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LEON SCHILLER (właśc. Leon Jerzy
Wojciech Schiller de Schildenfeld)- ur. 14
marca 1887 w Krakowie - zm. 25 marca
1954 w Warszawie. Inscenizator, reżyser,
krytyk i historyk teatralny, kompozytor.
W 1906-07 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego,
1901-17 za granicą m. in. w Paryżu (literatur ę ) i Wiedniu (muzykę). Występo
wał jako piosenkarz w krakowskim kabarecie „Zielony Balonik" (1905), w „Figlikach" (1906-07) i w warszawskim „Momusie" (1909-10). W 1908 r. debiutował
w „The Mask" , czasopiśmie E.G. Craiga

recenzje i eseje teatralne publi„Gońcu

Poniedziałkowym",

„Krytyce" i „Czasie" (1912-16). Był kierownikiem literackim i muzycznym oraz
reżyserem Teatru PQlskiego w Warszawie
(1917-21); kierownikiem literackim i reżyserem Towarzystwa Teatrów Stołecz
nych (1920-21), reżyserem i członkiem
kierownictwa „Reduty" (1922-24), inscenizował tu m. in. „Pastorałkę" i „Wielkanoc" oraz kierownikiem a:rtystycznym
Teatru ~m. Bogusławskiego (1924~26). Po
zamknięciu teatru reżyserował w Teatrze
Polskim (1926-29) oraz w Teatrze Miejskim w Łodzi (1929-30). W 1930-31 był
kierownikiem artystycznym teatrów miejskich we Lwowie, w 1931 prowadził teatr
Melodram w Warszawie, w 1932 ponownie krótko we Lwowie. W Warszawie kierował Teatrem Ateneum wspólnie ze Stefanem Jaraczem (1932-33) i z Karolem
Adwentowiczem (1933-34). W 1933 r. zorganizował i do 1939 r. kierował Wydziałem Sztuki Reżyserskiej PIST. Reżysero
wał (w latach 1934-39) w teatrach TKKT
m. in. „Dziady", „Kordiana", „Sen nocy
letniej" w Warszawie oraz w Łodzi, Wilnie, Lvvowie, Paryżu (1936), Sofii (1937),
współpracował z Robotniczym Studio Teatralnym, z radiem i filmem; tłumaczył z
francuskiego (m. in. Musseta), ogłaszał artykuły i książki z dziedziny teatru, od
1937 współredagował „Scenę Polską" .
Podczas okupacji był współorganizatorem
konspiracyjnej Rady Teatralnej i należał
do jej kierownictwa. W 1940 r. razem z
Jaraczem był więziony w Oświęcimiu. W
1943-44 inscenizował konspiracyjnie w
Henrykowie i Milanówku „Pastorałkę" ,
„Gody weselne" i „Wielkanoc" . Po wojnie
był dyrektorem Teatru Wojska Polskiego
w Łodzi (1946-49) i Teatru Polskiego w
Warszawie (1949-50), kierownikiem sekcji teatru PIS, twórcą i redaktorem „Pamiętnika
Teatralnego", współtwórcą i
przewodniczącym SPATiF-u
(1950-54),
rektorem PWST (1946-1950). W 1949 r.
· otrzymał nagrodę państwową, pierwszą w
Polsce Ludowej w dziedzinie teatru. W
twórczości Schillera można wyróżnić trzy
główne kierunki: poetycki teatr monumentalny, związany z twórczością romantyków
i Wyspiańskiego; polityczny, lewicowy
teatr współczesny; teatr muzyczny - opery, śpiewogry i widowiska oparte na tradycjach staropolskich i ludowych. Schiller
był autorem m. in. „Pastorałki", „Godów
weselnych", „Kramu z piosenkami".
Twórczość inscenizatorską Schillera zwanego poetą sceny, cechowała wyrazista i
jednolita kompozycja przedstawienia, łą
cząca w harmonijną całość słowo, ruch,
muzykę, światło i scenografię .
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OBRAZKI ŚPIEWAJĄCE
zrealizowane przez Leona S chille·r a

