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"Tak się zlohło, że już w dziecięcych latach mi~lerl). 'm\izc; 
nóść . roznani·a' olbrzymiej iiości starych pieśni.' Spiewała ' je 
r6dzfr1a~ Śpie~ało miasto todzinne - :Kr;'ków, ŚpieV:,afy okb:
lice podkrak6wskie.:.i'w bitiliotec~ . do~oi.vej było k'ilką Jo':. 
rricn~ Kolberga, bardŹo iłiiszczó;;y n.a bibulaśtyin p~pierze 
d:-ukowany egzempifi.rz. Pie§ni ludtl g~,li~yjskiego . Wacłai.v~ 
z Oleska', jakreś pożółkłe ·pioserlki datuj~ce się z ·pierwsze-:
gd' ćwierćwiecza ub: wieku, albumy :?; nutami 'modnych 
podói;czas aryjek, kupletów i taAców . i tp. ~zp~rg~ły .. Na 
poczesnym' 'tmeJSCU; inajaowało . się pierws~e \;_;yctaiiie .K~a:.. 
kowiawkÓw: i GÓrali Jaria Nepoin{ice~a·· Karriit'iskie.go, j)ięk:.. 
n'ą ryciną Siacho0i'cza ozdobione . . Miało . . j~den .· de.fekt: nie 
pos'ia·dalo . dOaatkJ rhuzyĆzn~go , aie . ~Odzina ~nała na pa.:. 
mięć irteloctie '*d~ystkid1 Śpietvó;,y . Pi.ose~ki Arthii1r<1 · <si~> 
Ba~theisa śpiewano u ·nas ~có '\vi~cz'ót. w podobny „ sposób 
zażnajotniłem się z "wyjątkamr'~óżnyĆh komedio~ope~ i ~o
dewilów polskich : · „ · · · • . · 

. W siódmej_ i . qsmej gimnazjalnej udało · ~:ię mi ·skopleto
wać. wszystkie dzieła .Kolberga, nabyć lepszy_ egzemplarz 
Wacława. z Oleska z muzyką Karola Lipińskiego, dotrzeć 

dp, K, Wł. Wójcickiego, żeg-0ty Paulego, roczników Wisły~ 

Lu,.du i material9w etnograficznych wydawaQ:>[Ch. pcy;ęz ·M..a:, 
demię Umiejętności . Nieco wcześniej, ulegając· . pe\V;nego -ro
dzaju . obsesji teatralnej, począłem · zbięrać · wszystkiego ro~ 

dzaju ~taroświeczcyznę scenopi~arsk:ą, wzede wszystkim 
polską : Włócząc się po „Szpitalce?~ nabyłęm u antykwariu
szy.·--:- Bogusławskiego, Dmuszew.skiego, Żółkowskiego, Ja~ 

sińskiego . ..,-- ;najwybitniejszych . twórców ·tzw. ·komedio-oper, 
znalazły się . tam również .wodewile Szobera, · Ładnowskiego 
i Kucza, sztuki lud,owe .ze śpiewami· i tańcami Anczyca, 
Galasiewicza, Mellrąwej i in. OgFomną radość sprawiła mi, 
specjalnie dla teatrów amatorskich wydawana · przez po
znańskiego księgarza Cybulskiego, biblioteczka Naród, sobie, 
w której skład wchodziły, obok wymienionych wyżej mi
strzów komedio-opery, przeważnie jednoaktowe .komedyjki 
autorów francuskich , okraszone śpiewami, znane z reper
tuarów naszych scen dziewiętnastowiecznych ze spisów ról 
Żółkowskiego syna, Królikowskiego, Modrzejewskiej i wie
lu aktorów starszej generacji. Białe kruki tym większą 

przedstawiały dla mnie wartość , że do każdego tekstu do
łączony był dosyć starannie opracowany wyciąg fortepiano-

* skrót l.s. b ardzo łatwo roszyfrować - chodzić oczywiście 
o Leona Schillera 



wy ze śpiewami. W ten sposób poznałem melodie w ielu 
starych piosenek, których t ekst tylko notowali niektórzy 
zbieracze. W ten sposób uwidoczniły mi się związki zacho
dzące między pieśniarstwem ludowym a teatralnym. Poza 
tym te kuplety i quodlibety (składanki różnych aktualnych 
lub ulubionych śpiewek) odzwierciedlały znakomicie epokę 
teatru, a. co ważniejsze, obyczaje społeczeństwa. 

Jako ósmoklasista, przebrany na „cywila'', cudem dosta
łem się do pierwszego i ostatniego polskiego kabaretu ar
tystycznego, spodarycznie urządzającego swoje seanse tyl
ko dla zaproszonych (elita krakowskich artystów przesiana 
przez gęste sito młodopolskich malarzy. poetów i dzienni
karzy oraz legitymujących się ciekawszą legendą satelitów 
Życia, liczyła niespełna sto osób) - do „Zielonego baloni
ka". Tam, o dziwo, w przepełnionej, za dymionej malutkiej 
salce, w której widziałem samego Jana Stanisławskiego, 

dzienikarza z Wesela Rudolfa Starzewskiego, Sichulskiego, 
Wojtkiewicza, Edwarda Leszczyńskiego, oprócz aktualna
-satyrycznych piosenek ilustrowanych wybornymi karyka
turami, śpiewano, m ontmartryjskie chansons tristes (smut
ne piosenki) poza programem, a kiedy już blady świt wkra
dał się przez okna cukierenki i niepoprawnych cyganów 
tradycyjny .,smęt" ogarniał , odzywały się ciche, nito szpi
netowe, nito kurantowe tony piosenek staropolskich. Teofil 
Trzciński, jeśli tak można powiedzieć, „divetta" i „diseusa" 
Jamy Michalikowej, nucił sam sobie akompaniując, sielan
ki Fr. Karpińskiego - Dorydę, Justynę (:.VIickiewiczowi mi
łą) Pieśń pasterską do Zosi (do muzyki Elsnera), nieodża
łowany, w 39 roku zamordowany przez Niemców, wyborny 
krytyk teatralny i muzyczny, Witold Noskowski, t aper ofi
cjalny „Zielonego balonika" intonował Pieśń kurdeszową, 

poloneza A kiedyśmy tu przybyli, Pieśń o modzie, toasto
wy śpiew Stawaj waszmość za koleją, dawne piosenki żoł

nierskie i mało znane ludowe. Chorus eks-peleryniarzy i 
nad-ludzi pod wtór tych pień, najczęściej rzewnych, wypi
jał strzemiennego. 

