIEWICZ M. CZECH 
J. SUL B. GRZYBOWICZ 
B. ZAJĄCZKOWSKA M. NOLEWAJKA 

MALARZ - F. SOLOWSKl 
ZESPót 

OLEANDRY 
ZESPÓŁ 

Redakcja programu : ASYSTENCI REżVSERA: -
TERESA CZERNIEJEWSKA-HIR.ZIG 

Opracowanie graficzne: 
EUGENIUSZ SALWIERZ 

Cena 5,- zł 
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ALICJA KOBIELSKA 
WOJCIECH KOPCIŃSKI ' 

KOŁYSANKA 

---•,, M. CZECH, H. SKOCZYŃSKA 

PELERYNA 

R. CZACHUR, --··· 

WALCZYK KATARYNKOWY 
DZIEWCZYNA - K. STANKIEWICZ 

PANOWIE - M. CZECH 
!Ut 

B. GRZYBOWICZ 
P. RÓŻAŃSKI 

f~0~'iaUM 
KANKAN 

ZESPÓŁ 
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ORKIESTRA: 
Klarnet - MARIAN LATO 
Flet - STANISŁAW PAWLIK 
Trąbka - ZYGMUNT KUNERT 
Puzon - STEFAN SKWAREK 
Kontrabas - WITOLD MAJEWSKI 
Perkusja - FELIKS KOTARBA 
Fortepian - JANUSZ BUTRYM 

- ··-. ----------------

- -------=---~:;..:::::::==========~ ----=...- --- --- ---



- ....,_ -- -------------

••••• 

„. 
' . . . " 

' 

dyrektor, kierownik artystyczny _______ __. 
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reżyseria i choreografia: 

BARBARA FIJEWSKA 

ak/torzy 
MARZANNA FIAŁKOWSKA 

BOGNA GĘBIK 
MARIA G Ó REC KA 

JOLANTA JANUSZÓWNA 

ŁUCJA KARELUS-MALSKA 

ALICJA KOBIELSKA 

ELŻBIETA LIBEL 

BARBARA OMIELSKA 

HALINA SKOCZYŃSKA 

KRYSTYNA STANK IEWICZ 

IZABELA SUL 

IZA WICIŃSKA 
BARBARA ZAJĄCZKOWSKA 

EWA ZYTKIEWICZ 

Przedstawienie prowadzi: 
TERESA TWARDZIAK 

BOLESŁAW śMIAŁOWSKI 

Kontrola tekstu: 
JANINA NAWROCKA 

Kierownik Techniczny: 
JACEK PYZIK 

światło : 

JóZEF FRANASZEK 

Kostiumy: 

PRACOWNIE TEATRU BAGATELA 

pod kierownic twem 
JANINY BAZARNJK i MARIANA ROPY 

scenografia: 

MAŁGORZAT A TREUTLER 
op·racowan ie muzyczne: 

JA NUSZ BUTRYM 
ZBIGNIEW BEDNARCZYK 
RAFAŁ CZACHUR 
BOGUSŁAW CZARNUL 

MARIAN CZECH 

BOHDAN GRZYBOWICZ 

JAN GONTNER 

HEN RYK NOLEWAJKA 

JERZY POŁOŃSKI 
ADAM RACZKOWSKI 

PIOTR RÓŻAŃSKI 
ADAM SADZIK 

MARIAN SKORUPA 

FERDYNAND SOLOWSKI 

TADEUSZ WIECZOREK 

Pracownie KRAKOWSKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO 
pod kierownictwem : 

ALICJI TEKIELI i TADEUSZA DROZDY 
COPIA - WARSZAWA 
Peruki: 
KRYSTYNA NAWROT 
Nakrycia głowy: 
HANNA KOSIAREK, MARIA ZAJDOWSKA - OPERETKA WA~ZAWSXA 
COPIA - WARSZAWA ' 
Kwiaty: JÓZEFA KOPACZ 
Rekwizyty : 
MARIA WISIŃSKA i ANNA SEWIŁO 
Brygadier sceny: 
JAN SMÓŁKA 
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IMlój współudział w tym pięknym, schillerowskim wido
wisku dotuje się od pamiętnych czasów Lingen. 
Było to pięć minut po wojnie. W małym zachodnioniemiec
kim miasteczku znalazła się dość liczna grupa ludzi związa
nych z polskim teatrem, zwołana tam na Walny Zjazd 
Aktorów, znajdujących się na terenie okupacji a nglosas
kiej - odręcznym pismem Leona Schillera. 
Wyszukał i:-ias i ściągnął do Lingen z najróżniejszych obo
zów, kol. Szczepan Baczyński, przedstawiciel polskiej 
YMCA. 
Rzecz prosta, że istotną siłą przyciągającą wszelką arty
styczną brać do te j mieściny i tej nieznanej imprezy, było 
nazwisko naszego Wielkiego Nauczyciela. 
Dziś, kiedy z perspektywy la t i wydarzeń .wspominam i usi
łuję w pełni zrozumieć tamten „lingeński" okres nie potra
fię otrząsnąć się z uczucia żalu, że nie dana mi jest choć 
cząstka słynnej pamięci Pana Leona; Nie umiem się też 
nadziwić swej ówczesnej, młodzieńczej brawurze, która ka
zała mi (na moje szczęście) podjąć się współpracy z Nim 
i całym zespołem, mówiąc słowami szlagie ru - „Jak gdyby 
nigdy nic" „„„„„„„ .. „ 