„Dawne czasy w piosence, poezji i zwyczajach polskich" . Układ sceniczny i muzyczny L eon a Schillera. T eatr Reduta w
Warszawie. P r emiera 17 lutego 1924 roku.
„Pochwała wesołości". Widowisko muzyczne w układzie scenicznym i muzycznym Leona Sch illera. Teatr Reduta w
War szawie. Premiera 23 marca 1924 roku .
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DWIE INSCENIZACJE
LEONA SCHILLERA

Widowisko „Kram z piosenkami" zrealizowane w jenieckim teatrze objazdowym
im. Wojciecha Bogusławskiego w Lingen
w 1945 roku. Reżyseria zespołowa, opracowanie muzyczne - Kazimierz Hardulak, oprawa malarska - Marian Sigmunt,
tańce Barbara Fijewska. Sześć obrazów:
Zabawy pa·s terskie, Po szklaneczce do
piosneczki, Stara Warszawa, Z życia dworu wiejskiego, Cyganeria krakowska,
Przedmieście

śpiewa.

Widowisko „Kram z piosenkami" zrealizowane w Teatrze Wojska Polskiego w
Łodzi w 1949 roku. Opracował zespół słu
chaczy Wydziału Aktorskiego PWST pod
kierunkiem Leona Schillera. Dekoracje i
kostiumy - Ewa Soboltowa i Józef Rachwalski. Kompozycje taneczne - Barbara
Fijewska. Skotopaski nadwiślańskie, Kulig, Kłopot z żołnierzami, Stara Warszawa, Parafiańszczyzna, Poddasze, Przedmieście, Krakowiaczek robociarski.
4

„Bandurka, Obrazki śpi ewające z teki
Leona Schillera". Inscenizacja i reżyseria
Leona Schillera. Dekoracje Andrzeja i
Zbigniewa Pronaszków. Teatr im. Bogusławskiego w Warszawie. Premiera 5 lutego 1925 rok u.
„Pieśń

o

ziemi naszej". Widowisko
zwyczaje i obrzędy ludu
oraz szlachty polskiej, przechowywane w
tradycji. Podzielone na 6 części: Boże Narodzenie, Kulig, Dyngus i Gaik, Wesele,
Dożynki, Sobótka. Organizacja w idowiska
- Arnold Szyfman. Inscenizacja i muzyka
Leona Schillera. D ekoracje i kostiumy Karol Frycz. T eatr na Wyspie w Ła zien
kach w Warszawie, wystawione 2 czerwca 1927 roku.
prz edstawiiające

„Witaj jutrzenko swobody". Widowisko
Inscenizacja Leona Schillera.
Dekoracje Karola Frycza. Kostiumy Karola Frycza i Zofii Stryjeńskiej, Teatr Polski w Warszawie. Premiera 28 listopada
1928 roku.
składane.

„Kulig". Widowisko staropolskie w 19
obrazach. Układ tekstu Leona Schillera
i Juliana Tuwima. Reżyseria Leana Schillera. Teatr Rewia w Poznaniu. Premiera
8 czerwca 1929 r.

