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DWIE ROCZNICE 

O wie rocznice zbiegają się w obecnym 
sezonie: sto siedemdziesiąt lat teatru 

i dziesiąć lat Kaliskich Spotkań Teatral
nych. I nieźle to chyba przedstawia tak 
przeszłość jak i dzień obecny Państwo

wego Teatru imienia Wojciecha Bogu
sławskiego w K aliszu . Tego teatru, który 
w roku 1800 zw any był przez Bogusław
skiego Teatrem Narodowym. Te rocznic'; 
i pamięć tej nazwy zobowiązują. Wypeł
niamy więc bieżący sezon przede wszyst
:dm polskim repertuarem ; klasycznym za -
równo jak i współczesnym. Ale rozpoczy
namy go czymś zgoła odmiennym: bajką 
dla dzieci. Nie jest to przypadek; określe

nie „narodowy" leżący u poczęcia nasze
go teatru każe nam pamiętać o najcen
niejszej części substancji narodu: o jego 
przyszłości - o jego dzieciach. 



PRZEDSTAWIAMY 
AUTORA 

Zmarły kilkanaście lat temu Eugeniusz Szwarc 
był jednym z najwybitniejszych dramaturgów 
radzieckich. Urodził się w 1896 roku w Kazaniu, 
ale prawie całe życie (umarl w 1958) spędził 
w Leningradzie i tam w pierwszych latach po 
rewolucji . zetknął się z nowatorskimi prądami 
literackimi. Toteż w jego dramatach odnajdziemy 
pogłosy nadrealizmu, nie ułatwiające im w owych 
latach żywota scenicznego. Szwarc zresztą nie 
mieścił się w żadnych szufladkach, przekracza! 
i niweczył ramy obowiązujących przepisów sty
lowych. Prawie całą swoją twórczość wywiódł 
z bajki i baśni. I prawie wszystko co napisał ma 
właśnie postać baśni . 
Tworzył zarówno dla dzieci jak i dla doro

słych. Nie wahał się zaproponować dorosłemu 
widzowi mechanizmu baśni z całą aparaturą 
czarów, smoków, mówiących zwierząt, królów 
i błędnych rycerzy. Najgłośniejsze utwory to 
Smok, Nagi król, Człowiek i cień i Naj
zwyklejszy cud. Ale oczywiście lista dramatów 
i to znakomitych dramatów Szwarca jest nie
współmiernie dłuższa. Poszczególne wątki i mo
tywy czerpał Szwarc z wielu źródeł: z Anderse
na i z rosyjskiej baśni ludowej przede wszyst
kim. Nigdy jednak nie było to naśladownictwem. 
Szwarc potrafił zbudować od nowa postaci, 
inaczej umotywować akcję, wyposażyć ją we 
własne znakomite pomysły i rozwiązania. 

Odwiecznym tematem baśni jest walka dobra 
i zła. Przy czym tradycyjnie zwycięża dobro. 
Zwycięż3 ono i u Szwarca, ale bywa to zwycię
stwo niełatwe. Nie wystarczy zabić smoka, skoro 
jego jad zatruł samych ludzi. Po zwycięstwie 

musi przyjść nowa walka, może jeszcze trud
niejsza, z ludźmi i własną słabością. Szwarc wie
rzy zresztą w przyrodzoną dobroć człowieka: 
rzecz w tym, że bywa ona ukryta głęboko. I po
godna bajka nabrzmiewa często goryczą. Towa
rzyszy jej humor, niekiedy lekko absurdalny. 
dowcipny dialog, zaskakujące pomysły sytuacyj
ne. I podobnie w zasadzie jest w bajkach dla 
dzieci, które jednak oczywiście muszą z pew-
nych wątków zrezygnować. 
Sława Szwarca dawno przekroczyła granice 

Związku Radziecki ego. Jego sztuki grane są z po
wodzeniem na całym świecie, przenosi się je też 
na ekran. Polska może się poszczycić nie byle 
czym: prapremierą światową najwybitniejszej 
chyba sztuki Szwarca: Smok (Teatr nowohucki 
1961). A pomysłowość i świeżość wyobraźni spra
wiają, że nawet pozycje repertuaru dziecięcego 
mogą przyciągnąć i zjednać najbardziej nawet 
clorosłegn widza . 

