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ZWIERZYNIEC 

Może gdzieś jest miej8ce piękniejsze, 
może gdzieś brzmią sio 1\·a wdzięczniejsze, 

może gdzieś l ś ni słońce jaskrawiej, 
może gdzieś jest bardziej ciekawie ... 
ale nie ma tam wiatru od Błoni, 
nie ma Wisły płynącej od Tyńca, 
ale nigdzie nie tańczy Lajkonik, 
nigdzie na świecie nie ma Zwierzyńca , 

nigdzi e na świecie ni e ma Zwierzyńca! 
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SZANOWNY PANIE DYREKTORZE! 

- powiedziałem do siebie zadając sobie retoryczne pytanie - dlaczego decyduje 
się Pan na wystawienie wodewilu Tadeusza Kwiatkowskiego z muzyką Antoniego 
Mleczki pod tytułem „Romek i Julka"? Odpowiedź na to pytanie jest właściwie bar
dzo prosta, tak zresztą powinno być. Bo proste pytauia mają już to do siebie, że ·
u ile w ogóle wolno je stawiać - nie należy udzi el ać na nie odpowiedzi wykrętnych. 
A więc : dlaczego „Romek i Julka"? 

Wyobrażałem sobie, że właśnie pozycja ta sprawi radość publiczności. Przecie:l 
(' :leka ona na sztukę pogodną, pełną wdzięku, humoru i uczucia, prostego, nieskom
ti likowanego wątku, a przy tym pełną poez.ji i czaru, muzyki, tańca i koloru. 

Jeśli więc właściwie rozumiem oczekiwania publiczności nie powinienem ociągać 
~ię z decyzją. Przecież sztuka ta wychodzi spod pióra wytrawnego pisarza krakow
skiego, człowieka teatru z rozległym doświadczeniem. Kwiatkowski, autor drama
tów i komedii, już po wielokroć dał dowody, że zna i rozumie publiczność. Satyryk 
i niestrudzony propagator poc7.ucia humoru, najpierw w niezapomnianym Teatrze 
Satyryków, a później w swej Akademii Uśmiechu, jaką od 20 lat jest kabaret Jama 
Michalika potrafi! nie tylko pobudzać skutecznie do uśmiechu, na przekór wzbie
rającej fali napuszonego ponuractwa, ale - co wydaje mi si ę rzeczywiście ważne -
umiał skierować ten uśmiech w słabości i w ady, przeciw s ilom, w obec których sta
nęlibyśmy całkowicie bezbronni, gdyby nie oręż, w kt óry Kwiatkowsk i nas uzbra ja. 

Zresztą nie tylko publiczność może być zadowolona - mówiłem sobie - z Pań

';kiej decyzji, panie dyrektorze. Radzi powinni być również Pańscy artyści. 

Przeszli przecież - poczynając od „Boya Mędrca" przez schillerowski „Kram 
L piosenkami", „Pannę Tutli-Putli" Witkacego, „Cuda i dziwy", „Poiły" - dobrą 

zaprawę umuzykalniającą. Wykazali tak ważną wrażliwość ucha, dobrą kondycję 
fizyczną, jakiej wymaga taniec i rytm wodewilu, jak również dowiedli niezbędnego 
zmysłu pracy zespołowej. \\' końcu nie jest bez znaczenia uroda i wdzięk aktorek, 
werwa i animusz aktorów, a także ich ambicje prlemawiania do publiczności jej 
własnym językiem. To przecież jedna z podstawowych radości aktora: przemawiać 
do widowni, porozumiewając się z nią tym samym kodem myśli i uczuć. 

Ale to jeszcze nie wszystko. Czyż - mówiłem sobie - nie miał Pan ambicji, by 
Teatr kierowany przez Pana, jak teatr paryski - paryskich autorów, wystawiał 

autorów krakowskich? Czyż nie marzył Pan, aby bohatt'rem swego teatru uczynil 
swoje rodzinne miasto, lub r.hoćby tylko jego legendę, tak jak to uczynił teatr pa
ryski z Paryżem. I oto - mówiłem sobie - nadarza się Panu taka właśnie oka7.ja. 