Piosenka polska - ludowa i obrzędo
wa, żołnierska i szlachecka-kontuszowa,
piosenka z różnych czasów i kręgów śro
dowiskowych, różnego rodowodu i rodzaju, zajmowała Schillera niezależnie od
wielu jego ważkich poczynań na róż
nych terenach działalnoścd. i twórczości .
Współorganizował
(w 1920 r.) koncerty
pieśniarskie dla wojska, także ekipy frontowe; zabawił się w Szopce noworocznej
(J 921-22, wespół z Michałem Zniczem i
Wacławem Nowakowskim) interpretując
piosenki figur jasełkowych przy własnym
akompaniamencie. Po wstępnym okresie
swoich produkcji, po próbach prezentowania piosenki przy współudziale innych interpretatorów, czuł jeszcze potrzeb ę ruchu,
gry świateł i barw, działania - pot rzebę
te at r u. Począł wówczas ledwo zarysowane wątki fabularne rozwija ć w scenki
dramatyczne z akcją, wprowadzać - zaznaczone w piosence lub zrodzone z fantazji - postacie i tworzyć dla nich odpowiednie przestrzenie.
Piosenka bowiem działała na Schillera
jak hasło wywoławcze: parę słów, parę
taktów melodii, w ymowna pauzeczka i nt0 gotowy obrazek. Ujęty następnie w
ramę sceny staje się „obrazkiem śpiewa
jąc ym", migocąc barwami i blaskiem, tań
cem, melodią, rytmem, słowem żartobJi
wym, nieraz ważkim, z n ac z ą cym. Każdy z tych obrazków, to scenka rodzajowa
z pointą, rozegrana w sztafażu oznaczonym
przez czas i miejsce narodzin piosenki,
przez charakter jej tekstu i melodii.
Obok ożywionych na chwilę figurek z
saskiej porcelany, tańczących i śpie\rnją
cych w takt zegarowego kuranta - lekka
akwarelka z Saskiego Ogrodu, gdzie wśród
zieleni i kwiatów nudzą się i zabawia ją panie i panowie, przemykają handlarze, pieczeniarze , plotkarki ... Ołowiane żołnierzy6
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ki dumn e z m unduru i zwy;clęst•w w da mskiej alk owie; sarmaoi w jaskrawych k ontuszach, którzy op u szczają ramy portretów dla wieczoru k uligowego; podmiejskie
lumpy i mło d opolska cyganeria w pelerynach - to niektóre ogniwa, p owiązane w
jednolity „łańcuch " akcji widowiska.
B ył o to przed stawienie teat ralne n owego typu .
Zarysowały si ę d wie grupy wid owisk tego rod za ju. D o jednej n al eżą widowiska
typu religijnego i obrzęd owego, złożone ze
śpiewek ludowych, kol ęd, kantyczek, pieśni kcścielnych i obrzędowych.
Schiller
dobierał je, szeregował i d opełniał scenkami intermedyjnymi własnego pióra lub
zaczerpniętymi ze starych
tekstów tak,
by splotły się w akcję o ustalonym od
wieków i uświ ęconym przez tradycję przebiegu.
C ykl ten otwiera, zapełnia j ące program
wieczoru w Teatrze Polskim (22 I 1919),
przedstawienie Szopka staropolska, czyli
Misterium o cudownym Narod zeniu Pań 
skim. Przeszło bez rozgłosu , jaki trzy lata
później zdobyła w Reducie na tych samych m ot ywach oparta Pastorałka. To
przedstawienie Szopka staropolska, czyli
tralnej jako przejmujące i przedziwnie
harmonijne z.estrojone w jednym widowisku muzyki, poezji, pieśni, świateł,
barw i ruchu.
Montaż piosenek , wierszy, obrazków
ob yczajowych - t en nie teatralny d o tego
czasu materiał .t ekstowy zd o b ył sobie
miejsce w zawodowym teatrze - i to na
pierwszej nowoczesnej scenie w Warszawie. I zdobył rozgłos Schillerowi - inscenizatorowi, znanemu dotąd jako „dramaturg", teoretyk i działacz t eatralny, miłośnik, znawca i interprretatior staropolskich tekstów i piosenek.
Dru gą grup ę
widowisk muzycznych
Schillera stanowią przedstawienia komponowane z piosenek dobieranych według
dowolnie przyj ę tej myśli przewodniej jak Kram z piosenkami (Pochwala wesołości, Bandurka, Kulig), które miały swą
wewnęt rzną spoistość i rytm. Zawsze chęt 
nie sięgał po śpiewniki żołnierskie; czerpane z nich śpiewy zna le źć mo żna w każ
dym montażu inscenizowanych piosenek
S chillera.
Koncert piosenkarski (w kwietniu 1923
roku) przeznaczony dla gości kasyna oficerskiego w Modlinie miał ju ż formę
„obrazków śpiewających", gdyż młodzi
aktorzy Reduty, śpiewający przy akompaniamencie Schillera, wystąpili w stylowych kostiumach.
B yła to więc jakby zapowied ź widowisk
wypełnionych obrazami dawnych obyczajów polskich, malowanych pieśnią, poezją,
9

muzyką, tańcem;

p r zedstawianych bez akcji o uświęconym od wieków przebiegu,
jak w widowiskach pasyjnych i obrzędo
wych .
królowała na scenie,
publiczność swą melodią i

