


NACZELNE DOWÓDZTWO W. P. 
4DJlJTAl'llTlJllA G~A.LNA. 

a,.7.91~ .::'.,l; 

6 SIB:RPNIA 

1914~. 

,;, ///19 A' 
~' // -~···(,/~-··· 

6 SIE:RPNJA 

1921 Il. 

W programie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa 
Piłsudskiego nie mogło zabraknąć "Gałązki Rozmarynu" 
Zygmunta Nowakowskiego. 

Królewski grod - Krakow, najbliższa ojczyzna autora, 
stała się dzięki Piłsudskiemu Piemontem Polski. St~d szły 
na Polskę wołania wzywające do przygotowania si'i do ocze
kiwanej wojny między zaborcami, tu Józef Pił'sudski powziął 
decyzję rzucenia na szale wojny polskiej szabli przez samo
dzielny czyn zbrojny. 

Z tej Jagiellorl.skiej stolicy krakowskim goś cińcem 
wyszły do Kielc w sierpniu 1914 roku, organizowane i przy
gotowywane przez lata bataliony Strzelców Pił'sudskie go, aby 
rozpocząc działania wojenne, ktdre Zygmunt Nowakows ki 
s tale i uporczywie słusznie nazywał "P owstaniem Sie rpniowym ''. 

W swej sztuce z niezwyklym wyczuciem prawdy 
rysuje sylwetki żołnierzy Komendanta, a z ich słów wyrasta 
dla widza jego postać - choć jej nie ma na scenie. 

Po wielu latach , na krótko przed śmiercią , Zygmunt 
Nowakowski pisał: "tak jak u fundamentów niepodległości 
widzieć zawsze będziemy powstanie s ie rpniowe, tak w oc zach 
i uczuciach naszych, w głębokiej, serdecznej wdzięcznosci 
naszej - symbolem niepodległości będzie zawsze J<3zef 
Piłsudski. Nikt inny." 

I wlaśnie wymownym wyrazem głębokiej, serdeczne j 
wdzięczności Zygmunta Nowakowskiego dla Józefa Piłsudskiego 
jest ta "Gałązka Rozmarynu". Rozmarynu wiecznie zielonego -
jak laur. 

Tadeusz Alf-Tarczyński 
Prezes Instytutu Jdzefa Piłsudskiego 



Legenda 
naszej młodości 
Po raz drugi już wystawiamy na emigracji w Londynie 
"Galą,zke Rozmarynu". W 1955 roku czciliśmy tym 
widowiskiem jubileusz 4.0 lecia pracy pisarskiej 
i 45 lecia działalności teatralnej jej autora, znakomitego 
pisarza, nieustraszonego szermierza o najpiękniejsze 
ideały kultury narodowej, Zygmunta Nowakowskiego. 
Jubilata wprowadziła na scenę teatru "Scala" nasza 
niezapomniana koleżanka, Mila Kamińska, cztonek 
zasłużony ZASP. Przemówienia jubileuszowe wygłosili 
Prof. St. Stroński imieniem Zwią,zku Pisarzy na 
obczyźnie, Red. L. Rubel imieniem Związku Dziennikarzy 
RP, i prezes Związku Artystów Scen Polskich za Granicą 
kol. Z. Rewkowski. Odpowiedział na nie wzruszony jubilat 
płomiennym, i jak zawsze - skrzą.cym się od dowcipu 
przemówieniem. Wieczór ten już należy do historii 
teatru i kultury na emigracji. Wielu uczestników tej 
pamiętnej uroczystości niema już między nami. .. 

Było to pierwsze i jedyne dotąd wystawienie "Gałązki" 
w okresie powojennym. Poprzedziło je przedstawienie 
utworu Nowakowskiego w obozie jenieckim w Murnau 
w 1946 r. Na scenach w Kraju niema obecnie miejsca 
na udramatyzowaną opowieść o zwycięskim zrywie 
Legionów pod wodzą Józefa Piłsudskiego. 