Istotnie: przyjmując na siebie odpowiedzialnośC:~ :za kierownictwo artystyczne 
teatru, czyniłem sobie takie właśnie założenia. Nasze miast<J, głęboko i na trwale 
'.lwiązane z tradycją i historią naszego narodu, jest .również silnie splecione z dniem 
dzisiejszym. Jest prawdziwym, modelowym wpro<>t bohaterem pozytywnym. J eś li 



za tym mam '' swym dyrektorskim ręku szansę po wiedzenia czegoś o naszym kra
kowskim rodO\\ Odzic, n ie należy się wahać. Zwłaszcza. że dzięki Kwiatkowskiemu 
i J\'Iler.zcc nadar za się okaz,ia do prap remiery, a to możli\\OŚĆ na budowanie ,,·łasnej 
t raclye,ii. 

I jeszcze coś: w „Ro m ku i Julce" dzięki zamysłowi Kwiatkowskiego i Mleczki 
wylan ia ~i<; możliwosć nawiązania do tradycji, jeś li nic do ie.i odnowienia. T~ik 

nicg-dy~ kochany gatun ek \\:odcwilu, w którym blyszc1.cli Turski i Anczyc, znalazł 
S\'•Oid1 kontynuatorÓ\\·. T o właśnie K'' iatkowski nawiązał, .iak z górą l rzydzicści 
lat temu Krzemiński, swym „Romanse m z wodewilu" -- do nasr.ej krakO\\-Skiej tra
d yc.ii. 

I jeszcze jed na ważna rzecz ktiJ re.i, mówiłem sobie, nie r:ioi.c Pan pominąć: to 
.it;zyk sztu ki „Romek i J ulka " . Otóż - choć może w yda się to komuś dzi,,·ne - za
fascynował mnie język K w iatkoH"s kicgo, a właściwie zapis g1Ya ry krakowskiej, któ 
rej melodyjny zaśpiew, z d ziw nym inicj al nym akcentem usłyszeć można jeszcze !u 
; ówd zie n a przedmieści u , czy będzie t o piwiarnia '' Cichym Kąciku, Bar na Sta
wach t ak pięknie spor t r etowany przez Harasymowi c'la, czy no>voroczny trening Cra
covii, który czeka jeszcze na sweg·o poetę. W burzl iwyeh powojennych migracjac:h 
w masowym pościgu JJ O dy1>lo111 magistra i tytuł d ocenta, 1>od wpływem t r ybu n y 
wiecowej z jej sty l istyką zaczerpniętą z tc rminol()g ii podręczników strategii i tak· 

tyki g·wara krakow~ka schroniła się gdzieś międ:1:y „pstrywki" do gołębników, 

pierzchła do ogródków działkowych. I, choć dumna pe >r,\1 ien;yniecku, zanika powoli 
, zaniknie niechybnie, j~,k zginął na zawsze k azimierzowski świat pejsatych Żydów. 

To właśnie bezbłędnie wyczulone ucho Kwiatkowskiego, jego zmysł obserwacji 
i niezawodny instynkt satyryka uczyniły ~warę krakowską rf.w!!orzędnym pa.rtne
rem szekspirowskich kochanków, zabłąkanych ,,. opłotki zwaśnionych przedmieś ć. 

I choć zmarszcz'!< się 1rnryści i pozba,vicni humoru domorośli zoile - zamier zam 
dLięki Kwiatkowskiemu i wraz z nim tę i;1nHę „oc:tlić od zapomnienia" („Pon jest, 
taki a jo taki".„ itd) . 

