
Jakiej osobie można przypisać największą rolę w początkach Państwowego Cyrku po 

wojnie? 

 

Leon Adamczyk. Działał w latach od 1949 roku do lat 70. Zarząd cyrku. Kilkaset osób za 

jego sprawą dostało wilczy bilet. Urządził w Julinku swojego rodzaju czystkę.  Chodziło o 

podniesienie poziomu. Do końca życia potem pracował w pałacu w Radziejowicach jako 

gospodarz. Organizował wszystko od dań po agencje towarzyskie dla bogatych klientów. Na 

klaunadzie był koniec z kopaniem się w tyłem. Koniec białego clowna. Biały clown musiał 

mieć łezkę, wyszminkowany na biało (ten był zawsze mądry), a drugi to był August, ryży. 

August zawsze tylko zadawał pytania, nie umiał odpowiedzieć, więc był głupszy. Rudy – 

głupszy. Biały – mądry, zawsze mądra odpowiedź. Ten układ rozbito. Ma nie być wyzysku, 

poniżania. Zniknął wizerunek. Ten pomysł zrodził się w Rosji Radzieckiej – z białym 

clownem precz, bo to przejaw kapitalizmu przedwojennego. Darkowi Wojtyle Leon mówił, 

że 2 noce z radzieckim generałem spędził przy suto zastawionym stole, by miejsce w Julinku 

było na szkołę cyrkową. W 1953 roku prąd podłączono. Było też wtedy takie przyzakładowe 

przyuczanie ludzi, bez dyplomu. Przy lampach naftowych. Oni te lampy potłukli, jak 

dowiedzieli się, że będzie prąd. A tu się okazało, że prąd włączono tylko na próbę, a na stałe 

będzie dopiero za kilka tygodni. Lampy potłuczone, więc nie było światła. W Julinku była 

stodoła po Bersonach, a tam słoma, siano. Nie było innego obiektu. Latające trapezy nad 

sianem, słomą. Asekuracji nie było. Nie było siatek pomiędzy. Kiedyś ubyło siana i słomy, 

ktoś skoczył na pallocie i nie trafił w ręce łowitora i spadł na w siano, a że siana było mało, to 

uderzył też i w ziemię. Pallot to król namiotów cyrkowych. Na początku była tylko ląża. Nie 

wiadomo nikt, jak ktoś też spadnie na siatkę. Można wpaść w siatkę, siatka się rozerwie. 

Siatka jest z rozciągliwego sznurka, ale po brzegach są napięte do maksimum linki stalowe. 

Można spadając uderzyć w linkę i też sobie coś złamać. Albo uderzyć w linkę i spać na 

ziemię. Siatka też może wyrzucić i można spaść na ziemię. Różne wypadki już były. Nie ma 

gwarancji, jak się wyląduje, pomimo obecności siatki. 

 

Studium cyrkowe działało od 1967 roku. To była dwuletnia szkoła, ale dodano jeden rok. 

Każdy uczestnik miał przeszłość sportową. 1 rok – ogólne ramy (wszystkiego należało 

spróbować). 2 rok – specjalizacja (pozostałe przedmioty poza wiodącym po łebkach). Pod 

koniec docelowy rekwizyt. I jeszcze jesień, zima, a wiosną wyjazd. Potem trzeba kilka lat 

podciągać numer, podkręcać, żeby było z czego odejmować na stare lata. Jak coś nowego to 

1-1,5 roku dodatkowo potrzeba było poświęcić na naukę. Przedmioty w szkole w tamtych 

czasach (przed 1989 rokiem) to były żonglerka, gimnastyka, akrobatyka, ekwilibrystyka, 

jeździectwo (to obecnie ubyło – nie ma teraz zaplecza, a ćwiczono kiedyś na dużej arenie 2-3 

godziny tygodniowo – woltyżerka, stać na koniu, salto z konia, jest jeszcze pan 

Grzebieniowski w Błoniu, który ma 83 lata i mówi, że by jeszcze zajęcia poprowadził), 

biologia + biomechanika, historia cyrku, język niemiecki, balet, wiedza o społeczeństwie, 

BHP i elementy gry aktorskiej. W tym momencie tylko zostały przedmioty praktyczne i ruch 

(dawniej nazywano ten przedmiot baletem). Z przedmiotów uzupełniających praktyczne 

zostały do dzisiaj jeszcze tylko elementy gry aktorskiej. 

 

Jaka jest różnica między tym, czego uczyli się akrobaci w szkole cyrkowej, od tego, co 

trenowano jako dyscyplinę sportową? 

 

Była zasada. W sporcie, w akrobatyce uczono wolniej, każdy element stopniowo 

wprowadzano. W szkole cyrkowej od razu uczono robić salto. Tamta materia była wolniejsza, 

ale ci, którzy tego nauczyli się tam (w sporcie), to dłużej to umieli. Tu szybciej złe nawyki 



wchodziły, manieracje
1
. Ci, co dłużej podstawy ćwiczyli, to robili te same rzeczy czyściej. 

