


HANNA JANUSZEWSKA 

biwak z piosenkami 
Układ tekstu 
i reżyseria - Włodzimierz Dobromilski 
Scenografia - Kazimierz Samołyk 
Muzyka - Bogumił Pasternak 
Opracowanie ruchu 
scenicznego - Edward Dobraczyński 
Reżyseria dźwięku - Tadeusz Nowak 

Obsada: 
Huzarzy: 

Dobosz 
Trębacz 
Bandurzysta 
Stary Huzar 

- Marian Hard 
Zdzisław Chęć 

- Andrzej Dziedziul 
- Wiesław Hejno 

Przyśpiewka I - „Kot" 
Kot - Andrzej Dziedziul 
Don Hernandez - Zdzisław Chęć 

Zbójcy: Brat Moro I - Marian Hard - tekst 
- Anna Helman - animacja 
Brat Moro II - Wiesław Hejno - tekst 
- Alicja Łoboz - animacja 

Hiszpanka I - Anna Helman 
Hiszpanka II - Alicja Łoboz 

Przyśpiewka II - „Kogut" 

Kogut 
Król 
Królewna 
Sędziowie: 

Kat 
Rycerz 

Żołnierze 

Przyśpiewka III 

Małgorzatka 
Ojciec 
Matka 
Ciotka 

Przyśpiewka IV 

Kozioł 
Katarzyna 
Górnik 

- Zdzisław Chęć 
- Wiesław Hejno 
- Alicja Łoboz 

Maryla Dzikowska, 
Anna Helman oraz zespól 

- Marian Hard 
- Andrzej Dziedziul 
- zespół 

„Małgorzatka" 

- Anna Helman 
- Wiesław Hejno 
- Maryla Dzikowska 
- Alicja Łoboz 

„Koziołek" 

- Maryla Dzikowska 
- Wiesława Kotarska 
- Marian Hard 

Przyśpiewka V „Zielony finał" 

zespół 

Nagrania wykonano w Studio Polskiego Radia w Katowi· 
cach z udziałem członków Zespołu Pleśni I Taika „Sląsk" 
oraz Instrumentalistów Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Pol
skiego Radia w Katowicach pod dyr. Bogumiła Pasternaka. 

Inspicjent -- Janusz Madera 

Premiera - październik 1971 
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eh, pruskich i aktualnych - śląskich. 
ompozytor Bogumił Pasternak opracowując 
onę muzyczną spektaklu, zachował autentyzm 
eśni polskiej, a umiejętnie przekomponował 
otywy muzyki obcej i stąd wprowadza słu

hacza w klimat epoki. 
Nas interesuje przede wszystkim folklor pol

ski, a w szczególności , wykorzystany w spekta
klu w znakomitej większości, śląski. Konkrety
zując - pieśń wojacka, której związki gene
tyczne i treściowe pozostają w ścisłej łączności 
z wydarzeniami historycznymi. Dyktowały ją 
spontanicznie przeżycia ludzkie, a potem przej
mowała ją pamięć, by stać się zbiorową wła
snością. Ustnym przekazem wędrowała od żoł
nierza do żołnierza, z kompanii do kompanii, 
by często porwać miliony jak to było z „Mazur
kiem Dąbrowskiego". Pieśni te stanowiły mo-
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król pruski, iże je potrz 
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gioniści polscy stoczyli zwycięski bój o 
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ami Wrocławskimi, Strugą, Szczawien 
dzkiem i Srebrną Górą. W latach 1807-

lica Dolnego śląska stała się miejscem 
tu dowództwa i formowania legii nadwiśla 
iej. Tu też po zakończeniu działań wojenny 
gioniści zorganizowali wraz z innymi oddzia 

ami podziwianą przez mieszczan defiladę. 
W splocie tych wydarzeń powstała przypusz

czalnie niejedna pieśń wojacka, śpiewana być 
może na ulicach Wrocławia. W ruchliwym pun
kcie wrocławskiego rynku, sylwetka polskiego 
ułana nie była nikomu obca, a nieraz budziła 
podziw tutejszych dziewcząt: 

We Wrocławiu, na rynecku stoją wojacy, 
są tam łóni postrojyni wszyscy jednacy. 
Są tam łóni rozmaici rycerze i junacy, 
szykują się na wojenkę we dnie i w nocy. 

