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Zdjęcia z prób„. 

Autor „Księżn iczki głogu" - Władysław Ludwik Anczyc 
urodził się w 1823 roku w Wilnie, w rodzinie wybitnego 
aktora charakterystycznego - Zygmunta Anczyca. Od naj
młodszych lat obcował z literaturą i teatrem. Zasłyszane w 
dzieciń stwie baśnie i podania ludowe, opowiadane przez 
piastu nkę, d robną szlac hciankę z Białorus i , rozbudziły w 
nim zam iłowanie do tematów ludowych. Z Wilna Zygmunt 
Anczyc rzen i ósł się do Teatru Krakowskiego i Władysław 
Ludwik chodził w Krakowie do liceum św. Anny. W tym 
okresie zaczął ro bić wycieczki w najbliższe okolice Krako
wa, z których przywoził ciekawe obserwacje zwyczajów 
podkrakowskiego ludu. Zrobione wówczas przez młodego 
An czyca opisy do dziś mają wartość cennych materiałów 
etnograficznych. Swoje obserwacje wykorzystywał również 
w twórczości satyrycznej. Władysław L. Anczyc mimo wy
uczonego zawodu farmaceuty, zajmował się twórczością li
teracką , wydawniczą. 

Ka rierę literacką zaczął wierszami politycznymi, związa
nymi z wydarzeniami lat 1846 i 1848 oraz aktualną satyrą 
po lityczną. Pierwsze próby teatralne Anczyca, to dramaty 
„B iurokracja" i „Wygnanie", wystawione w roku 1948 w 
Teatrze Krakowskim, ale bez większego sukcesu. Do dziś 
zachowały się tylko ich tytuły. Nie zraziło to jednak An
czyca i pisze następne dramaty: „Łobzowianie", „flisa
cy", „ Błażek opętany" i jeszcze kilka sztuk dla krakowskiej 
sceny, ale też nie mają one większej wartości. Dopiero 
w roku 1848 uznanie przynoszą mu „Chłopi arystokraci". 
W roku 1858 Anczyc przeniósł się do Warszawy i poświę
cił publicystyce, redagował pismo dla ludu „Kmiotek" 
i opracowywał dla ludu popularne wydawnictwa. W roku 
1863 nap i sał cykl pieśni powstańczych - „ Pieśn i zbudzo
nych" . W 1867 roku wrócił do Krakowa i Krakowskiego 
Teatru , dla którego pisał i tłumaczył utwory scen iczne. 

J 



Morek Dindorf (Achum), Ewa SietpJńska (>Księżniczka Głogu) 

Krakowski Teatr wystawi ł j ego „Emigrację chłopską" - po
ważny dra mat społeczny o zgubnych skutkach wychodź
ctwa ze ws i. Największy sukces teatralny p rzyn ió sł Anczy
cowi „ Kości uszko pod Racławicami", dramat wystawiony w 
roku 1860. Idea lizacja gotowości patriotycznej wszystkich 
stanów zapewniła dramatowi trwałe uznanie, a autorowi -
u schyłku życia - powszechną sławę. Ostatnim dz iełem 
Anczyco jest „Jan Ili pod W iedniem" napisany no 200-ną 
roczn icę odsieczy wiedeń skiej, ale przed śmiercią Autor 
już nie zdążył zobaczyć go na scenie. 

Władysław Ludwik Anczyc zmarł w 1883 rok u w Krakowie. 
I 

I 
O prac. na podstawie wstępu lana St. Bystronia 
do „Obrazków dramatycznych ludowych" 
Wł. L. Anczyco. 
BN 1178, 1924 r. 