W istocie moja pewność siebie była tok krucha jak wio
senny lód, ole o tym przekonałam się już w działaniu z któ
rego a mbicja nie pozwalała już się wycofać. 

Schiller w Lingen postawił sobie za cel stworzenie praw
dziwego teatru, takiego jakiego czas i miejsce od niego 
wymagały. 

Powstał więc teatr ludowy im. W. Bogusławskiego -
teatr dla setek tysięcy Polaków - cywilów i żołnierzy, któ
rych losy wojny rzuciły na tę wrogą ziemię.-

Warunki były ciężkie - środków, prócz ludzi - niemal 
żadnych. Okazało się jednak, że Jego imię jak potężny 
elektromagnes, w krótkim czasie przyciągnęło wszystkich 
wartościowych ludzi teatru, którzy znaleźli się w orbicie Jego 
działania. 

Zjawili się aktorzy, muzycy, scenografowie, pracownicy 
techniczni i liczni entuzjaści . Obok zespołu teatralnego po
wstał i teatr kukiełkowy. 

Na razie zma rtwienia repertuarowe nie gnębiły „dyrek
cji", gdyż sa111 Pan Leon miał w głowie kilka gotowych spek
takli z „Godami weselnymi" i „Krame m z piosenkami" na 
czele, nie mówiąc już o takich pozycja ch jak „Złota czasz
ka", czy „ Leka rz mimo woli". 

Pracę pod kierownictwem L. Schille ra zaczęłam od 
„Godów weselnych" , niemal równocześnie przystępując do 
prób „Kramu z piosenka mi". W obu tych widowiskach by
łam choreografem i aktorką, zdobywając w ten sposób po
dwójne przygotowanie do mego obecnego zawodu. 

„Kra m z piosenkami", _jedno z najba rdziej ulubionych 
przez samego twórcę widowisk, powstał i wszedł na deski 
warszawskiej „Reduty" w 1924 r. Nazywał się wówczas 
„Dawne czasy", a później „Pochwała wesołości". Te 
„obrazki śpiewające i tańczące", jak je określił sam a utor, 
były wspaniałym warsztatem dla reżysera i aktorów. Z każdej 
nuty, z każdego gestu, pauzy, ruchu - powstawał korowód 
postaci różnych epok i warstw społecznych. 

Było tych obrazków-scenek ponad 30, a wszystkie 
bajecznie kolorowe, wszystkie tryskające werwą, pełne tem
peramentu, nierzadko sentymentu, - bardzo stylowe, bar
dzo polskie. 

W tego rodzaju widowiskach dostrzega s ię w pełni 
kunszt i inwencję reżysera oraz skalę rzemiosło a ktorskiego. 
Aktor musi tu śpiewać i tańczyć, w migawkowych scenkach 
oddać styl epoki i środowiska oraz stworzyć postać. To 
wiele. Przykład ten wykazuje dość dobitnie, jak niesłusznymi 
były, podnoszone tu i ówdzie zarzuty wobec Schillera, że 
nie docenia on w swym teatrze roli aktora. Śmrem sądzić, 
w sformułowaniu może nieco kalamburowym, że nie ma 
„ Kramu" bez aktorów. 

W Lingen, tym elementem, który zadecydował o oszała
miającym powodzeniu widowiska, był niewątpl iwie klimat 
p rocy, - ten schillerowski klimat zapału i uporu - nauki 
1 1mprow1zaCJ•· 

Garstka aktorów, wspomożono nielicznymi amatorami -
zmuszało nas to do występowania niemal w każdej scenie, 
·CO przysparzało wiele dodatkowych trudności technicznych, 
choćby z samym przecharakteryzowaniem się. 