Wszystkie dzieci na świecie znają baśń o Czer
wonym Kapturku. Pamiętają o groźnym wilku, 
kochanej babuni i wiedzą jak się wszystko skoń
czyło. Znacie ją na pewno i Wy. Tym razem zo
baczycie Czerwonego Kapturka na scenie. Będą 
mu towarzyszyły różne zwierzęta, przyjaciele 
i wrogowie. Dobry Czerwony Kapturek jest przy
jacielem wszystkich zwierząt , pomaga im i stara 
się je uczyć. Ale jego dobroć przeszkadza i wil
kowi i lisowi. Dlatego chytry lis pomoże złemu 
wilkowi zastawić pułapkę: Czerwony Kapturek 
przeszkadza im swobodnie panować nad całym 
lasem. 

I co się okaże: najbliżsi przyjaciele opuszczą 
w decydującej chwili dziewczynkę. Jedni zrobią 
to ze strachu, inni z lenistwa, czy dla własnego 
interesu. Ostatecznie pomoże Kapturkowi ma
leńki świerszczyk. W bajce występują zwierzęta, 
ale mówią ludzkim głosem i w ogóle bardzo są 
do ludzi podobne. I tak właśnie być powinno: 
każda bajka mówi przecież o ludziach. Mówi 
o ludziach doroslych i o małych dzieciach . Więc 
i „Czerwony Kapturek" powie Wa m jak czasem 
trudno być dobrym. Ale powie też, że właśnie 

dobro jest ostatecznie najsilniejsze. I zobaczy
cie jak czasem najbliżsi przyjaciele opuszczają 
nas. Ale także i to, że niekiedy pomoc kogoś 
najmniejszego, najmniej znaczącego będzie czymś 
najważniejszym w świecie. 

Dorośli to już wiedzą a Wy musicie się także 
tego nauczyć . I na pewno Wam w tym pomoże 
bajka o Czerwonym Kapturku i jego przyjacio
łach i wrogach z zielonego lasu. 
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OGŁASZAMY 
KONKURS 
SZKOŁA 
B L I Ż E J 
T E A T R U 
PO RAZ TRZECI 

Dyrekcja Teatru im. Wojciecha Bogusławskie
go: Wydział Oświaty i Kultury Prezydium Miej
skie.i Rady Narodowej w Kaliszu ogłaszają z mie
siącem wrześniem po raz trzeci konkurs Szkoła 
bliżej. teatru" i zapraszają wszystkie szl~oły do 
wz1ęc1a w mm udziału. 

Warunki konkursu 

l. Obejrzenie co najmniej czterech sztuk z re
pertuaru teatru kaliskiego. 

2. Nawiązanie kontaktów z ludźmi teatru 
poprzez: 
a) udział w spotkaniach z aktorami 
b) udział w dyskusjach na temat obejrza

nych sztuk 
c) pisanie list.ów i recenzji 
d) ilustracje rysunkowe do sztuk 

3. Zorganizowanie zespołów żywego słowa wy
stępów estradowych teatralnych lub mo'ntaży 
okolicznościowych 

·1. Założenie szkolnego koła Towarzystwa Miłoś
ników Teatru lub kącika Melpomeny. 

Laureaci II Konkursu 
,.Szkoła bliżej Teatru" 

sezon 1968/69 
W drugim konkursie „Szkoła bliżej Teatru" 

wzięło udział o 11 szkól więcej niż w roku ubie 
głym. Ogółem przystąpiło do konkursu 20 szkól 
podstawowych i średnich. 

Laureatami konkursu zostali: 

Nagrody zespołowe: 
I Nagroda: Szkoła Podstawowa nr 2 w Kaliszu 

II J\lagroda: Technikum Ekonomiczne w Kaliszu 
III Nagroda: Szkoła Podstawowa nr 8 w Kaliszu 

Szkoła Podstawowa nr 13 w Kaliszu 
Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu 

Nagroda specjalna: 
Szkoła Podstawowa w Stawie Kaliski m 
Wyróżnienia: 
Szkota Podstawowa nr 5 w Kaliszu 
Szkota Podstawowa nr 6 w Kaliszu 

III Liceum Ogólnokształcące im. A. Jagiellonki 
w Kaliszu 

Technikum Budowlane w Kaliszu 
Szkola Podstawowa w Liskowie 

Nagrody indywidualne: 

Mgr Jadwiga Kołaczkowa 
opiekunka Koła Miłośników Teatru przy 

. Szk~le Podsta~owej nr 2 w Kal~słu A • 
Mgr J-aevo g 2 Y L 11 /!\ 11111a ~ /31 ~'~ 

opiekun Szkolnego Kola 9.vriłośników Te
atru przy Technikum Ekonomicznym 
w Kaliszu 

Anna Niewiejska 
uczennica Technikum Budowlanego w Ka
liszu za najlepszą nadesłaną recenzję ze 
spektaklu. 