„Piosenka

ogarniarytmem,
przemawiała d o niej przez dowcipne zmiany tempa i finezje interpretacji wokalnej ;
dopiero z tego rodziły się ruchy i gesty,
stylizowane tak, że ilustrowały nie samą
pojęciową zawartość słów, ale owe specyficzne zbitki, powstające ze stopienia się
sensu i tonu; i wreszcie tak uformowana
materia wyłaniała z siebie jak gdyby szkicowe zarysy fabuły, ot, takie, jakie mogły
by się na przykład majaczyć" wprowadzonym do obrazka postaciom - notuje biograf Schillera, Edward Csato. Podkreśla
on, że w inscenizacjach widowisk muzycznych SchHlera trzy podstawowe elementy
kompozycyjne: „folklor", „staropolskość" ,
„wodewil" inscenizator umiał stopić w
jedno i że z różnych dziedzin wybierał to,
co w jego odczuciu było wspólne, albo
czemu sam .tę wspólnotę nadawał, tworząc
zjawisko na wskroś oryginalne. (...)
ła

jesieni 1945 r ., dobywając z pawspieranej może i pamię
cią towarzyszy niedoli, słowa i melotlie
starych piosenek polskich, Schiller przygotował nowe widowisko, Kram z piosenkami, o czym donosi w przyjacielskiej korespondencji:
W

ciągu

mięci własnej,

„To, co w głowie zostało z Bandurki, z
Pochwały wesołości, z Kuligu itp. w nowym ujęciu szereg „obrazków śpiewają
cych" - od Łazienek do Zielonego Balonika".
„W głowie zostało" mu dość, by stworzyć
widowisko - według relacji świadków niezapomniane. Składało się z sześciu
obrazów - tytuł każdego z nich oraz wyliczenie „osób dramatu", czyl!i. występują
cych postaci, informuje o rodzaju piosenek, zaczerpniętych z różnych okresów historii i różnych środowisk polskiego społeczeństwa. Całość to jakby w przekroju polskie obyczaje ukazane tańcem,
śpiewem, zabawą . (...)
Bezpośrednio

po okupacji piosenka rozwe wszystkich teatrach kraju,
nie mówiąc 3uz o teatrach przyfrontowych; Schiller natychmiast po powrocie,
wycieńczony tułaczką i schorowany, zainteresował się życiem teatru, i wracał
do tego życia również poprzez piosenki.
brzmiewała

Zanim

pogrążył się

w problematyce capalii.tyki teatralnej Polski Ludowej, zanim objął dyrekcję teatru i odrodził się jako artysta teatru i pedagog zasiadał przy fortepianie, by snuć swoje
„łańcuchy piosenek" . Choroba gardła unie-

łokształtu
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1
możliwiła

mu osobiste ich intel'pretowanie.
Z upodobaniem jednak znowu rzucał na
p apier n uty i słowa swoich Vin triste, Wiatru, Peleryny - udziel ał rad i wskazówek
aktorom, k tórzy śpi ewali piosenki starofran cuskie i inne w jego opracowaniu w
teatrze Syrena, wówczas jeszcze w Łodzi,
w programie pt. Wiosenne rewierendum.
W Łodzi też wznowił, a racze j na nowo opracował, obydwa przedstawienia jenieckiego teatru z zespołem słuchaczy
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej na
scenie Teatru Wojska Polskiego, uważając
je za dobry materiał dydaktyczny.