Zaszczyt to dla m nie był niemały, jako dla uczniaka je
szcze że mi pozwolono na cenaclach arystokracji cygań

skiej popisywać się chanons tristes czy m acabres własnej 

kompozycji. Ale największą przyjemność sprawiło mi prze
grywanie i prześpiewywanie starych, mało komu znanych 
piosenek. wraz z Noskowskim w przerwach programu „urzę
dowego''. 

Od tej chwi:i zbieractwo moje nabrało większego sensu -
przekonałem siq. że stare piosenki nadają się do interpre
tacji estradowej, że warto je opracowywać naukowo, para
frazować poetycko i muzycznie. 

J es:cze siln:ejszym bodźcem do pi·ac tego rodzaju były 
kilkuletnie stadia w Paryżu gdzie poznałem gruntownie 
stare pieśniarstwo francuskie , jego kuit, traclycje i kon
tynuację uprawianą przez genialną Y\·ette Guilbert oraz 
poetes-chansonniers tej miary, co Delmet, Legay lub Mon
toya. Włóczęgi częste po kaba1:etach literackich, dogorywa
j:::_cych już na ::viontmartrze i w Dzielnicy Łacińskiej, prze
wertowanie wszystkich ważniejszych zbio:-ów piosenek sta
rofrancuskich, wreszcie częste ich ~piewanie przy akompa
niamencie w!asnej harmonizacji - wszystko to zrodziło 
pokusę wskrzeszenia dla estrady a później dla teatru pra
wie nieznanych, a uroczych i efektownych ludowych i pseu
do-ludowych śpiewów naszych. Propagandę starej piosenki 
rozpocząłem w czasie pierwszej wo jny światowej pod for
mą koncertów poświęconych muzyce i pieśni staropolskiej, 
w których brałem udział jako śpiewak kompozytor ukła-

dów muzycznych. 

z około 200 piosenek opracowanych przeze mnie muzycz
nie pozostało zaledwie 12, wydanych u B. Rudzkiego pt. 
Bardon żobiier~ki (i te S'.] uni'...::atem) - reszta zginęła pod 
gruzami Drap2.cw r,oclcz:is Pm„~·tania . Z przygotowanej do 
druku sporych rozmiarów antologii dawnego polskiego pieś
niastY.ra ocalała podczas tej samej katastrofy jedynie 
czwarta część, zawierająca cykie piosenek uteatralizowa

nych. Reszta tkwi tylko w pamięci. 
Pomysł inscenizowania starych piosenek typu szlachec

kiego, mieszczańskiego i wiejskiego, zrodził się jednocześ
nie z próbami rekonstruowania staropolskich widowisk lu
dowych. Cykl rozpoczęła Pastorałka, Historyja o Męce i 
Chv.:albnym Zmartwychwstaniu Pańskim, Tańce śmierci, 
zaokrągliły go suity obrzędów i śpiewów chłopskich - Rok 
polski, Pieśń o ziemi naszej, Ballady i Romanse, Gody we-

selne. 

Do przerabianych, zaliczyć należy inscenizacje starych 
wodewilów Królowej Przedmieścia, Podróży po Warszawie, 
komedio-opery Dmuszewskiego Szkoda wąs0w, Bogusław
skiego Krakowiaków i Górali. Piosenkom i zwycza jom 
osiemnasto-dziewiętnastowiecznym, na język sceniczny lub 
słuchowisk radiowych przetłumaczonym, poświęciłem mon
taże śpiewno-taneczne wykonywane w Reducie, Teatrze im. 
Bog·..islawskiego, w Teatrze Polskim, w teatrze objazdowym 
obsługującym ośrodki wojskowe i obozy D.P. na terenie 
okupacji brytyjskiej w Niemczech. w jesieni 19J,5 r., który 
to teatr złożony z aktorów eks-żolnierzy, eks-jeńców i eks
-więźniów, krzewił propagandę powrotu do Ojczyzny, ścią
gając na siebie gniew i zemstę zwolenników rządu (!) lon
dyńskiego. Jedno z tych widowisk grane było w 1929 roku 



w Poznaniu n::i wystawie, kilka transmitowało Radio War
szawskie. Oto tytuły większych cyklów: Pochwala wesoło
ści, Bandurka, Kulig staropolski, Dyliżans rozśpiewany i 
Kram z p iosenkami . 

Osoby wystc;pujące w prologu i w międzyaktach dzi
siejszego widowiska objaśniają piosenki w jego skład wcho
dzące. 

Ze swej strony uważam za stosowne dołączyć następu

jący komentar z: 

SKOTOPASKI N A WISLAŃSKIE 

Zośka w ogródkil - słowa Jakuba Jasińskiego, melodia 
nico sparafrazowana ,opracowanie w stylu „berżeretek" . 

Tyciuteńki - stara polska posienka mieszczańska, para
fraza muzyczna w stylu j.w. 
Bandurka - totalnie oryginalna, dosyć wulgarna (w ory
ginale) piosenka przedmiejska, tekst i opracowanie muzy
czne wystylizowane j.w. 
Pod borem na murawie - piosenka czysto ludowa, swo
bodnie przerobiona w tym samym duchu, co poprzednie. 

KULIG 

Krakow·:ak kuligowy - kompilacja dwóch śpiewów tego 
rodzaju, zanotowanych przez Kolberga, słowa przerobione. 
Oracja knligoica - fragment dłuższego przemówienia Kol
berga Lud seria V. 
A kiedyśmy tu przybyli i Staw aj waszmość - zanoto
wane w „Zielonym Baloniku". 
Pieśń kurdeszowa - pono powstała w piwnicy winiarza 
warszawskiego, Łyszkiewicza, Autorstwo przypisywano Ks. 
Bohomolcowi. 
Siedzi sobie zając - staropolska piosenka myśliwska po
siadająca wiele odmianek tekstowych i muzycznych. Tekst 
najpejniejszy podaje żegota Pauli. Moniuszko cytuje tę 

pieśń w Starszym dworze, inną tego gatunku równie dow
cipną (Pojedziemy na łów) w Hrabinie. Pomysł trąbek prze
platających melodią - mój . 
A kiedy już odjeżdżacie - melodia pieśni ludowej Kąpała 
się Kasia w morzu, zapisana w „Zielonym Baloniku". 
Pochwała wesołości - dwie strofy pieśni śpiewanej na 
obiadach czwartkowych u ~t. Augusta, Autorami jej są 

podobno Ks. Bohomolec i biskup Krasicki. 
Oświadczyny staropolskie - piosenka parodystyczna. jako
by z epoki saskiej, melodia pieśni religijnej znajdującej się 

w kancjonale X M. Mioduszewskiego. 
Biały mazur - słowa Wincentego Pola, melodia zapożyczo
na z komedio-opery J . N. Kamińskiego pt. Staroświecczyz
na i p0stęp czasu. 