.Jeśli więc rozumiem dobrze oczekiwania publiczności krakowskiej, która koclia 
~we miasto, aż po ostatnią zmurszałą cegłę, jeśl i deC"yzja sięg nięcia 1>0 sztukę 

Kwiatkowskiego ma być wyrazem łączności teat r u z krakowskim środowiskiem 

pisarskim i jeśli w swoistej i żartobliwej formie nbnmi nutka sentymentu do 
dawnych c.k. opłotków miasta, porosłych dziś tak licznie 1nrowiskowcami i ,ie~li 

arcykrakowski rodowód zwierzynieckich Polewków odezwie się \I' wyobraźni sceno
grafa .Jana Polewki, który tworzy \Vizię plastyczną - to z czys t ym dźwięk iem kra
kowskiej gwary przemówią do n as szekspirowscy „R omek i .Julka". 

A jeś li drgnie µn y tym delikatna str una wzruszenia będc; wielce rad . 

Dyrektor Teatru 



SZANOWNY PANIE DYREKTORZE! 

Z dużym zdziwieniem przy.jąłem jako kierownik literacki teatru .. ,Bagatela'' Pań
ską decyzję wystawienia na scenie mego wodewilu pt. „Romek i Julka", a poniew a·i. 
jak zwykle kierownik literacki nie ma nic do gadania, posta. ,,· ił Pan na 
swoim i przez to zmusił mnie Pan do częstszego przebywania w teatrze, ba, 
nawet uczestniczenia w próbach, co jest ,jak ogólnie wiadomo zajęciem niezmiernie 
wyczerpującym i dla mnie nudnym, gdyż utwór ten znałem już od dość dawna i co 
się już nim ubawiłem, to się ubawiłem. Ale siła złego na .iednego. Podjąłem ten 
dopust boży pokornie, proszę jednak, aby w następstwie skutków po tym przeds ię

wzięciu nie zwalił Pan winy na moje słabe barki pracownika Pańskiego teatru. 
Wiadomo bowiem że wszelkimi pomyłkami repertuarowymi obciąża się kierowni
ków literackich, sukcesy zas zastrzeżone ~ą dla dyrektorów. Będę się bronił ręk ~.m i 

i nogami w prasie, radio i telewizji, przed Cl.ym ostrzegam Pana Jo.ja.lnie. 
W związku z tym zastrzeżeniem muszę się podzielić: z Panem kilkoma intymnymi 

zwierzeniami. Lubię Kraków, bo tu się urodziłem, tu kilka lat kopa.Jem w piłkę na 
Błoniach, tu łapałem do słoika traszki w odkrytym i zarośniętym zielskiem korycie 
jednej z odnóg Rudawy, zaraz za parkiem .Jordana, no, tu przei)•łem kilkadziesiąt 

lat i od wczesnej młodości moją idee fixe było widowisko, poświęeone dawnemu 
folklorowi miasta. Miałem koleg· ę którego o.iciec był ault~nty c.1,nym t ypkiem ze Zwie
rzyńca, postać .jakby '' yjęta z \VOdcwilów Krumło"'skiego. Mówił do nas takim 



językiem, że kolega musiał m i lłumaczyć o co idzie. Uwirlbiałem prze by\\ ać w jego 
towarzystwie. Opowiadał historyjki, n ie za\\·sze ce nzuralne dla uszu ucznia szkoły 

powszechnej, lecz zgoła sensacyjne i frapujące. Słuchałem go z zach w ytem. 
T adeusz Boy Żel eński posLawi ł pomnik k r a kowskie.i bohem ie Młodej P olski, na

rysował ostrą i trafną karykaturę krak owskiego mieszczaństwa., sfer uniwersytec
kich, cśmicszył kołtuństwo i b!gotcrię. Nikt godny :~go Jlióra ~atyryka nic sportrc
towal postaci z krakowskich przedmieść. Sztuk i Ma.:eraml\nkicgo, wodewile Krum 
łowskicgo i Turskiego nic przeszły do histor ii literatury, wymagają przeróbek, po 
prawek i różnych zabicgÓ\\ s t y listycznych. Pamięta.)n :v bO\\ iem, że w tym czasie 
pisal: Stanisław \\lyspi ailsk i, t worząc w ielki repert uar na rodowy, p isali Zapolska, 
Przybyszewski, Rydel, zaczął s:ę renesans Mickiew icza, Słowackiego - teatr polski 
budował fu ndamenty „teatrn ogr omnego". Z kra kowsk iej sceny powiało na caiy 
kra~ wielką ojczystą l iteratu rą dramatyczną. W c:eniu tych ważnych wydarzeń uro 
<lzily się „Królowa Przcclmicscia", „S!uby Dębnickie" ciy .,Krowoderskie Zuchy" Jnb 
„Lola z Ludwinowa". Miary \\ ięc były nie równe. 

