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Sławny jest polski lud 
Szeroko i daleko. 
Sławny Krakowski gród 
Nad Wi-łą sławną rzeką. 
Sławny tam błazen żył 
U królów możnych tronu, 
Sławny z mądrości był 
Na dworze Jagiellonów ... 

Dawno to było przed laty wielu, 
Kiedy król Zygmunt żył na Wawelu. 
Sławnym i wielkim był Kraków miasem 
a działo&ę to w wieku szesnastym. 
Gwarnie i szumnie płynęło życie, 
Ten świat ciekawy dziś zobaczycie. 
Ujrzycie króla w orszaku dworzan, 
Królową Bonę strojną jak zorza 
l królewskiego ujrzycie syna, 
którego strasznie męczy łacina. 
Posła dwornego z italskiej strony, 
ochmistrza, co jest wielce uczony. 
Dworki figlarne, co śpiewać lubią 
Żwawe przekupki, które się czubią. 
Sławnego mistrza, imci Szymona, 
co ku Agatce z miłości kona. 
Psoty i figle wesołych żaków, 
ujrzycie stary, królewski Kraków. 



KUPLETY KRÓLOWEJ BONY ... 

Dworki 

Z italskiej ziemi przyszła gorącej, 
z italskiej ziemi wiedzie swój ród 
Kwitną tam róże w promieniach słońca, 
słyną farfurki śliczne jak cud. 
Oto dziś przyszła do nas 
jak z słonecznych krain ptak 
Ach jak piękna, piękna ona, 
świeci i zachwyca tak!. 

* Jest u nas doma w armackim kraju 
bogactw wszelkich ile nam trza. 
Złoto i srebro króle tu mają, 
aleć farfurki nie ma Jak ta. 
Ach, jak piękna, piękna ona, 
świeci i zachwyca tak! 
Oto dziś przybyła do nas 
jak z słonecznych krain ptak. 



Bona 

Ja jestem królowa Bona, 
króla Zygmunta żona. 
Wielkie mych krajów przestworze -
Kraków, Mazowsze, Pomorze. 

Na zachód, południe, wschód 
z potęgi słynie mój lud. 
Król Zygmunt! Widzą narod 
rozumu jego dowody. 

Lecz kto pomaga mu w rządach? 
Kto sprawy paóstwa doglqda? 
Kto radę mądrą mu da? 
Małżonka. Królowa. Ja. 

Król Zygmunt! Znają to imię w Cz ehaeh 
na Węgrzech i w Rzymie 
Monarchów ceni go rzesza 
Sułtan Papie1z i Cesarz 
Król możny, każdy to wie 
A kogo boi się - mnie. 

Bo nie wiem, czy wiadomo warn, 
że ja królewski rozum mam. 
Uczone księgi czytam w iąż 
i ceni moje rządy mąż. 
Lecz złe humory miewam ja„. 

(śpiewa) 
Ja lubię zabaw hucznych gwar, 
turniejów blask, maskarad czar. 
$piewaków mnie otacza chór, 
mą hojność chwali cały dwór. 
Mój rozum wielbi dworzan rój, 
poeci sławią dowcip mój, 
Ale nie znoszę, żeby co 
wbrew mojej woli tutaj szło. 
Bo wtedy gniew ogarnia mnie„. 





Król 
Jestem król Zvgmunt potGżnv, 
mówią, żem dobr · i mężnv. 
Nie lubię wojna się parać, 
wolę o pokój się starać. 
Z łagodnych słynę cnó , 
więc kocha mml! mój lud. 
(śpi ewa) 
Wi • o tym \V Pol re każdy ezł •k, 
że rząd m to zlot. • wi~k. 
Z koeham życi , pokój, ład, 
że mnie powa:f.a w olo Ś\\.iut. 
Lud poważa mni ', 
J, koeham pokój - każdy wie. 

ANNA SWIRSZCZYŃSKA poetka, autorka sztuk 
sceni znych oraz ksiązL k dla dzieci i młodzieży. Debiutowała 
na łamach pras~· w Hl30 roku w tygodniku „Bluszcz". W latach 
1936 - 39 była redaktorką „Mał go Płomyczka'', współpracowała 
z Rozgłośnią Polskiego Radia. Podcza~ okupacji brała udział 
w konspiracyjnej działalności literackiej . Po wojnie była kie
rownikiem Teatru Młodego Widza w Krakowi . Otrzymała 
w 1973 roku nagrodę Prez a Rady Ministrów za całokształt 
twórczości dla dzieci i młodzieży. 