Podług dawnego zwyczaju - polonez prawdopodobnie Kur
pińskiego, pojawiający się w kilku wariantach w różnych 

komedio-operach. Ta odmianka ozdobiona moją przygryw
ką znajduje się w Szkoda wąsów L. A. Dmuszewskiego. 

KŁOPOTY Z ŻOŁNIERZAMI 

Dames de Varsovie - anonimowa piosenka jakoby z epoki 
Księstwa Warszawskiego. Ktoś z rodziny Arthura Barthel
ska twierdził, że to on jest jej autorem. 
Oj kot! - powszechnie znana, w licznych wariantach tek
stowych i muzycznych istniejąca, piosenka swawolna. Fre
dro cytuje ją za Wacławem z Oleska w Zemście. Opraco
wanie muzyczne - patrz Bardon żołnierski. 

Czy to kara Pana Boga - piosenka miejska, śpiewana czę
sto w szopkach ludowych. 
Co się stało we dworze - po dziś dzień śpiewana w roz
nych odmiankach swawolna piosenka żołnierska. Swobodna 
parafraza muzyczna - moja. 
Małgorzatka - powszechnie znana pieśń werbunkowa i 
szopkowa. 
Jedzie żołnierz - piosenka swawolna śpiewana w całej 
Polsce. Innym (kujawskim) wariantem, Jedzie Jasio od To
runia, posłużył się Chopin w Fantazji op. 13. 
Mazur - z komedio-opery J. N. Kamińskiego Skalmie

rzanki, muzyka Buschnego. Trio dodane. 

STARA WARSZAWA 

Wszak prawda to? - stary walczyk notowany w różnych 
śpiewnikach popularnych. Tekst przerobiony. Opracowanie 
moje. 
Romans z przeszkodami - ilustracja muzyczna znanej ry
ciny Fr. Kostrzewskiego. Melodia wzorowana na Tostim 
i innych romansach salonowych z epoki. Tekst dorobiony. 
Ballada staromiejska - z Pieśni Ludu Kolberga, refren za
pożyczony z piosenek rzemieślniczych, zapisanych przez 

Kolberga. 
Jadwiga - kompilacja kilku sztajerków starowarszaw
skich i mazurka. Tekst gwoli „uczczenia uszu" zmieniony. 
A w Warszawie na ulicy - swobodna parafraza rzemieśl
niczej piosenki warszawskiej. 

PARAFIAŃSZCZYZN A 

Tekst i melodie wszystkicr piosenek, w bardziej prymi
tywnej postaci znajdują się w dwóch zeszytach śpiewów 
Arthura Barthelsa wydanych u Gebethnera i Wolffa . 



Oda do dzieweczek - w swobodnej parafrazie muzycznej 
W obronie walca - tylko pierwszy temat wzięto z orygi
nału. 

PODDASZE 
Kołysanka - słowa i muzyka l.s. 
Peleryna - słowa M. Srokowskiego, muzyka l.s. z reper
tuaru „Momusa". 
Walczyk katarynkowy - słowa i muzyka l.s. 

Kankan - słowa s.l., muzyka J. Offenbacha. 

PRZEDMIESCIE 

Bielany - melodia walca angielskiego z końca ub. stu
lecia . 
Dai sy - słowa 1.s. z przeróbki Krumłowskiego Królowej 
Przedmieścia. 

Dwie poleczki - melodie popularne, słowa sparodiow ane 
na podstawie autentycznych. 
Karuzel - swobodna przeróbka piosenki z Podróży po 
Warszawie Szobera-Sonnenfelda 
Malarz maluje - rozwinięcie piosenki andrusów krakow
skich z przeróbki Królowej Przedmieścia w układzie l.s. 
Oleandry - m elodia czeska . spopularyzowana przez żoł

nierzy n a przedmieściach K rakowa. Słowa l.s. 

EPILOG 

Słowa Leona Pasternaka, muzyka l.s. 
Leon Schiller, Łódź teatralna 1949 nr 13 

Rys. Jerzy Zarnba 1947 

Afi sz teatralny do premiery „Kramu z piosenkami" 

Łódź 1949 
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Dariusz Darewicz, Andrzej Dębski, Stanisław Raczkowski; 
Andrzej Richter, Wacław Rogucki, Jerzy Stanek, 

Emulacja 

Marianna • Hanna Bit.ner-Szymańska 

Wincenty • Sławomir Lewandowski 

Oda do dzieweczek 

Pan Maciej Sykała 

Plażowicze: Witold Burakowski, Dariusz Darewicz 

Plażowiczki: Barbara Damulewicz, Teresa Iwko (adeptka), 
Bożena Kostecka, Urszula Kowalska,t/Hanna Miśkiewicz 
(adeptka, Grażyna Przybylska, Teresa Wasiak, Barbara 
Wawrowska, Violetta Zalewska 



PODDASZE 

Kołysanka 

Modelki, Szwaczki: Hanna Bitner-Szymańska, Barbara Da
mulewicz, Teresa Iwko (adeptka), Wiesiawa Kosmalska, 
Teresa Wasiak 

Poeci. Malarze: Witold Burakowski, Zbigniew Gawroński, 

Marek Kozak, Wojciech Namiotko, Jerzy Stanek, Jerzy Sto
kowski , And,·;:2j Rich'er 

Kankaniści : Zbigniew Albrecht, Krzysztof Bień, Dariusz 
Darewicz, Andrzej Dębski, Sławomir Lewandowski, Stani
sław Raczkowski, Maciej Sykała 

Kankanistki: Teresa Iwko (adeptka) , Urszula Kowalska. U 
Bożena Kostecka , Hanna Miśkiewicz (adeptka), Grażyna 

Przybylska, Barbara Wawrowska, Violetta Zalewska 

Peleryna 

Stefan Iżyłowski i Wi told Burakowski (git.) 

akompaniuje Witold Burakowski 
Walczyk katarynkoicy 

Bożena Kostecka 

oraz panowie z Kołysa nki 

Kankan 

cały zespół 

BIELANY 
Wsiadać 

Witold Burakowski 

Polka I 

Roztańczona dziewczyna • Jolanta Zarzycka 

Adoratorzy: Zbigniew Gawroński , Stefan Iżyłowski, Woj
ciech Namiotko, Stanisław Raczkowski, Andrzej Richter, 
Wacław Rogucki, Jerzy Stanek, Zbigniew Stokowski, Marek 
Kozak 
Polka II 