Ileż. to juź lat dzieli nas od jesieni 1937 roku, gdy pojawił'a 
się "Gal'.ązka Rozmarynu" po raz pierwszy na afiszu Teatru 
Polskiego w Warszawie. Entuzjazm, wzruszenie publiczności 
wyrazifo się najpełniej w cyfrze 99 przedstawień, granych na 
warszawskiej scenie pod rząd. Potem przyszła kolej na Kraków, 
Lwów, Katowice, Wilno, Łódz i Toruń. Cafa Polska oglądała 
"Gałą,zkę", wszędzie spotykał ją ten sam entuzjazm, to samo 
wzruszenie. Oglądaliśmy wówczas na scenie naszą młodość, 
czy nasze dzieciństwo, spojone nierozerwalnie z legendą 

piosenki legionowej, z legendą tego sierpniowego poranka 
1914 roku, gdy pojawito się po raz pierwszy od Powstania 
Styczniowego - polskie wojsko. Ujrzeliśmy legendę naszej 
mlodości w pięknym, scenicznym obrazie, pozbawionym patosu 
czy wielkich słów. Opromieniał' ją humor, który pokrywał' 
nasze wzruszenie. 

Ileż to już lat temu... Nowa wojna, nowe dzieje polskiego 
oręża przesfonily przeżycia czternastego roku. Nawarstwiły 
się w nas nowe bóle, nowe rozpacze; zabłysły nowe zwycięstwa 
juz nie polskiej szabli, ale polskich czołgów. "Czerwone maki 
na Monte Cassino" czy leśne piosenki Armii Krajowej i walczącej 
Warszawy - oto pieśni naszych czasów. Mgła oddalenia przesłoniła 
piosenkę o rozwijaj~cym si~ rozmarynie. 

Jest jednak coś, co pozostaro'w nas źywe, co nie pozwala tych 
wspomnień złolr.yc do lamusa historii, co każe przekazywać je 
następnemu pokoleniu. Wyrosła z niej - tak długo oczekiwana 
przez naszych dziadów i ojców - niepodlegfość. Świta w niej -
"jutrzenka swobody". 

Dzisiaj, gdy minęł'o ponad p& wieku od legionowego czynu, 
gdy 30 lat dzieli nas od premiery utworu Nowakowskiego, -
niech zakwita ta "Gałązka Rozmarynu" daleko od Kraju, 
i niech jej zielone listki zbliżą do nas te odległe chwile, 
gdy piosenka legionowa prowadziła naszych ojców, braci, 
a może i niejednego z nas samych do zwycięstwa. 

Tę "Gałą.zkę" składamy równoczesnie w hordzie pamięci 
jej autora, Zygmunta Nowakowskiego, którego prochy 
wróciły niedawno - zgodnie z jego życzeniem - po dl'Ugiej 
tułaczce - do rodzinnego Krakowa. 

LEOPOLD KIELANOWSKI 



POD PRZEWODNICTWEM HONOROWYM 

GENERAŁA KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO 

ZWIĄZEK ARTYSTÓW SCEN POLSKICH ZA GRANICĄ 

TEATR "SYRENA 11 

KOMITET UCZCZENIA SETNEJ ROCZNICY URODZIN 

Józefa Piłsudskiego 

ROZMARYNU 
Zygmunta Nowakowskiego 

PIĘC OBRAZÓW LEGENDY 

1 
Krakowskie "Oleandry" - pierwsze dni sierpnia 1914 ł 

11 J 
KIELCE - 30 sierpnia 1914 roku 

111 
LASKI, na biwaku - ostatni tydziert października 1914 

IV 
Na linii Lowczowka - wilia Bożego Narodzenia 1914 roku 

V 
Nad Nidą - druga połowa kwietnia 1915 roku 

Przerwy po drugim trzecim obrazie 

PREMIERA LONDYN 9 MARCA 1968 

JUHAS Witold Scheybal SŁAWA Ewa Suzin 
Wilk Robert Oleksowicz Ciotka Teresa Nowakowska 
Cedro Wiesław Skoczylas Słowikowski Stanisław Zięciakiewicz 

Iskra Mieczysław Malicz Pani Słowikowska Teodozya Lisie\vi.cz 
Brzytwa Ryszard Orłowski Zosia Bogumiła Kłak 