Jacek Tomasik, Mo·łgorzoto B rożonowicz (Wróżko Ropucho) 

„ Ks iężniczka głogu" to z pewnością jedna z wielu za 

słyszanych w dzieciństwie baśni, którą później, w wieku doj

rzałym pisarz przeniósł na karty książki. Napisał baśń o do

brym król':' i dobrej królowej, którzy rządzi l i mądrze i spra

wiedliwie, ale byl i nieszczęśliwi, bo brakowało w ich pałacu 

dzieciątka. W baśniowym świecie marzenia na ogół się 

spełniają, a więc macierzyńskie pragnienia Królowej wnet 

zaspokaja Dobra Wróżka dając jej córeczkę. Niestety miłej , 

ślicznej Księżniczce grozi niebezpieczeństwo. O bok Dobrych 

Wróżek, w baśniach są także Złe Wróżki. Nie martwmy s ię 

jednak, gdyż w baśniach są także dzielni Królewicze przy

chodzący z pomocą, a więc wszystko musi się dobrze skoń

czyć. Przywilejem baśni jest to, że Zło zostaje zwyciężone 

przez Dobro. 

Być może, że ta historia o „Księżniczce głogu" przypomni 

Wam inną, znaną już baśń o „Śpiącej królewnie" czy 

o „Królewnie Śnieżce", ale przeciei piękne baśnie nigdy 

się nie starzeją, więc niech i ta napisana przez Władysława 

Ludwika Anczyca jeszcze w ubiegłym stuleciu - wyda Wam 

się najpiękniejszą. W baśniach bowiem tylko zdarzają się 

mówiące żaby, Dobre i Złe Wróżki, tam unoszą się w po

wietrzu Geniusze Snu i inne Duszki. Wszyscy chętnie ten 

tajemniczy, piękny świat oglądamy i dlatego baśnie tak 

często goszczą w naszych teatrach. „Księżniczka głogu" po 

raz pierwszy była wystawiona w Krakowie j uż 100 lat temu, 

a dziś prezentujemy ją w nowej inscenizacji. 



Freda Leniewicz dokonała scenicznej adaptacji tej baśn i, 

gdyż baśń nie została napisana w formie utworu dramatycz
nego„ Jej tekst został przystosowany tak, aby aktorzy mogli 
tę historię o „Księżniczce głogu" Wam przedstawić. Dzięk i 

temu literackremu i teatralnemu zabiegowi znajdziecie s ię 

w czarownym świecie baśni , którą swoją reżyserią ożywiła 

na scenie Freda Leniewicz, a barw jej przydała scenografia 
Elżbiety Oyrzanowskiej -Zielonackiej, zaś muzyka Jolanty 
Szczerby nie pozwoli Wam zapomnieć piosenek z tego 
przedstawienia. Baśniowe sceny i postacie wyczarowane 
aktorskim kunsztem na pewno wraz z melodiami będą długo 
wirować w Waszej wyobraźni. 

Z Goethego„. 

Serce. serce skqd to bicie 
Co tok bardzo wzrusza cię 
Skąd to dziwne, nowe zycle 
Ach, już nie poznaję cię 

Ach, moc jakaś w jednej chwili 
Wiedzie mnie znów do niej wstecz 
I na nici tej zaklętej 
Która nie da zerwać się. 

ZBUDZONA 

O już ślicznotka zrywa się z łóżeczka 
Oe ęta przeciera wkoło spoziera wpólsenno 

Snać sen przypomina zbudzona dziewczyna 
Sen słodki, bo oczka jaśnieją 
I liczka się śmieją - pieszczotki 

Czarowny Iskrzący jak z nocy tysięcy sen wróżki 
Dorodny młodzieniec kobierzec i wieniec i drużki 

I k~plon sędziwy i świateł bi ask żywy dźwięk dzwonu 
I własny głos słyszy jak szepnęła w ciszy - do zgonu. 

Wł. L Anczyc 



SYLWETKA AKTORKI 

ANNA BIAŁAS - Królowa w „Ks iężniczce głogu" jest absolwent
ką krakowskiej PWST - Wydzia łu Aktorsko -Lalkarskiego, który 
ukończyła w roku 1960. W Teat rze Lalki i Maski „Groteska" pro 
cuje od roku 1962. W ciągu tych lat pracy artystycznej wraz 
z Teatrem przenosiło się z siedzi by przy ul. św. Jano 6 do obecnej 
siedziby przy ul. Skarbowej 2. Pamięta spektakle grane tom i tu, 
o ponieważ do teatru chodziło od 6 roku życia doskonale po
mięto jeszcze „Złotą rybkę" - jedno z pierwszych powojennych 
przedstawień „Groteski". W iele lot później w tym wiośnie Teatrze 
zaczęło procować i pozostało mu wierna do dziś. W „Grotesce" 
debi utowała rolą Glofiry w „Czarodziejskim bębnie" Lwo Toł