Wydała po wojnie m. in:: „Arkona, gród Świętowita" -
powieść dla młodzieży. „Orfeusz" - sztuka w trzech aktach. 
(Przedmowa Wilama Horzycy, odznaczona drugą nagrodą na 
konspiracyjnym konkursie w I 94:ł roku). „Tabakierka króla 
Stasia". „Tygrys w kwiatki i inne bajki wschodnie". ,,Odern•a 
na murze" - sztuka w pięciu aktach. „O Małgosi, co się nicz go 
nie bała" - książka dla dzi ci. „Cudowna broda szacha" -
wiersze dla dzieci. „Bajka o złym Popielu" - widowisko szop
kowe. „Czarne słowa" - poezje i dramaty. „Biedulka" - sztuka. 
„Strzały na ulicy Długiej" - sztuka. „Tygrys tańczy dla Szu
Hin" - sztuka oraz wiele innych publikacji książkowych, adap
tacji ztuk teatralnych oraz słuchowisk radiowych. 

„Farfurka królowej Bony'' zanim napisana została przez 
Annę Świrszczyńską specjalnie dla sceny była słuchowiskiem 
radiowym, opartym na konstrukcji fabularnej opowieści o stłu
czon j farfurc królowej Bony. Dzięki wprowadzeniu muzyki 
i tańca rozpisano utwór w pełnospektaklowe przedstawienie tea
tralne - widowisko muzyczne o perypetiach czterech dworek 
króle\ ·skich z czasów Zygmunta Starego. 

„F arfurka królowej Bonv" utrzymuje ię w repertuarze mło
dz~eżowym już od 30 lat. Jej prapremiera odbyła się w krakow
skim teatrze Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „We
soła Gromadka" w roku 1948 w reżyserii Marii Billiżanki sce
nografii Andrzeja Stopki. Po raz drugi „Farfurkę" przedst~wia
no w tym samym teatrze (wówczas „Rozmaitości") w roku 1964 
w ramach uroczystości 600-lecia Uniwer::; ·tetu Jagiellońskiego. 
Była to c~war~a .7: kolei wersja inscenizacyjna, jaką zapropono
wała Mana Btlhzanka. Poprzedziły ją bowiem przed ·tawienia 
:·• Wa~z .wie w 19.53 roku, gdzie grana była w Pałacu Kultur 
i Nauki, mauguruiąc uroczyste otwarcie Teatru Hodej War:
szawy oraz ,..,. Gliwickim Teatrze Muzycznym w 1964 roku. Kil
ka lat później, tj. w roku 1968 „Farfurka" odwiedziła scenę 
Teatru _11uzycznego .~v Szczecinie. Dwie ostatnie inscenizacje 
wystawiono w wer.J1 posz rzonej jako widowiska muzyczne. 
Wt> W!'Pys.~ldch t atra h muzyczn ·eh oraz w teatrze ,,W ~oła 
Gromadka przedstawienia realizowano przy pełnych orkie.,,trach 
na f-ywo. ~n c 'nizację prapremi rową prO\vadził Alfred Mueller. 
Zas wersJę „Farfurki" z 196 roku w Krakowi - Orkil tra 
PoJskiego Radia. 
Opr?cz wymi r:io!ły:h insc nizacji „Farfurkę królowej Bony·• 
realizowano - JUZ me w reży rii Marii Billiżanki - w Teatrze 
Nowym w Poznaniu w roku 1961 oraz\ Teatrze Lalki i Aktora 
„Baj Pomor ki" w Toruniu dwukrotni w roku 1964 i 1967. 
Wystawi.~o ją również. w wielu teatrach szkolnych. Jeden 
z ~odzie.z~wych zespołow polskich prezentował „Farfurkę" 
pubhcznosci w Anglii. 