Histrio Michał Kiersnowski Joz ef Stowikowski Andrzej Scibor 
Grot gier Edward Chudzynski Panna Mania Danuta Michniewicz 
Beton Benon Łastowski Pietrek Ryszard Renkawicz 
Sas Zbigniew Yourievski Dziedzic J ozef Opień.ski 
Goliat Feliks Stawinski Mecenas Bogdan Urbanowicz 
Kapucyn Roman Ratschka Rejent Andrzej Kamiński 
Soboń Bogusław Kucharek Notariusz Jozef Bzowski 
Zadora Krzysztof Jakubowicz Chłop Stanisł'aw Zi.;ciakiewicz 
Ciupaga Artur Rynkiewicz Jeniec Andrzej Kamiński 

Feldmarszałek Ludwik Lawirtski 
Samson J. Gawron Landszturmista S. Przedrzymirski Skaut K. Brykczyński 

dzieci 

PieSni legionowe i kolenda w wykonaniu Chóru Chopina 
pod dyr. Ryszarda Nawrota 

scenografia 
kostiumy 
mundury 
światła 

FELIKS MATYJASZKIEWICZ 
Jadwiga Matyjaszkiewicz 
Halina MielZynska 
Feliks Stawiń.ski 

organizacja·. 
Olga Lisiewiczowa 
wycieczki: 
Karolina Renkawiczowa 
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'Wam, żołnierze przypadł'o w udziale odnowić tradycje dawnych walk 
i sta!ląć znowu w wielkich bojach historycznego znaczenia, by reprezentować 
oręż polski. Przeciw Wam idzie teraz gwardia moskiewska, czyż gwardia 
polska okaże się niższa i gorsza od niej?" 

Brzechów 1. 9.1914 

Msza polowa 
w Kielcach 

w sierpniu 1914 

J dzef Pił'sudski 

Komendant 

"Jeżeli pieśń ma jakieś znaczenie, jeżeli to co jest piękne, 
co odpowiada głębokiej potrzebie ducha ma jaki~ wpł'yw, 
to pieśń żołnierska jest tym wielkim, trwałym ogniwem, 
które zapewni życie Legionom, dop(jki istnieje żołnierz polski." 

Pisma Zbiorowe J. Piłsudskiego, t. VI. 



"Z pięciu tysięcy ludzi, ktdrzy byli w moim oddziale, tysiąc padło 
lub zostało rannych w bojach. Cześc im wszystkim i chwał'a, a pamięc 
o nich niech zawsze bliska będzie naszemu sercu. 
My zaś bądtmy gotowi do dalszych walk i bojów, z których jestem pewien 
potrafimy wyjść może uszczupleni w swym gronie, lecz zawsze z honorem'! 

Z rozkazu z powodu boju pod Łowcz6wkiem 

Pamiątkowy medal 
wedfog projektu 
artysty rzetbiarza 

Andrzeja Krzysztota 
Bobrowskiego wybity w złocie, srebrze 
i brązie, wydany w Londynie przez 
Komitet Uczczenia Setnej Rocznicy 
Urodzin JO ZE FA PIŁSUDSKIEGO 

Józef Piłsudski 

w ziem iance 

Koszyce, 1915 rok 

Ksij-Żki ZYGMUNTA NOWAKOWSKIEGO 
wydane na emigracji 

Z księgi zażaleń 
Gałązka rozmarynu 
Przylądek dobrej nadziei 
Lajkonik na wygnaniu 
Start Edmunda Sulimy 
Wieczory pod dębem 

Wydawnictwa Komitetu Setnej Rocznicy Urodzin 
JÓZEFA PILSUDSKIEGO 

Gen. Kazimierz Sosnkowski - Przemówienie na :tkademii 
w Royal Albert Hall w Londynie 
3-go grudnia 1967 roku 

Prof. Tytus Komarnicki J dzef Piłsudski i polska racja stanu 

Wiktor Budzyński Tak ~ył'em: faktomontaż sceniczny 

Płyta z wypowiedziami Jozefa Piłsudskiego staraniem firmy Orbis 