Zapewne uśmiecha się Pan p od wąsem, :i:c s'ęgam do vorównań z Iloyem. No eói., 
dwadzieścia lat nieprzerwanego powodzenia kabaretu „J ama :Michalika" (w siedzibie 
. /licloncgo Balonika"), którego .iestc m wspll!a utorcm u p rawn·a m nie w jakimś sc11-
sic do dumnych myśli i smielszych ana log ii. Więc w wolnych chwilach zabr a !c111 
się do napisania wodewilu o moim mieście, k ti1rcgo cza r i wdzięk przedmieść zgi
nęły 1>od ciężarem kamiennych 1rnstyń, wznoszący<'h się na d awnyeh 1>olach Zwie -

rzyńca, Krowodrzy, Ludwinowa, i Bronowic. N ic ma ,już Antków, Kantków, Maj
cherków. Ich m iejsca zajęli sami magistrowie różnego auto ramentu. Może ktos 
w przyszłości stworzy o nich zabawny utwór, bo śmieszni .;a ogromn:e. Nam, pa
miętającym jeszcze P a rk Krakowski ze sta wem z łódkami, z tircwn:aną b•!dą Teatru 
Ludowego, Most Dt;bnicki, po którym biegła kolej żelazna, tor wyścigowy za boiskiem 
Wisły, znane mi tylko :r. aliszów premiery w Teatrze „Nowośc;" na Ra.iskiej, ł udzi 

mówiących z krakowskim akcentem na ostatniej sylabie od końca - nam ża l tych 
uroków, k tóre 11rzcpada.ią ,,. niepamięci i dlatego wróciłem do tyd1 czasów, by choć 
w namiastce przypomnieć ten prawdziwy ludo\\y nurt dramatyczny, plebe:ski hu
m or i gwarę przedmieść, nic zanotowa.ną w uczonych k~ ięgach. 

Może ktoś powie, że t o nie nowoczesne, że brak m od n ych ~cngów, skrótów, i tak 
zwanego współczesnego spojrzenia na epokę itd. - być moi.c - i stąd moje zdzi 
wienie, że Pan przyr;:·arnął tę sztuczkę z zapałem godnym lCJ>s1ej sp rawy. Tłumaczą 
to w1>rawdzie Pańskie zamiłowania krakauerskic, smakowan·e w przcbrzmiałyeh 

lecz urokliwych jeszcze c.k. austry jackich nawykach, sentyn1 ent do dz!ś tak atr ak 
cyjnych staroci, ale n '. e biorę za to żadnej odpowiedzialności. Co i a sobie o t) 111 

w odC\\"ilu myślę, to mo.ic, ale żeby grać od razu na tak znakomite.i sc·enie? U mywam 
ręce. A co do Boya? Miał też coś wspólnego z „Bagate lą" i może był mn1e.i skromny . 

Z poważaniem P:i.ński w półpracownik 
T ad eusz Kwiatkowski 
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KROWODRZA 

Krowodrza ... Krowodrza.„. 
murarska ojczyzna, 
matczyna kolebka, 
ojcowska s iwizna. 
Krowodrza ... Krowodrza ... 
moje ukochanie, 
najpiękniejsza z pięknych 
7,ycie oddam dla n iej . 
Krowodrza ... Krowod rza ... 
brzany pierwszorzędne, 

weźmiesz jedną tak~. 

wystarczy za mendel. 
Krowodrza ... Krowodrza ... 
krowoderskie zuchy, 
czują się jak pany, 
choć w k ieszeniach puchy. 
Krowodrza ... Krowo<lrza ... 
murarska rodzina, 
jeden za drugiego 
pójdzie i 11 krymin:i,ł. 