Godom weselnym przydał nowych walorów, opierając się na wokalnych talentach słuchaczy Kursu Operowego tej szkoły, żądając zachowania surowej prostoty
obrzędów ludowych i pieśni, śpiewanych
głosami szkolnymi w belcanto. Młodzień
cza werwa grupy wykonawców i świeżość
ich pierwszych wzruszeń teatralnych przydała szczególnego uroku temu widowisku.
To samo trzeba powiedzi eć o przedstawieniu dyplomowym grupy młodzieży
kończącej naukę na wydziale aktorskim
PWST w 1949 r .,
od której wymaga ł
sprawności tan ecznej i wokaln ej na równi z aktorską: o Kramie z piosenkami.
Indywidualność twórcy zaznaczyła się w
owym widowisku tym dobitniej, że niewiele było ,wśród wykonawców ukształ
towanych już indywidualności aktorskich.
Natomiast głównym walorem każdego z
nich był autentyczny wdzięk młodości i
świeżość doznań artystycznych, które przydawa ły blasku każdej poincie, każdemu
dowcipowi tekstu i muzy ki. Oni zaś sami
udział w Schillerowskim Kramie i po dwudziestu latach uwazaJą za niezwykłą
i pi ękną przygodę swojej drogi przez teatr.
I ta, najdojrzalsza wersja „Obrazków
Schillera nie znalazła łaski
w oczach publicystów. Zarzucono autorowi n admierne upo dobanie do sta.roświec
czyzny i utrwalanie gustów drobnomieszczań s kich, dalekie
w ich ocenie od potrzeb widowni polskiej tych lat. (...)
śpiewających"

\

Poezja Kramu z piosenkami wyrażona
i grą aktorską,
daleka od przepisu owych lat na sztukę
teatralną, okaza ła się jednak tak bliska
widowni, że przełamała z czasem wszelkie
opory.
muzyką, tańcem, śpiewem

Schillerowski Kram z piosenkami tylekroć kopiowany, powielany i odtwarzany,
utrwalił się w repertuarze scen polskich
- chociaż stracił wiele ze swe j delikatn ej pikanterii, aluzyjnego żartu, wysokiej
kultury artystycznej , emanującej z osobowości Schillera. Cechy
te pozostały na
trwałe tylko we wspomnieniach widzów
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głęboko zapadły w pamięć wykonawców.
Najdłuższe, najciekawsze wykłady teore-

i

tyczne Schillera, nawet te ilustrowane
muzyką i śpiewem, nie mogły dać im tego, co wynieśli z występów w tym wido-

wisku: zaprawy aktorskiej. W rezultacie
tylokrotnego przeistaczania się podczas
jednego spektaklu, tracili poczucie czasu.
Błyskawicznie przerzucali się coraz to w
inną
epokę,
zmieniali charakteryzację,
gest, styl - postać; przyzwyczajali się do
gry zespołowej.
Poznali z bliska Schillera trudny, bardzo indywidualny sposób informowania
aktora. W chodził na scenę - jedny;n
mrugnięciem, skinieniem głowy, nieartykułowanym pomrukiwaniem przekazyl\Vał
myśl. Kto w porę uchwycił „klucz", zrozumiał i zapamiętał na całe życie.
STANISŁAWA MROZIŃSKA
(ze Wstępu do „Kramu z piosenkami"
Leona Schillera, W-wa 1977).

\

\ "~

Krakowiak kuligowy
t )

I J

i j • ' ) ) J

J

I J '

di•

A.

l.oC w\.11:Ma. •

I

I )

)

~u.do •

... i.,.

j

1 •

ululuo•

Co t.. ~ •pod 11:....i.o - """·
S,,.d Sl.ot..,..na. , .pod to~"° - wa,

>la.rc„ !a.

:!

jt<l.c<e,

J 5 0l]1 J

,

"'1

~-

.i,....,,f,..

l o'.

~.

-

•ll

I

-

,.,-c.U..,-

..a.

{'J

J ,,.,.,

I S i Id J

- --

-

,...act.o<.,

n

i• '

J..-!~

n11•,11•u ,

$! Jl d11s r
jad.ti t lw.tig.

lj J d

-

- - Ci. - &.. "4.. -

j

f •; • I S

„ ...............,

r

. ......!

Hej, patrzajta, co tu luda,
A

toć,

wiera, istne cuda,

Istne cuda to!
Co tu

(bis)

chłopców

spod Krakowa,

Spod S kalbmierza, spod
Łebskież

chwaty to!

Łobzowa,

(bis)

Jedzie, kulig jedzie,
Starosta na przedzie,
Weselisko huczne
W dom

Waszmości

wiedzie!