Dziewczyny: Grażyna Przybylska, Barbara Wawrocka, 
Violetta Za lewska 

Andrusy: Witold Burakowski, Dariusz Darewicz, Sławomir 
Lewandowski 

KRAKÓW 

Malarz maltLje 
Malar z 

Dziewczyna 

Krakow:ak 
cały zespół 

Waleta 
cały zespół 

. Andrzej Dębski 

. Urszula Kowalska 

koniec 

REALIZATORZY 

Inscenizacja, reżyseria i choreografia: 

ZOFIA KULEJSZANKA 

Scenografia : 

JÓZEF NAPIÓRKOWSKI 

Kierov•i:ictwo mc;zyczne i aranżacja: 

ADAM SZMEREK 

Współpraca: 

JAROSŁAW MĄDROSZKIEWICZ 

Asystent reżysera i choreografa: 
SŁAWOMIR ~EWANDOWSKI 

I nspicjent: Sufler: 
KAMA IZYŁOWSKA IRENA ŁĘCKA 

Przygotowanie wokalne: 
WŁODZIMIERZ GRZECH~IK 



Afisz teatralny do prapremiery „Kramu z piosenkami". 
Lingen 1945 

TEATR LUDOWY 
IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W LING EN 

W pobliżu granicy holenderskiej nad rzeką Ems znajdu
je się taka sobie mieścina niemiecka - Lingen. Ni brzydka, 
ni ładna, z lekka poturbowana przez polskie wojska w 
ostatnich dniach katastrofy brunatnego drapieżcy. Kiedy 
w połowie czerwca 1945 roku Leon Schiller zwołał Walny 
Zjazd Aktorów znajdujących się na terenie okupacji an
glosaskiej po wyjściu z obozów pracy, jenieckich czy kon
centracyjnych nikt z kolegów zaproszonych przez niego ser
decznie odręcznym pismem zawierającym program zjazdu 
oraz rozległy plan pracy (obok teatru propozycja zorgani
zowania Zespołu Propagandy Kultury Polskiej, Uniwersytet 
Powszechny, w nim wszelkiego rodzaju naukowcy, publicy
ści i działacze oświatowi, plastycy, architekci, ponadto ma
rionetkarze itp.) - nikt nie zdawał sobie sprawy, że to 
miasteczko wejdzie do historii polskiego teatru ludowe
go ( ... ) Wtedy właśnie Schiller zwołał zjazd, na który przy
byli niemal wszyscy aktorzy nieskompromitowani pracą w 
teatrach działających oficjalnie za czasów okupacji nie
mieckiej. Zadania, jakie zakreślił zjazdowi Schiller, prze
kraczały oczywiście r amy „czołówki". Po dwudniowych ob
ra:lach (dwa referaty Schillera: Teatr w nowej Polsce oraz 
Program ideowo-artystyczny organizowanego teatru; tragi
czny bilans strat aktorstwa polskiego; dyskusja) powzięto 

jednogłośnie następujące rezolucje: 

1) Poświęcić wszystkie swe siły na obczyźnie i w kraju 
Teatrowi pojętemu jako służba społeczna, Teatrowi speł
maJącemu wszelkie swe odwieczne zadania moralne. 
Teatrowi rzeteln ie artystycznemu. 

2') Zorganizować w tym duchu pojęty zespołowy teatr 
członków ZZASP, obsługujący polskie ośrodki cywilne 
i wojsk1Dwe, na terenach okupowanych przez armie bry
tyjskie i amerykańskie. („.) 

Wszyscy zweryfikowani członkowie ZZASP - jak moźna 
wyczytać w protokole owego zjazdu zgłosili swój akces;. 
Al!ltorytet i energia kierownika artystycznego, organizowa
nej placówki sprawiły, że powstała instytucja powżana, w 
której skład weszli pracownicy wszystkich działów: akto
rzy, malarze-scen0grafowie, muzycy, krewnictwo literac
kie, technicy teatralni oraz pomocniczy zespół artystycz
ny - w sumie personel przekraczający 70 osób. 

Powstała instytucja bez lokalu do prób, bez egzemplarzy 
teatralnych, bez wszelkich środków pomocniczych. ( ... ) Na-



r zucono ogromne tempo pracy. Dwa r azy dziennie próby, 
które odbywały się w trudnych warunkach. Korzystaliśmy 
z wolnych godzin różnych świetlic i kantyn. Każdy z nas 
musiał być śpiewakiem i tancerzem. Kiedyśmy odtańczyli 

z ogniem krakowiaka ku zadowoleniu reżysera, to przy 
śp iewie więki;zość sylab przepadała w zadyszce, co z kolei 
doprowadzało go do rozpaczy. Kiedy znowu oszczędzaliśmy 

siły , tańcząc „n a niby", nawet dobry śpiew nie mógł go 
udobruchać . Uzyskaliśmy z czasem tak doskonałą kondy
cję, że n awet przez najdłuższą halę , wśród publiczności, 

wbiegaliśmy na scenę w szalonym r ytmie jak zawodowi 
t ancerze i jak zawodowi chórzyści huczeli śmy „Ej, patr zaj
ta co tu luda ... " 

Wieczorem odbywały si ę jedyne w swoim rodzaju lekcje, 
lekcje histor ii p iosenkarstwa polskiego. A przy okazji fran
cuskiego, włoskiego, niemieckiego i angielskiego. Tak po
wstał nasz drugi egzemplarz teatralny. Schiller siadał do 
fortepianu i przypominał sobie piosenki różnych epok, Śpie
wał , komentował , podawał różne wersje, swoiste interpre
tacje znanych pieśniarzy, a późną nocą, już sam notował 
t ekst i melodie. Po dwóch tygodniach zobaczyliśmy maszy
nopis z kartą tytułową: KRAM Z PIOSENKAMI WIDO
WISKO ŚPIEWANO-TANECZNE NA MOTYWACH DAW
NYCH PIEŚNI POLSKICH OSNUTE. Te nasze wieczorne 
lekcje piosenkar stwa zespoliły nas, umuzykalniły, zharmo
nizowały zespół . I tak już zostało do końca naszej ligeń

skiej pracy. W niecały miesiąc zebraliśmy się w godzinach 
popołudniowych do Kramu . Wieczorem, a później k iedy 
wracaliśmy z objazdu - i o 2 w nocy, spędzaliśmy przy
najmniej godzinkę przy kawie, czasem przy butelce whi
sky. Te biesiady były najpogodniejsze i najpiękniejsze ja
ko seminaria reżysersko-aktorskie. Piosenka, anegdota, 
wspomnienie, czy dowcip nasuwały temat, który stawał się 

zasadniczym motywem spotkania. Wyspiański, Jaracz, Sol
ski, Pawlikowski, szesnasta lekcja Mickiewicza, Kordian, 
N ieb ioska, Wyzwolenie, Akropolis, teatr wielkiego formatu, 
Craig, Stanisławki , nowy teatr ludowy, Szymanowski, no
w a opera, odrodzone życie teatralne w nowej Polsce Ludo
wej - to zagadnienia, do których Schiller ciągle wracał, 

0 których mówił godzinami , porywająco , plastycznie, któ
rymi inspirował, pobudzał do działania (. .. ) Z ochotą opra
cowaliśmy n asze „obrazki śpiewające i tańczące". Było tych 
obrazków dużo , z górą trzydzieści. Każda nutka , pauza, 
ruch, gest stanowiły tworzywo, z którego powstawało kil
kadziesiąt postaci a każda z nich nawet bez kostiumu 
mogła służyć jako 'łatwy te5t na odgadnięcie epoki, którą 
przedstawia. 