We Wrocławiu, na rynecku stoją wojacy, 
jest ta jedyn miydzy niymi, mo carne ocy. 
Móglibyście mi go dać, jedna nocka sy mną 

spać, 
to by my się miylowali, sama nie wiym jak. 

jo, Fryncyjo, ty niescesny_ l 
na matuchna synecka pozban 
dzej krainie, niejeden zginie, 
śliwy z tysiónca, co do dóm pr 

lub też inna z wielu: 
Ty z wojynki nie wrócis, 
moje serce zasmucis, 
bo z Francuzem wojna jest, 
w cudzyj ziemi zostanies. 

ną treść wyrażają pieśni powstańców 
eh, jest w nich wiara w zwycięstwo i 
sty za lata niewoli i upokorzeń: 

Wielka bitwa będzie 
około Opola. 
Krew się będzie lala, 
jak do morza woda. 

Jak do morza woda 
napływa z Dunaju, 
tak Slązacy wrócą 
do swojego kraju. 

We wrocławskim „Biwaku z piosenkami", 
znalazła pieśń wojacka swoje pełne odbicie. 
Podporządkowana nowym funkcjom dramatur
gicznym i innym służąca znaczeniom, zachowu
je przecież żywotność, świadcząc, że w polskich 
tradycjach ziem będących kiedyś pod zaborem 
pruskim, tkwią nadal źródła inspiracji arty
stycznej i - ciągle nie dość jeszcze wyeksplo
atowane - obszary ludzkich tęsknot, marzeń 
i wzruszeń. 

JÓZEF MAJCHRZAK 



L ST MAGDY 
(jubileuszowy) 

MOI DRODZY! 

Nie muszę Was przekonywać, jak trudno za
cząć taki niezwykly list. Bo chyba powinien to 
być list bardzo poważny i uroczysty, ale gdzież 
mnie do takich rzeczy, które umieją tylko do
rośli. Dlatego po prostu, ze starej gazety, którą 
mi przyniósl tatuś, przepisuję dla Was taką 

wiadomość: 

„W październiku 1946 roku rozlegl się w sa
li teatru „Lalki i Aktora" po raz pierwszy 
chóralny śmiech dziecięcy. Doskonale ku
kielki od pierwszego dnia pozyskaly serca 
dzieci. W na wpól zburzonej sali teatru 
gromadziło się tyle entuzjazmu i zachwy
tu, że można nim byloby obdzielić widownie 
wszystkich „doroslych" teatrów w kraju. 
Potem remontowano salę. Ulepszano. Kom
pletowano zespól. I codziennie grano". 

Tak Moi Kochani. Mija wlaśnie 25 lat od te
go pierwszego przedstawienia i 25 lat przyjaźni 
teatru lalek z wrocławskimi dziećmi. Jak się tak 
dobrze pomyśli, to można dojść do wniosku, że 
wlaśnie wtedy nasi rodzice chodzili przecież 

dopiero do szkoly i być może właśnie oni tak 
radośnie śmiali się na tym przedstawieniu opi

sanym w gazecie. 
< 

Mój tatuś, który - jak wiecie - od wielu 
lat pracuje w teatrze, wyliczyl, że w ciągu tych 
25 lat teatr gral dla nas 7.756 razy i że obej
rzalo te przedstawienia 2.152.032 dzieci. Z po
czątku nie umialam nawet porządnie przeczy
tać tej drugiej liczby, dlatego myślę, że nie 
jest to wcale liczba taka mala. Bo pomyślcie 
tylko: gdyby te wszystkie dzieci sprowadzić na 
jedno miejsge, to żeby je pomieścić, trzeba by 
czterech miast tak wielkich, jak Wrocław. 

I w żadnym z tych miast nie zmieścil by się 

już ani jeden dorosly. Wynika z tego, że cho
ciaż teatr mieści się przeważnie w jednym bu
dynku, to w rzeczywistości jest rzeczą bardzo 

wielką, większą, niż duże miasto. Wynika z te
go także, że rocznica teatru jest równocześnie 
świętem wszystkich, którzy teatr kochają, wszy
stkich, którzy wiedzą, że świat bez teatru byl
by smutny i szary. 