Krowodrza „. Kro wodrza ... 
niurars ka o.jczyzna, 
m a tczyna kolebka, 
ojcows ka siwizna . 
Krowcdrza ... Krowodrza ... 
Krowodn:a .. ! 
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W. KROWODRZY, L. 180. 

Poleca: ·swój Handel tow a„ 
rów mięszanych oraz wy" 
szynk wina:. Osobny pokój 
dla gości. Na ·żądanie kawa 
i herbata. Obsługa szybka 
i rzetelna. - Trafika przy 

handlu. 
Polecając si<: P, T. Pnulicznu~d . po-

zostąi~ z lizac11ukic1u · 

-·-J; Brożek. 

] 



STANISŁA w· ZACHARA 

Pierwsze kroki na scen ie stawiał w teatf'l.e RTPO „Wesoła Gromadka" pod dyrck 
c.ią M. Bill iżanki i Z. Mysłakowskic .j . Otrzymał pra'' o współpracy '"" tymże teatrze 
i po ki lku udanych rolach ,,. 1950 r . złożył egzamin aktorski pn('d Państwową Ko
m isją Egzarninacyjn4. Od tego czasu aż po dzień dzisiejszy "''ystę puje - najpie rw 
w „Teatrze Mlod.:go Widza", potem „Rozmaitości", a obecnie „Bagatela" . Grał dzie
siątki ważnych ról w sztukach dla dzieci, klasycznych i współczesnych, w reżyserii 

M . Billi:i.anki , l\\'o Galla, .I. Ronarda Bujańskiego , J. Karbowskiego, K. Szuberta, 
li. Ka..izara , M . Górkiewicza. Należy do cenionych i zasłużonych aktorów naszego 

T eatr u. 



FERDYNAND SOL OWSKI 

Od Jat najmłodszych pasjonował się szopkami i kuk i ełkami . W czasie ok upacji był 
związany z zespołem kons1>iracy j nego teatr u, które mu przewodził A. Mularczy k . 
W styczniu 1945 r . pod ausp ic.iam i Związku Wal ki Młodych wystawi ł w swojej re 
żyserii sztukę W. Rapackiego pl. „Ja tu rządzę". W <Jkrcsie slu'i:by wo.isko\\'cj l:Jy l 
założycielem i reżyserem teatrzyku ~arn izonowcgo. W Ulł8 r. został. zaangażowan.'· 

do „Teatru Młodego Widza" i po ko.lejnych zmianach nazw i profilów artystycznych 
teatru występuje obecn it w teatrze „Baga tel a" . Grał w sztukach w reżyserii L . Zam 
kow, Iwo Galla, \V. Hon:ycy, J . Karbow -skiego, J. Wyszomirski ego, J . Jarock iego. 
Do wyróżniających się ról w ,jego życiorys i e a rtystyczny m za liczyć należy role Łatki , 

Pana .Jowialskiego, re j enta Milczka w k omcd ia<·h Fredry, księcia Bołkońsk icg o 

w ,;Wojnie i Pokoju" To łstoja. Jest zasł u.lonym akto rem i w ybitnym znawcą ora1 
kolekcjonerem sztuki lud owe.i. 