Nagroda recenzyjna: ze spektaklu „Dziś do Ciebie 
przyjść nie mogę· • 

Wrzesień w Polsce jest miesiącem pamięci na
rodowej . Miniona wojna, najstraszliwsza chyba 
ze wszystkich wojen, jakie ludzkość zapisała w 
historii, nie pozwala o sobie zapomnieć. Syntezę 
walk narodu polskiego z hitlerowskim najeźdźcą 
zawartą w widowisku „Dziś do ciebie przyjść nie 
mogę·· przeżywamy teraz w teatrze. 

Scenariusz Ireneusza Kanickiego i Lecha Bu
clreckiego stał się bezpośrednią inspiracją i pod
stawą do ukazania nam ludzi walczących o wol
ność naszego kraju. Obecnie w rocznicę wybuchu 
II wojny światowej wracamy pamięcią do cza
sów, kiedy z popiołów września 1939 wyłonił się 
w Polsce potężny, wyzwoleńcz~·. podziemny ruch 
0poru przeciwirn friszystowskiemu okupantowi. 
Wystawiona panorama pieśni partyzanckiej i woj
skowej „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę" jest 
jednym wielkim ob17.ędem pamięci narodowej, 
w którym swoją obecnością i udziałem każdy 
z nas powinien zaakceptować wspólną niegasną
cą pamięć i hold dla tych \\"szy$tk ich, którzy zgi
nęli w walce z hitlerowskim najeźdźcą w walce 
o naszą i waszą wolność, o nasze istnienie: i oso
biście p1zeżyć każdą z tych pieśni polowych, leś
n.ych, wojskowych. junackich. każdą z tych dra
matycznych ludowych ballad i uslyszeć jak przed 
dwudz iestu paru laty w polskich lasach , mia
stach i wsiach śpiewano. 
Równocześnie z pieśnią padają ze sceny histo

ryczne słowa przysiąg składanych przez żołnie-· 
rzy BCH, AL, AK. GL. Brzmią słowa przysięgi 
gdy z głośnika słychać komunikat o publicznym 
roz5trzelaniu powstańców . padają naz\\·iska po
mordowavch . 

Budrecki i Kanicki uchwycili wspólną melodię, 
jednoczącą tych co ze spalonych szli wsi. z tymi. 
co bronili się w Pałacyku Michla. tych co poili 
swą krwią maki na Monte Cassino. 



Kiedy słyszymy dźwięki „Marsza Mokotowa·· 
myślami jesteśmy przy spalonej Warszawie. któ
ra w tej chwili jest pięknym i nowym miastem. 

W spektaklu mamy także p iosenki żywe i bar
dzo melodyjne. „Pałacyk Michla" jest piosenką, 
która ma w sobie tę warszawską zadziorność 
dlatego jest znakomita w wykonaniu grajków 
ulicznych. Piosenki śpiewane przez warszawską 
ulicę nigdy nie są pozbawione nadziei. Autorami 
są ludzie prości, ludzie walki. Spektakl jest w pe
wnym sensie odbiciem ich myśli. Oni - twórcy 
żołnierze, zdawali sobie sprawę, że ta piosenka 
pójdzie do lasu, w zrujnowane mieszkania pol„ 
skich rodzin i będzie elementem przetrwania. 
będzie mobilizowała ludzi i będzie towarzyszyła 
w walce. 

Dobrze się stało, że kaliski teatr zdecydował się 
na wystawienie tej niezwykle akualnej składan
ki piosenek i etiud. W piękny, wzruszający spo
sób uczcił nasz teatr niedawną wojskową roczni
cę. Scenografia Ireny Skoczeń jest nieco symbo
liczna. Opracowanie muzyczne A. Hundziaka jest 
proste, wpadające w ucho. S. Lindner nadał wy
razisty, żywiołowy ale i dostojny ruch plasty
czny. W sumie dzięki walorom muzycznym i pla
stycznym widowisko przyjmowane jest niezwykle 
żywo przez widownię, która huczy od oklasków. 
Jest to bardzo oczywisty, serdeczny i naturalny 
gest, który wyraża szacunek dla tematu, dla tre
ści ideowych zawartych w tym widowisk1· t1raz 
uznanie dla realizatorów i wykonawców. Moge 
stwierdzić. że spektakl ,,Dziś do Ciebie przy:i4ć 
nie mogę'" spelnia poważną i znakomita rolr; 
w patriotycznym wychowaniu młodego pokole
nia Polaków. 