W obrazie pierwszym „Zabawy pasterskie" przedstawia
jącym p anów bawiących się w wieśniaków, pokazaliśmy 

kr óla, pasterki , pasterzy i panią z bandurką . W obrazie 
drugim , ,.Po szklaneczce do pioseneczki", wystąpili : bracia 
szlachta, panny r espektowe, konkurenci , jejmoście i jejmo
śc ianki. Trzeci obraz przedstawia ł „S tarą Warszawę" : da
m es de Varsovie, córunie, mam unie, dwie parafianki, dwóch 
hreczkosiejów. Małgorzatkę jej ojca i matkę oraz ułanów. 

Czwarty - to scen y „Z życia dv..;oru w iejskiego": m ociadzi
ka , m ociumdzie j, panna Marianna, Wincenty, pan Artiur, 
chorn:; dzieweczek. Piąty ,.Cyganeria krakowska"' z poeta
mi, malarzam i, szwaczl:ami. mode '. kami . Wreszcie obraz 
szósty - „Przedm ieście śpiewa · ·: tłum na Bielanach, m i
strzowie i mistrzynie polki, miłośnicy karuzeli, dwie dziew
czynki, dwa j słomiani wdowcy, dwaj peleryniarze i brac
t wo szem rane. 
Wykor.ała to gar stka aktorów, podparta zespołem pomoc

n iczym . Trzeba było występować niemal w każdej minia
t urce. E lyska\'.;iczne przecha rakteryzo\vanie się graniczyło 

z prest id ·g:tatorstwem. Chyba tylko dzięk i swoistemu, urze
kającemu wdz: ękowi zadania i jego t wórcy, to co w n a 
szych warunkach zdawało się być nieosiągalne - osiągnę

li śmy : pelne barw y i uroku. żywo ści , humoru i sentymen
t u widowisko. 

Schiller na próbie „KramH ::: p'osenk ami", rys. W.S. 
i I' .T . 1949 
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Powstała zupełnie nowa forma teatralna, daleko od przy
jętych środków wyrazowych, a jednak czytelna i komuni
katywna. Kiedy np. na scenę wjeżdżało w tańcu na ko
niach ośmiu ułanów, tyleż szynkareczek zapraszało ich na 
piwo. W miłosnym zapale ułani zeskakiwali nieręcznie z 
koni i kulejąc śpiewali: 

Pościel-że mi , Kasineczko 
W nowej komorze 
I sama się do mnie przytul, 
To mi pomoże . 

Oburzone panny odrzucały zuchwałą propozycję „kulasów". 
Wted y ułani odzyskiwali nagle sprawność nóg i porywali 
dziewczęta do zawrotnego mazura. Ta uwielokrotniona sy
metrycznie, prościuteńka akcja - bez koni, nawet takich 
wyciętych z dykty, bez antałków i kufli - stwarzała wła

ściwy klimat dla zabawy i żartu . Widz ulegał sugestii żar
tu i jak dziecko podstawiał sobie w m iejsce najryzykow
niejszych znaków umownych właściwy obraz. 

Tak powstawały pogodne obrazki, których precyzyjna 
.tompozycj;;i. p!astyczna zdyscyplinowana była rygorami 
kompozycji muzycznej a w nich zawarta była i epoka i jej 
styl, i - jak w przykładowo cytowanym obrazku - pło

cha, trochę swawolna atmosfera czasów księcia Pepi. 
1 grudnia 1945 roku preiiiera. Kiedy kończyło się sło-

„Teatr mój widzę okropny„." rys. Jerzy Zaru ba 1947 

wo wstępne: „dziś wam przedstawiamy widowisko tak uro
czyste, nie tak podniosłe - owszem, wcale swawolne, prze·
pojone jednak n a s z ą wesołością , a po trosze i n as z y m 
sentymentem" - niepokój czy ta nasza wesołość trafi d,1 
zmęczonych serc, zaciskał n am gardła. Z każdą jednak 
chwilą przekonywaliśmy się z radością, że widownia jes t 
nasza. A k iedy chór ko!'1czył widowisko fortissime przy 
blasku z łotych i czer wonych reflektorów: 

Słońce nad Warszawą, 
Słol'lce nad Warszawą ... 

kiedy L<słyszeliśmy oklaski i krzyk tysiąca osób, kiedy zo
baczyliśmy rozradowane twarze i łzy w oczach - wiedzie
liśmy , że nasz sentyment nie tylko trafił do serc, a!e zbli
żył daleką ojczyznę, wzbudził dodatkową tęsknotę do kra-· 
ju, dokąd ludzie wracają, aby na ruinach budować nowe 
życie. 

Każde przedstawienie było dla nas nowym, wielkim prze
życiem. Graliśmy wróżnych warunkach. O budynkach tea
tralnych trudno mówić: barak z prowizoryczną sceną, naj
czę:śc;ej bez kurtyny (jeszcze raz przekonaliśmy się, że kur
tyna nie jest koniecznym e'.ementem sceny). hala fabryc z
na czy sa'a kinowa. D\Ya raz~· tylko występowaliślńy w 
gmachu teatralnym: raz w Lubece, drugi w Bredzie w 
Holandii . Sta'e nowe warunki utrzymywały w nas nie
ustanną czujność. naprężenie i świeżość, sprawiały, że każ

de pirzedstawienie nawet pięćdziesiąte, było dla nas pre
mierą . Kajiostotniejszym powodem jednak było niesłychanie 
gorące przyjmo\\·an:e nas przez ludzi prostych, w większo

ści przybyiych do teatru po raz pierwszy w życiu. Po 
przedstawieniu. przy otwa;t2j kurtynie, przemawiał zwykle 
przeJstawiciel Ośrodka. Dziękował nam z taką szczerą ser
decznością. popierany tak ży·wiołowo przez salę, że trudno 
nam było odpow'.ed;::ieć. głos wiązł w krtani, można było 

tylko u ścisnąć rękę. pocałować się. I to nas trzymało. Ta
kiej widowni nie wolno było dać złego przedstawienia, 
, ;robić kawałów" czy niedbale grać. I rzecz najważniejsza : 

ta widownia budziła krzepiącą świadomość, że lud, z któ
rego piękno naszych v.-idowisk wyrosło , ciągle jest zdrowy, 
nosi w sobie głębokie siły twórcze, czego wyraźnym do
wodem niesłychana wrażliwość odbiorcza. A że był to teatr 
speł<niający wysokie wymagania i natury estetycznej, nie 
przykrawany, nie spłycany na użytek „maluczkich", świad
czyło ogólne uznanie ludzi o wypróbowanym smaku i kul
turze. 