* * * ~~eniza~ję I:e~.nickiego Teatru Dramatycznego reżys •ruje rów-
mez Mana Bilhzanka. Podobnie jak przedstawienie prapremie
rowe.spek~l ~en realizowai;y jest wg idei plastycznej jednego 
z na1~vyb~tmeJszych .artystow teatru polskiego - Andrzeja 
Stopki, ktory przez wiele lat współpracował z Marią Billizankq. 
Jegc;> sp~ścizna stanowi trwały i niev.vykle cenny dorobek 
w bistor?- teatru w Polsce. Spektakl legnicki jest wyrazem hołdu 
oraz probą ~rz~uż:nia pamięci wspaniałych prac Andrzeja 
Stopki. Rówmez I Zofia Lubartowska - przygotowująca choreo
graficznie przedstawienie na scenie naszego teatru - uczestni
~zyła ':' tw~rzeniu .prapremiery „Farfurki" jako choreograf 
1 odlworczyn1 postaci Anulki. 

Maria Billiżanka ponad 50 lat pracy zawodowej poświęciła 
spraw_ie. tw~rze~ .polskiego te~tru dla dzieci. Głó-w:nym miej
scem _JeJ tworczosc1 artystyczneJ, przede wszystkim reżyserski •j 
stał się Kraków, z którego scenami związana jest od roku 1925. 



Najtrwalsze powiązania ma ze sceną dzic;iejszego teatru „Baga
tela", który wielokrotnie przemianowywany miał w jej osobie 
przez okres kilkudziesięciu lat nie tylko aktora i reżysera, ale też 
kierovmika arty tycznego i dyrektora. Są to już jednak lata po
wojenne - historię „Wesołej Gromadki", Teatru Młodego Widza, 
teatru „Rozmaitości" i wiele innych poprzedzały bogate doś
wiadczenia artystyczne Billiżanki w dwudziestoleciu międzywo
jennym, W latach tych ostatecznie wykrystalizowały się jej za
interesowania reżyserskie oraz pogląd na funkcję i znaczenie 
teatru dziecięcego w całokształcie zjawisk teatralnych, któremu 
wierna jest do chwili obecnej. Chodzi o głęboko humanistyczna 
ideę teatralnej edukacji od najmłodszych. Idei tej patronował 
sam Juliusz Osterwa, który powi rzył Billiżance prowadzenie 
w Teatrz im. J. Słowackiego w Krakowie sceny dziecięcej. Inną 
formą działalności zmierzającej w tym samym kierunku było or
ganizowanie amatorskiego teatru dla dzieci. 
Zainteresowania teatralne oraz szczególne oddanie dla spraw · 
stałego rozwijania za\ •odowego żywego teatru dla dzieci i mło
dzieży poszerzała Billiżanka o działania z kręgu innych dzie
dzin twórczości artystycznej. Wyreżyserowała wiele audycji 
w Polskim Radio i Telewizji, brała czynny udział jako recyta
torka w wieczorach literackich i autorskich, występowała na 
shi..orzonej przez Adama Polewkę scence atyrycznej, współpra
cowała z twórcami teatru plastyków „Cricot', podjęła również 
próbę twórczości literackiej - jest bowiem autorem 6 sztuk 
dla dzieci. Jest rÓ\.vnież inicjatorem wielu cennych działań na 
polu pracy stricte artystycznej i organizator ·kiej. Zasadność tej 
opinii potwierdzają fakty. W Polskim Radio tworzyła pierwszą 
dziecięcą Gromadkę radiową, której audycje i przed
stawienia zyskały powszechną popularność w całym kraju. 
Z ówczesnych dzieci, członków tej Gromadki, mamy dzisiaj 
szereg poważnych i znanych nie tylko w Polsce, ale i za granicą 
reżyserów i aktorów. 
Wśród nich Romana Polańskiego (który notabene debiutował 
jako 13-letni chłopiec w prapremierze właśnie ,,Farfurki królo
wej Bony"), Andrzeja Kozaka, Tadeusza Kwintę, Jerzego Złot-
nickiego i wielu innych. Inicjatywę pierwszego po wojnie przed
stawienia dla dzieci podjęła również reżyser Billiżanka. Przed
stawieniem tym była „Beksa", w realizacji „Wesołej Gromadki", 
która wkrótce działała już jako w pełni zorganizowany zespól 
Państwowego Teatru Młodego Widza. W przedstawieniu tym 
występowali znakomici już dzisiaj artyści - Tadeusz Łomnicki, 
Wiktor Sadecki, Danuta Szaflar ka i inni. Kolejną inicjatyw-ą 
było stworzenie pierwszej w kraju sekcji o azdowej, k óra 
w roku 1957 występowała również i ,..,. L gnic:v. yła to insce
nizacja „Pamiętnika Anny Frank" w reżyserii J Meruno vicza. 