Hej, na Boga! to nie fraszki
Dźwięczą, brzęczą
Dziś, dziś, hejże

srebrne blaszki,

ha!

Kierezyje, zdobne pasy,
Pawich piór na czapach lasy,
Aż

I

krew w sercu gra!
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Wybitny literaturoznawca, Tadeusz Mikulski tak wspomina spotkanie z Schillerem:
„Było jeszcze dość czasu do zaczęcia pracy, gdy Schiller wszedł do białej sali na
pierwszym piętrze, z wielkimi oknami
wpuszczonymi do ogrodu. I wtedy właś
nie zapytałem go, czy zna melodię Kurdesza. Już po chwili wiedziałem, że to wypadło niezręcznie: zapytać autora Kramu
z piosenkami, czy zna melodię najsław
niejszej piosenki biesiadnej w. XVIII? Ale
Schiller uśmiechnął się pogodnie i usiadł
do fortepianu. Podsunąłem mu tekst, bo
właśnie miałem w ręku zdobyte z niemałym trudem i wielką satysfakcją fotokopie pierwodruku Kurdesza nad kurdeszami z r. 1780, z Biblioteki Gdańskiej.
Ale Schiller odsunął reprodukcje, których
waloru bibliograficznego zdawał się nie
doceniać. (... )
Akompaniując do starych
słów Bohomolca, które roztoczyły nagle
zapach dawności, tak łatwo uchwytnej w
Nieborowie, Schiller podśpiew y wał swoim
głębokim basem:
Każ przynieść

wina, mój Grzegorzu miły,
Bodaj się troski nigdy nam nie śniły,
Niech i Anulka usiądzie tu z nami,
Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami.

(... ) Wspomniałem, że przygotowuję (... )
studium monograficzne o starym toaście .
Schiller skinął swoją wielką głową z przyjemną,
ożywioną aprobatą. Jego palce
jeszcze grały Kvrdesza, a już pamięć literacka pracowała. I zaczął mi dorzucać
poprzez szeroki, gładki blat fortepianu coraz to nowe szczegóły historyczne, świad
czące o popularności Kurdesza w kilku
epokach i w kilku środowiskach. Łowiłem
te informacje, myśląc z niepokojem, jak
niekompletna, mimo wszelkich za biegów
18

i poszukiwań antykwarycznych, jest nasz:!
wiedza o przeszłości (... ).
- A to pan zna? - huczał Schiller
nad klawiaturą i cytował zapomniany
gruntownie wodewil Adolfa Walewskiego
Górą Radziwiłł z roku 1890. - Tam śpie
wają Kurdesza!
- A to pan pamięta? - wołał po chwili, przypominając z repertuaru Zielonego
Balonika w Krakowie cięte Kurdesze wymierzone przeciw Witoldowi Noskowskiemu.( ... )
- A to pan poznaje? - rzucał przez
czarny blat i nucił Ozdobo twarzy, wąsy
pokrętne.

-

To dla was, kolego Krasicki -

śpie

wał już uroczystą kantatę Święta miłości

kochanej ojczyzny .
- To także historia literatury! - mówił przekornie i zaczynał wesoło: Chciało
się Zosi jagódek.
Biała sala w Nieborowie szumiała tak
godzinę od wszystkich głosów wieku
XVIII, sarmackich i oświeconych . Leon
Schiller wywoływał je jak guślarz, uderzając palcem w klawiaturę" .
TADEUSZ MIKULSKI „Kurdesze
Leona Schillera" (Pamiętnik Teatralny, 1955)
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kwitną jabł()lllie"

Osieckiej (GnieZIIlo), „Nagiiego k>róla" Szwarca (Wirocław), „Wielki
Testament" Villona (TorUi1), „Damy i hu zarry" Firedry (GnieznG), „Operę za trzy
grosze" Brechta (Szczecin), „Grorniwoję"
Arystofanesa z muzyką J. Padylki (Gdynia). W Teatrze Wybrrzeże w Gdańsku
zTealizowała :
„Wesele" Wyspiańskiego,
„Groch z kapustą" Afanasjewa - Tuwima, „Jadzię wdowę" R uszkowskiego,
„Awans" R edlil'lSikiego, „Tajemnicę 105
kirainy" wg Żakiewicza (muzykę do czterech ost·a tmikh przedstawień skomponował
A.