Józef Wyszomirski 

Pamiętnik Teatralny, 1955 zeszyt 3--4 



KALENDARIUM 

1887 - Leon Schiller, właśc. Leon Jerzy Schiller de Schil
denfeld, urodził się 14 marca w Krakowie. Jego 
przodkowie pochodzili z Koryntii, uszlachceni przez 
Marię Teresę, z końcem XVIII wieku osiedlili się 

w Galicji, gdzie wkrótce spolszczyli się . 

1897 - 1905 - Uczęszcza do Gimnazjum św. Anny - Bar
tłomieja Nowodworskiego. 

1906 - Zdaje w Krakowie maturę jako ekstern. Jeszcze 
przed maturą debiutuje własną piosenką w kaba
recie literackim „Zielony Balonik". 

1906 - 1907 - Studiuje filozofię i polonistykę na Uniwer
sytecie Jagiellońskim i występuje w kabarecie Ar
nolda Szyfmana - „Figliki" . 

1907 - Wyjeżdża do Paryża, gdzie zapisuje się na Sorbo
nę. Współpraca i przyjaźń z Edwardem Gordonem 
Craigiem. Pierwsze prace teatralne drukowane w 
czasopiśmie „The Mask". 

1909 - 1910 - Pobyt w Warszawie; występy w kabarecie 
literackim Arnolda Szyfmana „Momus". Wyjazd do 
Szwajcarii i Paryża . 

1911 - 1916 - Powrót do Krakowa. Studia na Akademii 
Handlowej. Recenzje i artykuły teatralne, wysta
wia własne makiety na wystawach nowoczesnej 
sztuki scenicznej. Studia teatrologiczne i muzyczne 
m.in. w Wiedniu. 

1917 - Pracuje jako kierownik literacki w Teatrze Pol
skim pod dyrekcją Ludwika Solskiego; debiut re
żyserski: Baśń Tadeusza Kończyńskiego Królewna 
Lilijka; dekoracje Karola Frycza. 

1918 - 1921 - Reżyser i kierownik literacki Teatru Pol
skiego w Warszawie pod dyrekcją · Arnolda Szyf
mana. Inscenizuje w tym czasie Miłość i loterię -
komedię dell'arte wraz z Wincentym Drabkiem (de
koracje i kostiumy), własny pierwszy scenariusz 
misterium Szopka staropolska oraz Wiele hałasu o 
nic Szekspira, a także Mieszczanina szlachcicem 
Moliera. 

1922 - 1924 - Współpraca kierownicza i reżyserska w 
„Reducie" Juliusza Osterwy. Wystawia tu (znowu 
z Wincentym Drabikiem) Pastorałkę i Wiekanoc -
własne inscenizacje, do których pisze muzykę i 
opracowuje teksty. Następną jego premierą jest 

komedio-opera Nowy Don Kiszot Aleksandra Fre-

dry i Stanisła\va :vioniuszki. Dekoracje robił Ta
deusz Gronowski. 

1924 - 1926 Dyrekcja i kierownictwo artystyczne 
wskrzeszonego przez Schillera Teatru Miejskigo 
im. Wojciecha Bogusławskiego. W drugim sezonie 
współkierownikami teatru są: Aleksander Zelwero
wicz i Wiiiam Horzyca. Schiller wraz z Andrzejem 
Pronaszką (dekoracje, kostiumy) realizuje Skalmie
r zanki - widowisko muzyczno-ludowe, Opowieść 

zimową Szekspira, Jak się u·am podoba Szekspira 
z Wincentym Drabikiem, dalej z braćmi Zbignie
wem i Andrzejem Pronaszkami - Bandurkę, jak 
afisz głosił - „obrazki śpiewające"' z teki L . Schil
lera, Kniaź Potiomkin Tadeusza Micińskiego, Achil
leis Stanisława Wyspiańskiego, Różę Stefana Że

romskiego i Nie-boską komedię Zygmunta Krasiń
skiego. W tym czasie rozpoczyna również współ

pracę z grupą pisarzy i działaczy komunistycznych 
zbliżonych do „Dźwigni" a potem „Miesięcznika Li
terackiego". 

1926 - Wraca jako reżyser do Teatru Polskiego, w którym 
inscenizuje Dzieje grzechu· Stefana Żeromskiego, 
Wieżę Babel Antoniego Słonimskiego, Wojna u·ojnie 
Adolfa Nowaczyńskiego (dekoracje Władysława Da
szewski), Samuela Zborowskiego Juliusza Słowac

k:ego, Jnliusza Cezara Szekspira. Człowieka i nad
człowieka Bernarda Shawa. Operę za trzy gros;:;e 
Bertolta Brechta w tłumaczeniu Władysława Bro
niewskiego i Bruna Winawera. 

1928 - Reprezentov,;ał z Aleksandrem 
tystów polskich w Moskwie 
MCHAT-u. 

Zelwerowiczem ,ar
na trzydziestolecie 

1929 - 1930 - Usunięty ze względów politycznych z Tea
tru P olskiego. zostaje reżyserem u Ka rola Adwen
towicza w Teatrze Miejskim w Łodzi, w którym 
wystawia: me:odramat amerykański Ryw ale w 
S'.rnjej przeróbce z fragmentami antywojennego fil
mu „Swiat w płomieniach~ . D ::ielnego wojaka 
S:::wejka Jarosława Haska. Cjankali Fryderyka 
Wolfa. 

1930 - 1932 - P ode jmuje pracę w teatrach miejskich we 
Lwowie, początkowo jako dyrektor artystyczny, na
stępnie, po półrocznej banicji, wraca za dyrekc ji 
Wilama Horzycy. Schiller wówczas inscenizuje 
ro.in. : Kordiana Ju:iusza Słowackiego, Zwycięstu:o 

Józefa Conrada. Spór o s'erżanta Gris:::ę Arnolda 
Zweiga, Dorotę ,l:~i:;em:a"l Gerhardta Hauptmanna, 



S::wejka w nowej edycji, Krolową przedmieścia 

Konstantego Krumłowskiego, Sen srebrny Salomei 
Juliusza Słowackiego , Krzyczycie Chiny Sergiusza 
Trietiakowa. 