Dzięki urzekającemu wdziękowi tak widowiska, jak i jego 
twórcy, pokonaliśmy jednak wszystkie przeszkody i udało 
się nam przenieść na scenę nastrój szczerej wesołości, za
bawy i niekłamanego sentymentu. 

1 grudzień 1945 rok - dzień premiery „Kramu", wszyscy 
żyjący uczestnicy spekta klu wspominają z głębokim wzru
szeniem. 

Tysiącom ludzi, oderwanym od kraju i rodzin, zbliżyliśmy 
ojczyznę, daliśmy mocne i piękne przeżycie a rtystyczne. 
To niezapomniane uczucie przynosze nia ludziom niezbęd
nej dla nich, upragnionej sztuki podnosiło naszą rangę 
artystyczną spajało zespół i uwielokrotniało nasze siły. To 
było moja piękna szkoła teatru. . · 

Toteż, gdy w parę lat później, w roku 1949 w Łodzi, 
przyszło mi wrócić do współpracy z L. Schillerem przy reży
serii „Kramu z piosenkami", uczyniłam to z całym zapałem. 
Rozumiałam już w pełni ogromne osiągnięcia Pana Leona 
na drodze do „ upowszechnia nia muzyki i poezji ludowe j" 
i współdziałałam z Nim, aby uczyć szacunku dla własnej 
kultury narodowej oraz kształcić dobry smak a rtystyczny na
szej widowni. 

Później kiedy Go j uż zabrakło, raz jeszcze przyszło mi 
zetknąć się z tym uroczym widowiskiem, które w roku 1957 
wznowił Dyrektor Kazimierz Dejmek w swoim łódzkim teo- . 
trze. W pracy tej obok pełni zadÓwolenia artystycznego, 
towarzyszyła żywa pamięć Naszego Nauczyciela i prag nie
nie wskrzeszenia minionych dni mego terminowania pod 
Jego kierunkiem. Dlatego i teraz, gdy zwrócił się do mnie 
kolega Dyr. M. Górkiewicz, z propozycją reżyserowan ia 
„Kramu" w Teatrze „Bagatela" podjęłam się tego zadania 
z wielką radością. Wiem przecież, że tak jak każdym, kto 
podejmuje decyzję realizacji „Kramu", powoduje szla
chetny cel . pokazania jednego z najbardzie j wdzięcznych 
dzieł dorobku L. Schillera, dzieło owianego poezją, senty
mentem, humorem i beztroską, pełnego werwy oraz klimatu 
polskiej kultury ludowej. Chciałam w tej pracy dać z siebie 
wszystko, aby nie uronić nic z tego co „schillerowskie". 
Widowisko jest, wbrew pozorom, trudne. Wymaga przede 
wszystkim bardzo troskliwego i trafnego doboru wykonaw
ców, wymaga od nich wszechstronnych uzdolnień i umie
jętności, o w moim pojęciu - dużego szacunku i pietyzmu 
do jego twórcy, choć sama luźna budowa spektaklu po
zwala na wprowadzenie pewnej dowolności, polegającej 
na możliwości wymiany poszczególnych scenek. 

Na ile mi warunki tutejsze j sce ny pozwoliły, starałam 
się z tej dowolności nie korzystać. 

„ Kram z piosenkami" - to widowisko historyczno-oby
czajowe, a ja k sam tytuł wskazuje - to rewia tańczących 
:piosenek, od słynnych niegdyś, a zapomnianych już, „ber
żeretek", poprzez czasy „Księstwa Warszawskiego", para
fiańszczyznę, Młodą Polskę, aż do XX-wiecznego „ Przed
:mieścia". 

Pragnieniem moim jest, oby obecne przedstawienie 
wzbudziło w widza ch wszystko to, co zamierzył twórca, aby 
przemówiło do ich wyobraźn i, dostarczyło wzruszeń estetycz
nych, uczyło szanować ludową twórczość oraz wiązało ich 
1 przeszłością narodową, ta k ja k i z dniem dzisie jszym. 

Jeśl i tak się stanie, będzie to dla całego zespołu naj
większą i najpiękniejszą nagrodą za nasz trud, będzie to 
również z naszej strony skromny hołd złożony wielkiemu 
człowiekowi teatru, jakim był Leon Schiller. 

Cieszę się, że i tym razem - klimat pracy, który wynika 
z żywych tradycji schillerowskich wśród polskich aktorów, 
był pełen zapału, koleżeńskości i ofiarności . 

To co chciałam tu zrobić w swych najlepszych inten
cjach i to co zrobiłam - niech będzie wyrazem mego naj
głębszego hołdu dla Ciebie Drogi mój Dyrektorze - Panie 
Leonie Schillerze. 

BARBARA FIJEWSKA 