Głowiński).

Zofia Kuleszanka podczas swojej dłu
goletniej działalności artystycznej otrzymała wiele nagrród za choreografię i inscenizację. Nagrodę Ministra Obrony Narodowej przyznano jej za przygotowanie
w teatrze im. J a·r acza w Olsztynie widoWliska muzycznego o tematyce wojskowej
„Gdy zabrzmią trąbek dźwięki" Błesz
czyńskiego - Swięci ckiego. Za choreografię „Krakowiaków i Górali" zdobyła nagrodę na Festiwalu Teatirów Polski Pół
nocnej w Torruniu (1971). Za ten sam spektakl zrealizowany w bułgarskim teatrze
Sawa Ogrn ianow w Ruse (1978) ot rzymała
odz'Ilakę „Zasłużona dla miasta Ruse".
„Kram z piosenkami" jest drugą realizacją Zofii Kuleszank.i w kieleckim teatrze. W 1976 roku opracowała choreografię do sztuki Calderona „Niewidzialna kochanka".

ZOFIA KULESZANKA
ta n ceTKa,
ak torka, choreograf. Jako aktorka wystę
powała na scenach teatrów muzycznych
Wairszawy, Łodzi, Gliwic, Szczecina i Gdyni. Pracę choreografa ro zpoczę ł a w 1968
roku. Spośród wielu jej realizacji w teatrach muzycznych na szczegó l ną u;wagę
zasługują: „Moulin Rouge" Offenbacha
(Gdynia), „Kraina uśmiechu" Lehara (Lublin), „Cygańska miłość" Lehara (Gdynia,
Szczecin), „Dama od Maxima" Feydeau
- Sielrickiego (Gdynia) , „Czterej pancerni i pies" Przymanowskiego - Konowalskiego (Gdynia), „Machiavelli" Wasowskiego (Pozn a ń), „Weso ła wdówka" Lehara (Poznań), .,Żeglarz Sindbad" Miliana
(Gdynia) . Najwi ęcej satysfakcji przynosi
jej współpraca z zespo łami aktorskim i teatrów dramatycznych. Z ważniejszyc h inscenizacji należy wymienić: „Zielonego
gila" Tirso de Maliny - Tuwima (Poznań, Koszalin), „Krakowiaków i Górali"
Bogusławskiego (Koszalin, Poznal'l, Ruse
Bułgaria),
„Niewidzialną kochankę"
Calderona (Poznań), „Niech no tylko za 22

W spektaklu wykorzysta.no fragmenty Mazura z opery „Straszny dwór" St. MOl!liuszki
w wykona.niu orkiesitry pod dyrek<.>ją Witolda
Rowickego.

Kierownik organizacji pracy artystycznej
JADWIGA WESOŁOWSKA

P rzedstawienie prowadzi
KRYSTYNA DOBROWOLSKA

Kontrola tekstu
ROMANA SZCZUREK

Kierownik techniczny
EDMUND POMARAŃSKI

Brygadier sceny
BOLESŁAW POBOCHA
ZENON PIWOWARCZYK

Rekwizytor
MARIA MAKOWSKA
ZOFIA ZAJĄC

Świat ł o

RYSZARD ZAJĄC
ANDRZEJ OLESZEK

Akustyk
MAZUR

SŁAWO MIR

WIESŁAW CICHOŃ

Kierownictwo pracowni krawieckich
MARIA SZYKSZNIA
MARIAN MAZUR

Prace perukarskie
BARTKIEWICZ

BOGUSŁAWA

Kierownik pracowni stolarskiej
ZBIGNIEW KARYŚ
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Prace malarsko-modelatorskie
MARIAN SZTUKA
JERZY OBARA

Redakcja programu
JOLANTA DOMOŃ

Prace tapicerskie
JAN STANIEC
ANTONI KANIOWSKI

Opracowanie graficzne
KAROL JABŁOŃSKI

Cena 10

zł

Ze zbiorów
Działu Dokumentacji
ZG ZASP
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