1932 - 18 marca Leon Schiller realizu je premierę swojej 
własnej inscenizacji Dziadów Mickiewicza opierając 
się na koncepcji plastycznej Andrze ja Pronaszki. 
Represjonowan y za ~ostawę ideowo-polityczną zo
staje 16 czerwca aresztowany i pozbawiony możli

wo3ci pracy we Lwowie. 

1922 - 1934 - Współpracuje ze Stefanem Jaraczem, a po
tem Karolem Adwentowiczem w teatrze „Ate
neum" w Warszawie. Wystawia w tym teatrze Ka
pitana z Kapeniek Karola Zuckmayera z Jaraczem 
w roli głównej oraz Krzyczycie Chiny Trietiakowa. 
Organizuje w Państwowym Instytucie Sztuki Tea
tralnej wydział reżyserski. W Wilnie w 1933 roku 
wystawia Dziady. 

193~ - 1939 - Niezależnie od pracy w PIST i współreda
gov:ania czasopisma „Scena Polska" reżyseru je w 
teatrach TKKT, których generalnym dyrektorem 
jest Arnold Szyfman . W Teatrze Polskim insceni
zuje Zbrodnię i karę Fiodora Dostojewskiego, Sen 
nocy letnie j Szekspira, Dziady Adama Mickiewicza 
(1934), Wyzwolenie Stanisława Wyspiańskiego , K or 
diana Juliusza Słowackiego, w Teatrze Nowym Ju-
dytę Giraudoux i Maszynę piekielną Cocteau , w 

Narodowym Nasze miasto Thorntona Wildera, F i a
sko Fryderyka Schillera. Poza tym wystawia w 
Łodzi Nie-boską komedię Zygmunta Krasińskiego, 

we Lwowie Koriolana Szekspira. 

1937 - Wystawia Dziady w Sofii (Bułgaria) i Harnasie w 
Operze P ar yskiej (wraz z Sergiuszem Lifartem). 

1939 - Wybuch wojny zastaje Leona Schillera w War-
sza wie. 

1939 - 1941 - Prowadzi konspiracyjne seminarium tea
tralne w Warszawie, zarobkuje jako piosenkarz i 
akompaniator w polskich kawiarniach. 

19!1 Aresztowany przez gestapo w ram ach represji po 
wykonaniu w yroku na Igo Syma, zostaje wraz ze 
Stefanem Jaraczem i innymi aktorami przewiezio
ny w kwietniu 1941 r. do Oświęcimia. W czerwcu 
odzyskuje wolność i zaczyna pracować w Warsza
wie w konspiracyjnej Radzie Teatralnej. Wystawia 
konspiracyjnie w podwarszawskim klasztorze w 
Henrykowie Pastoralkę, Wielkanoc, Gody weselne. 

Poświęca się też pracy pisarskiej. 

1944 - Podczas Powstania Warszawskiego, -15 sierpnia , wy
stawia wraz z . Karolęm Adwent o"".iczem, Wojcie
chem Brydzińskim i Marianem Wyrzykowskim na
pisaną przez siebie (słowa i m uzyka) Kantatę n.c 
otwarcie T eatru Narodow ego. P rzewieziony jako 
oficer do ofiagu w Murnau pr owadzi r azem z J u
liuszem Starzyńskim obozowy jeniecki teat r i se
mina.rium dla młodych aktorów. 

1945 - Po kapitulac ji Trzecie j Rzeszy organizuje w Lin
gen na pograniczu Hola G,dii , przy YMCA, Teat r Lu
dowy im . Wojciecha Bogusławskiego i wystawia 
God11 wesel ne oraz K r am z piosenkami. Pod koniec 
tego roku wraca wraz z zespołem aktorskim do 
kraju. 

194ł - 1949 - Dyrektor i kierownik a rtystyczny Państswo
wego Teatru Wojska P olskiego w Łodzi, r ektor
Państwowej Wyższej Szkoły Teat ralnej w Warsza
w ie z siedzibą tymczasową w Łodzi. Członek Kra
jowej Rady Narodowej, poseł do Sejmu Ustawo
dawczego. Człowiek PPR; delegat na Kongres Z jed
noczeniow y. W okresie łódzkim inscen izu je: Wiel
k anoc Stefana Otwinowskiego, Krak ow iaków i Gó
rali Wojciecha Bogusławskiego , Celeat11nę Ferdy
n anda de Rosjasa, Burzę Szekspira, Zagadn ieni e ro
sy jsk ie Konstantego Sim onowa, Igraszk i z diable.m 
J ana Drdy, N a dnie Maksyma Gorkiego, Bank iet 
Kazimierza Korcellego oraz na dr ugiej scenie God11 
weseln e i K r am z piosenkami. Współpracuje przede 
wszystkim ze scenografam i: Władysławem Daszew
skim i Otto A xerem. 

194!1 - Otrzym u je Nagrodę Państwową I stopnia za cało

kształt twórczości. 

1949 - 1950 - Zostaje dyrek torem Teatru Polskiego w 
Warszaw ie. Wystawia w swojej inscenizac ji: Na. 
dnie Gorkiego, Boga, cesarza i chlapa Juliusza 
Haya , Tai Yng budzi s :ę Fryderyka Wolfa (deko
racje i kostiumy Otto Axer) oraz K rakowiaków i 
Gó rali w Teatrze Narodowym z Władysławem Da
szewskim. Opracowuje pr ogr am działania dla Sto
warzyszenia Polskich Artystów Teatru i Filmu. Zo
staje prezesem SPATiF- u. 

1951 1954 - Po rezygnac ji z kierownictwa Teatru Pol
skiego kieruje Sekcją Teatru w Państwowym In
stytucie Sztuki, ktcrego dyrektorem jest prof. Ju
liusz Starzyński . Organizuje i redaguje Pamiętnik 
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1952 

1953 

. Teat ra lny . . Jest . p~· fe~ ren;). ·W-ytlzia:łu . Reżyi;erskieg6 

· '.., ·PWŚT \Y ~~i;,~z.a.J..\·ie. W. tyr,1 samym czasie'. wystawia 
. _.S ią~oipsk,,ięgo .Stefana Zeromskiegp w Teattze :'.\'aro

·, tP9.\':'.Yll)jscen9g~-. Jan Kosióski), Pociąg pancerny 
„ Ws.i,~w9łoda,_ Iwanowa w Teatrze Polskim· (scenogr. 
A~drzej .Pronaszko) oraz Hrabinę i Halkę w Ope
. r:;~ w:a~szawskiej . 