TADEUSZ TARNOWSKI 

Po zdaniu egzaminu wstepnego zostaje jednym r. pierwszych słuchaczy Studia 
Dramatycznego (wkrótce Państwowej Wyższej Szkoly Aktorskiej) założonego przeL 
dyr. Karola Frycza przy Teatrze im. J. Słowackiego. Od 3ł lat związany z teatrem, 
w którym dat się poznać z wielu ciekawych ról w ~ztukach Szaniawskiego - Archi
tekt, Zabłockiego - Fircyk, Szarmancki, Goldoniego - Tita-Nane, Marivaux -
Dorant, Fredro - Dyndalski, Moliera, Słowackiego, Rydla i sztukach współczesnych. 
W sumie około 100 ról. W pełni zaangażowi.ny w prace społeczne, dwukrotny prze
wodniczący Rady Zakładowej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za aktywną 
działalność: aktorską, Medalem X-lecia PRL, odznaką ZaslużoHego Działacza Kultury 
i wieloma dyplomami. Uzyskał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. W swym dorobku 
artystycznym ma również role v.· operetce, operze, tele\vizji i filmie. Zamiłowany 
znawca sztuki ludowej. Laureat I nagrody w konkurs ie szopek krakowskich. Zasłu
żony i ceniony aktor, społecznik z prawdziwego zdarzenia. 



W REPERTUARZE TEATRU 

Peter Hacks 
POLLY 
Sławomir Mrożek 

INDYK 
Sławomir Mrożek 

TANGO 
Dario Fo 
PRZYPADKOWA Śi\UERĆ ANARCHISTY 
Ladislav Smocek 
DZIWNE POPOŁCDNIE DOKTORA BURKEGO 
Leon Schiller 
KRAM Z PIOSENKAMI 
Włodzimierz Perzyński 

POLITYKA 
Aleksander Fredro 
ŚLUBY PANIEŃSKIE 

Julian Tuwim 
CUDA I DZIWY 

NAJBLIŻSZA PREMIERA 

GRIGORIJ GORJN 
DYL SOWIZDRZAŁ 

Tłumaczenie: 

JANINA I GRZEGORZ FEDOROWSCY 

Songi: 
ANNA ŚWIRSZCZYNSKA 

Reżyseria: 

TADEUSZ RYŁKO (WRD PWST !{raków) 

Scenografia: 
LIDIA I .JERZY SKARŻYŃSCY 

Muzyka: 
ADAM KACZYŃSIU 

Ruch sceniczny: 
JACEK TOMASIK 



Przedstawienie prowadzi: 
JANUSZ ZBIEGIEL 
.Kontrola tekstu: 
JANIN A N A WROCKA 

Kierownik Organizacji Widowni· 
JANINA MANIECKA 

Nadzór wydawnictwa: 
TERESA CZERNIEJEWSKA-HERZIG 
Opracowanie graficzne 
MŚCIWOJ OLEWICZ 

Cena 10,- zt 

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; DN-8 657 /80 4.500 H-22(1673) 

Kierowmctwo techniczne : 
STANISŁAW ZYGMUNT 
Opracowanie akustyczne : 
WŁODZIMIERZ MARECKI 
światło: 
JÓZEF F R ANAS ZEK 
K ostiumy : 
Pracown ie Teatru Bagatela pod kierownictwem 
JANINY BAZARNIK i MARIANA ROPY 
oraz: 
pracown ie kra w ieckie Teatru Narodowego w Warszawie 
pod k ierownictwem 
KAZIM IERZA SZYMAŃSKIEGO 
i GRAŻYNY SZCZECIŃSKIEJ 
pracown ia k r a wiecka Teatru P olskiego w Warszawie 
pod k ierownictwem 
IRENY K ANABUS 
Dekor a c je : 
P racownie Teatru Bagatela pod kierownictwem 
M ARIANA KOŁODZIEJA 
Prace m a la r sk ie: 
zespół p racowników Teatru im . . J. Slowackiego w Krakowie 
pod kie rowni ctwem 
WŁADYSŁAW A MALIK A 
Rekwizyt y : 
M ARI A WISIŃSKA i ANNA SEWIŁO 
Pracownia perukarska : 
KRYSTYNA NAWROT 
Nakrycia g łowy : 

zespól pracowników Krakowskiego T~atru Muzycznego 
pod k ierownictwem 
J OL ANTY PAJĄK 
oraz : 
H ENRYK SOWA 
Bryga dier sceny · 
A NTONI WĘDZICHA 