stoja, w reżyserii Franciszko Pugeta. Pracowała z założycielem 
„Groteski"_ - Władysławem Jaremą, grając w wielu reżyserowa
nych przez niego spektaklach, jak: „Karczma pod Czarnym Wą
sem", „Dzikie łabędzie", „Gęgorek". Do dziś bardzo ceni uwagi 
i „szkołę", jakie odbierał każdy aktor pracujący z tym wybitnym 
artystą polskiego teatru lalek. 
W pracy scenicznej oojbaroziej odpowi<Jda jej teko for.ma spe
kta·-lclu, który jest rodzajem happeni1ngu czy koba.retu dla dzlecii. 



W czasi·e procy no scenie chce mieć dziecko zo partnera, na 
wiązywać z n·im ko ntakt. Ba·rdlZ.o l ubiła groć w spek!ta.kloch „ Slo
<0eany świat" w reżyserii Włod11i1mierza Nunkowskiego i „ Ka·sia 
z czekolady" w reżyserii Fredy Leniewkz, które stwarzały taką 

właśnie mo·żl>iwość. W procy akitorSikiiej ceni rekwizyt, lubi z nim 
procować, ale wymaiga, aby był to rekwizyt sensowny, kon~re

tny - jeżeli ma rofożyć maskę, robi to chętnie, ale zowsze chce 
wiedzieć po oo, jakim celom artystyczmym to służy. Lubi grę lalką, 
ole nie tylko 21a por.awenem, a w połączeniu z żywym plonem 
aktorskim. Uważ;a, że teotr lol ki 1 moski sbworzo. możliwość innego 
pokazania i ogląda ni a świata i to noleży wykorzystać w pracy 
dla dzieci, bo proca dla dzieci - pod~reśla - to wielka odipo-
wiedzia.Lność. · 
We wrześ niu 1985 roku Anna Białas obchodzić będzie Jubileusz 
25-lecia pracy aktorskiej. 

Inspicjent Jan Babula 

Kierownik techniczny Stanisław Szlachta 

Brygadier sceny Lud1Wik Bieda 

Światło Edmund Kiefi.szkiewicz 

Akustyko Tadeusz Fryt 

Lalki, maski, rekwizyty 
wykonorno pod kiernnkiem Elżbiety Stolony-Dobrzańskiej 

Kostiumy wykonano pod 
kierunkiem Haliny Dobrowolskiej 

Dekoracje wykonano pod 
kierunkiem Ja.no Doleżuch owicm 

zd/ęcla: Jacek Sz;muc 

projekt okładki: Piotr Plesner 



TEATR FAMILIJNY 

Wychodząc napneciw odwiecznym, rodzinnym proble
mom - co zrobić z dziećmi, gdy rodzice chcą pójść do 
teatru - proponujemy w niedzielne popołudnia wspólne 
spędzanie czasu w „Grotesce''. 
Już od 27 stycznia br. Dorośli mogą obejrzeć spektakl 
„Gilgamesza" w reżyserii Vojo Stankovskiego, a ich Po
ciechy w tym samym czasie spektakl „Lalkarza" w reżyserii 
Zbigniewa Poprawskiego. Teatr zapewnia Dzieciom fachową 
opiekę w cza sie spektaklu. 
Za praszamy w każdą niedzielę o godzinie 17-tej RQdziców 
i Dzieci do „Teatru Familijnego'' w „Grotesce". 
W najbliższym czasie przewidujemy inny zestaw spektakli: 
dla Dorosłych: „Wygnańcy Ewy" w reżyserii Zofii Jaremo
wej - dla Dzieci: ,,Trzy świnki'' w reżyserii Zbigniewa Po-
prawskiego. · 

!!I ZAPRASZAMY Ili ••• 
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