Na takie święto - wiadomo - zjeżdża się 

dużo gości, wszyscy zaczynają marzyć, wspomi
nać. Przybyli też do naszego teatru huzarzy 
polscy, ci sami, co to kiedyś przed laty wojo
wali z Napoleonem, wędrowali po wielu kra
jach, przybyli teraz do teatru i rozlożyli się bi

wakiem na scenie. A że tak jak ongiś, w wę
drówkach po ziemi francuskiej, hiszpańskiej 

i pol.~kiej towarzyszyla im bajka, piosenka żol
nierska. i taniec, tak i teraz zbiegly się bajki 
z różnycfJ, stron, przybyly na ten rocznicowy 
biwak i dzieją się na scenie naszego teatru. 
Jest bajka o przebieglym kocie, co to przepę
dzil nie tylko rozbójników hiszpańskich, ale 
przemyślnym sposobem uwolnil caly zamek od 
szczurów, a potem zrezygnowal z nagrody 
i przystal do żolnierzy, jest o kogucie, co pial 
bardzo wcześnie i budzil caly gnuśny dwór 
królewski za co zostal skazany ale i uratowany 
przez rycerza. Jest w naszym przedstawieniu 
wesola, roztańczona Malgorzatka i mężny ko
ziol, co przystal do huzarów i za zaslugi wo
jenne nazbieral wiele orderów, ale potem wró
cil na Sląsk do swojej komórki i gospodyni 
Katarzyny„. 

Spiewem i tańcem rozbrzmiewa huzarski bi
wak. W ciąż nowe postaci, wciąż nowe bajki 
wylaniają się z ogromnego bębna Dobosza. Wi
rują huzarskie mundury, tańczą śląskie gaiki, 
powiewają kolorowe wstążki. Na rocznicę i na 
następne lata radości we wrocławskim teatrze 
dzieci. 

Z jubileuszowym pozdrowieniem 
Wasza Magda 

Mój adres: Wrocławski Teatr Lalek 

Plac Teatralny 4 - Dla Magdy! 



ale 
Wrocław, Plac Teatralny 4 

Dyrektor i kierownik 
artystyczny - Stanisław Stapf 
Zastępca dyrektora - Jan Orzech 
Kierownik literacki - Eugeniusz Koterla 
Główny scenograf - Kazimierz Samołyk 
Kierownik muzyczny - Zbigniew Kamecki 
Kierownik techniczny - Zbigniew Klimczyk 

PRACOWNIA PLASTYCZNA: 

Kierownik 
Modelatorka 
Konstruktorzy: 

Krawcowe: 

Stolarz 

- Janina Grodzka 
- Danuta Kochanowska 
- Jerzy Modrzyński 
- Kazimierz Pękalski 
- Jan Węcławowicz 
- Kazimiera Pich 
- Franciszka Król 
- Franciszek Janik 

OBSŁUGA SCENY: 

Akustyk i Główny 
elektryk 
Elektrycy: 

Brygadier 
Maszyniści: 

- Eugeniusz Pawlina 
- Zenon Sierenko 
- Józef Warmuz 
- Jeoanis Kulios 
- Witold Golus 
- Zbigniew Laskowski 
- Zbigniew Wawryk 

Dział organizacji widowni przyjmuje zamówie
nia na bilety zbiorowe. 

Wroclawski Teatr Lalek 

Wroclaw, Plac Teatralny 4, tel. 412-17 

~ '"'O~~ ł'QA~ 1 -e- ~nw Ui\WU ... 
Druk. Swidnlca z. 1759 6.000 szt . 9 71 K-4-643-71 



repertuar 
1. Scena duża (dla dzieci w wieku szkolnym): 

Jan Ośnica -
„Baśń o dwóch nieustraszonych rycerzach" 

Wojciech Żukrowski -
„Porwanie w Tiutiurlistanie" 

Joanna Walter (wg C. Gozziego) 
„Miłość do trzech pomarańcz" 

Hanna Januszewska -
„Biwak z piosenkami" 

w przygotowaniu: 

Franz Poeci -
„Czarodziejskie skrzypce" 

2. Scena wędrowna (dla przedszkolaków): 

Zbigniew Poprawski - „Kotek Frotek" 

Jan Kakos - „Smyk i Kwik" 

w przygotowaniu: 

Hanna Januszewska -
„Czerwona czapeczka" 

3. Scena mała (dla dorosłych młodzieży 

licealnej): 

Anonim i F. Garcia Lorca -
„Gra o prawdziwej miłości" 

Bolesław Leśmian - „Dziejba leśna" 

F. Garcia Lorca - „Momento de verdad" 

Wiesław Hejno i Jan Kurowicki -
„Czarownice" 

„Wielki książę" - wg W. Szekspira 

„Stan losów Fausta" - wg Goethego 
i Marlowe'a 

„Kto zabił don Kichota" 
wg M. Cerwantesa 

„Dramat układasz" 
wg Zygmunta Krasińskiego 

w przygotowaniu: 

M. Ghelderode - J. Wilkowski 
„Swiątki" 