Pozna je w Berlinie Ensable Bertolta Brechta; za
p~zyjaźnił .się. z nim i _był rzecznikiem jego· koncep..! 
cji ar t ystyczne j„ 

--'-· 31 mar.ca ·W- Operze Warszawskiej odbyła ·się pre
rniera Halkif ' była to ostatnia praca ins~~nizacyjna 
Leona Schillera: Kier&wnictwo' mużyczne · - Mie
czysława Mierzejewskiego. 

1954 - 25 ma;ca Leon Schiller zmarł, pochowany' w -Atei~ 
Zasłużonych .na PowąZl~ach °<cmentarz wojskowy). 

' .. i; . '. .:. .~·. ~-~· ·: \ ~. 

Włodzimierz Sokorski - W:spół.czesne, .życiorysy Polaków . 
. Pai'.istwowe Wydawni'ct~·o „Iskr y", Warszawa 1978. 
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Malgorzatka - M. Szudarska, Teatr Polski Bielsko-Biała 

1966, reż. Barbara F i j ewska 



SESJA TEATROLOGICZNA 

• 21 listopada (piątek) 1986 rnku odbędzie się sesja teatro
Jogiczna poświęcona życiu i twórczości Leona Schillera. 

• Sesja pod Wysokim Protektoratem Ministerstwa Kultury 
i Sztuki zainauguruje uroczyste obchody setnej r ocznicy 
urodzin Leona Schillera przydającej w roku przyszłym. 

• Udział w sesji zapowiedzieli pracownicy Instytutu Sztu
k i Polskiej Akademii Naulj; : Małgorzata K om orowska, 
k tóra przedstawi Leona Schillera jako twórcę i reżysera 
m u zycznych form teatru, oraz Maria Napiątkowska, któ
ra mówić będzie o związkach Schillera z „Kuźnicą". 

Sesję zaszczyci swoją obecnością reżyser Barbara Fi
jewska, wielokrotna realizaforka ,,Kramu", współtwórca 
jego prapremierowej wersji. 

• Przewidziany jest także film o Leonie Schilerze oraz 
wspomnienia aktorów Teatru Dramatycznego, którzy 
mieli okazję zetknąć się z Wybit11ym Inscenizatorem . 

e ·wszystkich zainteresowanych zapraszam y, do wzięcia 

udziału w obradach sesji, które rozpoczną się o godzi
nie 14.00. 

8 Sesję zakończy spektakl „Kramu z piosenkami'', grany 
o gadzinie 19.00. 

9 Pierwszy „Zeszyt teatr alny" z materiałami ubiegłorocz

n e j sesji poświęconej życiu i twórczości Stanisława Igna
cego Witkiewicza jest już do nabycia. 

NASTĘPNA PREMIERA 

Jerzy Andrzejewski 

Popiół • 
l diament 

ZESP ÓL TECHNICZNY 

KIERO W NIK T ECHNICZNY: 

M AREK ZAKRZEWSKI 

Z-CA KIER. T ECHNICZNEGO: 

JAROSŁAW OKROJ 

KIEROWNIK OBSŁUGI : 

TECHNICZNEJ SCENY: 

ZBIGNIEW PA WLOWICZ 

BRYGADZISTA: 

KRZYSZTOF DĄBEK 

:v10NTAZY$CI: 

GRZEGORAZ GAŁKOWSKI 
LESZEK HOPPE 
WITOLD K AMMER 
GRZEGORZ WIŚNIEWSKI 
WITOLD WIŚNIEWSKI 

SEKCJA 
~LEKTROAKUSTYCZNA: 

WIESŁAW MIECZNIKOWSKI 
PIOTR SIEBERT 

SEKCJA ELEKTRYCZNA: 

JERZY KONIECZNY - kier . 
MAREK PERKOWSKI 
JAROSŁAW PRAJ S 

DAMSKA PRACOWNIA 
KRAWIECKA : 

ANNA GILEWSKA - k.ier. 
KRYSTYNA B ARC'.L;EWSKA 
IRENA GRACZKOWSKA 

MĘSKA P RA CO W N IA 
KRA WIECK A: 

ANDRZEJ WITKOWSKI 
- kiel!". 

WACLA WA BIELAK 
HALIN A KURECKA 
BARBARA PA WLOWSKA 

PRACOWNIA 
F RYZJ E RSKO-PERUKARSKA : 

JADWIGA PIKIEWICZ -

TERESA KRAY 

M ODYSTKA: 

GABRIELA DĄBEK 

REKWIZYTORNIA: 

J AN B UDZISZ - lk:ier. 
SLA WOMIR DOPIERAŁA 

MARIANNA PIETR AS 

GARDEROBIANE: 

J ADWIGA KAŃSKA 
JANINA K OLTONOWSKA 

WŁADYSŁAWA LISS 

PRACOWNIA 
MALARSKO-MODELATORSKA: 

URSZULA NAGROD ZKA -
kier. 

TERESA FORMELA 
SYLWIA MACHOWSKA 

-OKROJ 
MARIA WĘSLAWSKA 
MARIAN KUJAWSKI 
JACEK ŻBIKOWSKI 

TAPICER: 

BOGDAN ORLOWSKI 

SZEWC Y-CHOLEWKARZE: 

HENRYK SAS 
WOJCIECH SZUR 

$LU SARZE: 

KAZIMIERZ JEŻEWSKI 
ZBIGNIEW WASZAK 

PRACOWNIA STOLARSKA : 

HENRYK SZRAMKA - Gci&. 
T ADEUSZ BAZYCHOWSKI 

HENRYK NAGEL 
BRONISŁAW OSSOWSKI 

PRACOWN IA REKLAMY: 

ELŻBIETA REMPIŃSKA 

B ILETERZY : 

MARIA FEDAK 
GRAŻYNA RODHE 

FRANCISZEK TYBORSKI 
Redakc ja : Krzysztof Wójcicki 
Redakcja techn iczna: Stefan Lipiński 
Hcprodu k c jc: Tadeusz Link 

Cen a 50 zł. 



-•IUllO O SLUQI WIDZOW-
---- 1 ll•KLAMY----

r czynne w godz. od a.oo do 16.00 
telefony: :21·0,!-:26 I 20-aa-01 w. e 

"'" Kłerownlk: Witołd Maliński 

KASATBATllU 

~czynna (oprócz poniedziałków) 
w godz. 11.00 - 18.00 I 17.00 - 19.00 

.._w nledzlelę w godz. 17.00 • 19.00 