Biografia artystyczna Marii Billiżanki j -~t tak różnorodna i ob
fita w szereg 'wydarzeń, mających dla kultury teatralnej w Pol
Pc znaczenie niepoślednie, ze skupienie się chociażby tylko na 
temacie jej działalności i pracy reżyserskiej jest z uwagi na 
skromne ramy prezentowango szkicu niemożliwe. Realizowała 
ona dziesiątki przedstawień. Ogromna większość to spektakle 
przeznaczone dla najmłodszej rz szy odbiorców teatralnych. 
Było wśród tych realizacji wiele prapremier, wiele sztuk spec
jalnie napisanych na scenę, z którą związały się najdłużej losy 
Marii Billiżanki. Reżyserowała i inscenizowała wiele cennych 
pozycji z literatury obcej i polskiej. Współpracowała z twórcami 
teatru tej miary co Karol Frycz, Artur Malawski, Andrzej Pro
naszko, Iwo Gall, Kazimierz Szubert, Jerzy Leszczyńsl~i. Wiktor 
Sadecki, Andrzej Stopka, Andrzej Cybulski, Stanisław Radwan. 
Anna, Kitschman, Witold Lutosławski, Lucjan Kaszycki, Ry
stmrd Filipski, Marta Stebnicka, Józef Nowak i wielu innymi. 
Maria Billiżanka należy do grona reżyserów, którzy określają 
swoją niezależność artystyczną w tym sensie, iż narzucaj ą te
atrowi własny styl, świadczący o ich autentycznych zaintereso
waniach twórczych oraz indywidualnym sposobie rozumienia 
roli i znaczenia katru w epoce współczesnej. W przekonaniu 
Billiżanki teatr może, a nawet powinien mieć wa7.ki udział 
w tworzeniu oblicza współczesności, w kształtowaniu jej etyki 
i moralności, powinien uczestniczyć w formowaniu osobowości 
człowieka jutra. Dlatego pracę teatralną, a właściwie uczenie 
o teatrze zaczyna - chciałoby się rzecz - „od podstaw", od mo
mentu przygotowującego dopiero w jścic w etap bezpośredniego 
udziału \V kształtowaniu rz czywistości zastanej. Teatr dziecięcy 
wydaje się tutaj tworzywem najwłaściwsrzym. 

Król z królową pierwszy chodzi, 
bo się tak królowi godzi. 
Tuż Agatka z imć Szymonem 
idzie z licem uśmiechnionym. 
Tańczy Stańczyk z Małgorzatką 
i królewicz tańczy gładko. 
Pląsa Ochmistrz i Urszulka, 
pląsa poseł t A.nulka. 

I trażnicy dwaj spod bramy 
przytupują podkówkami 
Lyk czy król, kiep czy pan, 
wszyscy razem idą w tan. 

Barbara Buczyńska 



ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY 

Celina BARTYZEL 
Juliu z DZIEMSKI 
Włodzimierz FIGURA 
Zbysław JANKOWIAK 
Janina JANKOWSKA 
Jadwiga KUKULSKA 
Danuta MANCEWICZ 
Elżbieta MILOWSKA 
Jan MIŁOWSKI 
Alek andcr MIKOŁAJCZAK 
Janusz MIRCZEWSKI 
Zdzisław Jan NOWICKI 
Mieczysław OSTRORÓG 
Barbara PIJAROWSKA 
Stani. ław RACZKIEWICZ 
Janusz SYKUTERA 
Jolanta SZAJNA 
Iwona ZELAź.NICKA 
Aleksander AKSINOWICZ 
Jaro ława MICHALEWSKA 
Lidia PISS 
Sławomir SULEJ 
Tadeusz WASIAK 
Grażyna DYLĄG-MIKOŁAJCZAK (PWSF, TViT) 
Andrzej KIESZ 
.Tan MIS 
Edward OWCZAREK 

Dyrekcja Teatru wyraża erdeczne podziękowania 
pani W. Stopkowej za pomoc w udo tępnieniu materiałów do 
realizacji pektaklu. 