Anna Niewiejska 
uczennica Technikum Budowlanegt1 

w Kaliszu 

Co dzieci do nas pisały 

„Kochany Wujku Madeju". 
Bardzo podobało mnie się przedstawienie. Ale 
najwięcej Wujek Madej. Ciągle klaskałem i cie
szyłem się, że strażnicy nie mogli Ciebie znaleźć. 
Balem się, gdy Baba Jaga chciała zamienić Cie
bie w kamień lub drzewo. Miałeś Wujku fajowe 
spodnie i kożuszek . Chciałbym mieć taką maczu
gę jak Ty, bo Krzychu ma karabin. Mama b:.c 
chyba krzyczała, n Krzychu by się bał. Królewna 
Sasanka była ładna i miała ładną sukienkę. W 
naszej klasie jest też taka ładna Małgosia Fi-
1 ipiak. 

Sławek Brzostowski, kl. II c. 
Szkota Podstawowa w Jarocinie 

„ 

.„„Niedawno nasza klasa zachwycała się sztuk;:i 

.,Bomba wybuchnie o 9-tej". Spektakl podobał mi 
się, a zwłaszcza doskonała gra pani Anny Kula
wińskiej. chociaż nie była to postać sympaty
czna dla Polaków. Ta doskonała aktorka mogła 
w ciągu paru minut wpadać w krańcowe nastroje 
to płakać to śmiać się naprzemian„.'" 

Barbara Mrozińska 
kl. Vb Szkoła Podstawowa nr 3 

w Kaliszu 

„„.Ostatnio byliśmy na sztuce Szekspira „Kome
dia omyłek' '. Wiemy, że Szekspir żył w XVI w. 
i jest autorem wielu trngedii, trudnych do zro
zumienia dla widzów w naszym wieku. Idąc 
do teatru byliśmy niezmiernie ciekawi. jak taki 
dramaturg pisze komedie. Tytuł obiecywał we
sołą rozrywkę, ale nazwisko autora nasuwało 
pytanie czy sztukę zrozumienmy. Okazało się, że 
przedstawienie było lekkie, wesołe i w mian: 
narastania akcji zrozumiałe w treści. Z wielką 
radością zobaczyliśmy w komplecie na scenie 
naszych ulubionych aktorów z panem Mienic
kim na czele. Sztuka obfitowała w mnóstwo hu
morystycznych momentów, tak że ustawicznie 
śmialiśmy się. Stroje były cudowne zwłaszcza 
stt·ój Lucjany. Dekoracja była pomysłowa. Na 
słowa wielkiego uznania zasługuje pani reżyser 
z Jugosławii. Żałowaliśmy, że pani Dyrektor 
z panią Verą Crvencanin była w podróży i nie 
mogliśmy urządzić Paniom owacji i ofiarować 
kwiatów. Przes.vłamy więc tą drogą podziękowa
nia i uściski. 

Klasa Vla 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kaliszu 



ZESPÓŁ TECHNICZ NY 

Zastępca Dyrektora: Lucjan Pasik 

Kierownik Techniczny 

Mieczysław Montelatyc 

Sufler : Inspicjent: 

Maria Siudowa Irena Kosiurc!~ 

Kierownicy Działów Technicznych: 

Prace kr:~;onl~i;.v 
Anna Kawczyńska Andrzej Strzyż 

Prace stolnrskie: 
Stanisław Bia lcza k 

Prace tapicerskie: 
J ózef Nowak 

Prace malarskie i rnodelalorsk1c.:: 
Jerzy Soliński 

Prace fryzjerskie: 
Wloclys!aw Powlak 

$\\·iatla: 
Ramon Stas:ok 

Rekwizytor: 
Antoni Nowakowski 

Brygndier sceny 
Michoł Tworkicwicz 

Kasa Teatru czynna codzienn ie (lprócz punic
clzialków od godz. 11-13 i od 15-19-ej. 

Cena prngramu - zł 2,50 

Op1 acowanie graficzne: 

Wladyslaw Kościelniak 
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