Dłużej ćwiczono elementy takie, jak odstęp, wyskok, dystans, stójka. Na trampolinie w 

sporcie czyściej. Np. że stopa miła być odciągnięta. W cyrku skakano i z nieodciągniętą. W 

cyrku szybciej robiono różne numery. Salto już po miesiącu. W sporcie po 9 miesiącach albo 

tak po 6-7 czasem. W sporcie liczyła się czystość, ruchu, estetyka. Cyrk to był już zawód, 

więc, o ile w sporcie to samo robiono dla czystości wykonania, w cyrku liczyła się 

skuteczność. Z zawodów sportowych wypraszano ludzi z cyrku. Zawody niejednokrotnie 

przerywano. Proszono zawodników, żeby przestawali ćwiczyć, żeby cyrkowcy nie 

kaperowali, nie próbowali kogoś wciągnąć do cyrku. Dla sportu to był grzech. Wypraszano 

cyrkowców przed zawodami. Uznawano takie zachowania, jak kaperowanie za kradzież pracy 

trenerów w sporcie, uważano przez to w sporcie cyrk za dno pracy. Najgorszą pracę w tej 

dziedzinie. W cyrku odwrotnie, na widowni dyletanci, nie ma nagród, sędziów. Dzisiaj 

cyrkowcy i sportowcy zapraszają się nawzajem.  

 

Cyrk i sport to różne drogi, ale się uzupełniają. Taniec na rurze może stać się dyscypliną 

olimpijską. A akrobatyka sportowa teraz to element gimnastyki sportowej według nowych 

klasyfikacji. Akrobatyka to np. skoki na trampolinie. Co się łączyło. Sportowcy często stawali 

się cyrkowcami. Kiedyś w Warszawie działało Towarzystwo „Sokół”, które dostarczało 

starych uczestników ruchu. Głowacki, Wiśniewski. Później oni stawali się cyrkowcami 

zawodowymi. Kiedyś kaperowanie tych progu do cyrku. Teraz współpraca. Teraz sportowcy 

mają szansę pracować w Elois, Cirque du Soleil. Gimnastyka, akrobatyka – tu nie ma 

pieniędzy. Gdy nauka, studia – to funkcjonują. Ale to nie piłka nożna.  

 

W cyrku czasem pojawiali się jeszcze sportowcy z innych dyscyplin: 

- podnoszenie ciężarów, ale jak był brak zmysłu równowagi, to taka osoba nie umiała na 

przykład wybalansować na rękach 40 kg dziewczynki i chodziła z nią po całej sali, 

- kolarstwo – niekiedy na rowerzystów figurowych się nadawali, ale w Julinku nie było 

kiedyś warunków do tego. Nie było podłogi. 

Najbardziej gładko w ten system wchodzili gimnastycy i akrobaci. 

 

Kiedyś w państwowym cyrku na części sali była podłoga. W innym miejscu nie było. Potem 

wywalono podłogę, więc dla rowerzystów to był dodatkowy transport. Kiedyś wozili oni ze 

sobą tą podłogę, na arenie układali. Ale zniknęły rowery, za dużo mieli pracy z tą podłogą 

również. Zniechęcili się. Teraz nie ma. W dziedzinie rowerów itp. artyści z Portugalii, 

Hiszpanii – sięgnęli dalej niż Czesi, Chiny, Rosja. 

 

Domeną Czechów jest perche (tyczka na głowie, na tyczce partnerka, która jeszcze żongluje, 

a on na monocyklu) i rowery. 

 

Czesi – Berousek. Stworzył zaplecze dla zwierząt. Ma dużą farmę zwierząt cyrkowych koło 

Pragi. Kilkaset zwierząt. Czarne pantery, lwy, tygrysy, wielbłądy. Zatrudnia treserów i 

wynajmują zwierzęta. Koń w naturze może 30 km dziennie przewędrować. Jak trzymany w 
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 Słowo jest błędne w sensie języka polskiego. Używa się np. określenie manieryzmy np. w 

odniesieniu do niewłaściwego czy pretensjonalnego posługiwania się językiem – wtrętami, 

neologizmami, zapożyczeniami, ale jeżeli to słowo było potocznie używane np. w Julinku, to 

można potraktować je na równi z żargonem, co może stanowić ciekawostkę. Jak mówiono w 

tym środowisku. Jak np. skracano wypowiedzi, określenia, żeby prościej, szybciej. Na ogół to 

jest istotą takich błędów, wypaczeń języka, elementów języka potocznego czy języków 

pobocznych w rodzaju żargonu. 



stajni, to po 2-3miesiącach trzeba piłować kopyta. Wilki też wędrują. W 2008, 2009 czy 2010 

w woj. Świętokrzyskim jakieś zwierzę napadało na gospodarstwa i ktoś kiedyś sfotografował. 

I ze zdjęcia to była Puma. Ona mogła przywędrować do Polski aż od Berouska właśnie. 

 

Czy ogrody zoologiczne mają coś wspólnego z cyrkiem? 
 

W Warszawskim zoo jest podziemne pomieszczenie pod wybiegiem dla lwów (ja: takie ze 

świetlikami jak z denek od butelek). To jest pomieszczenie, gdzie używane jest sztuczne 

światło, ale służy ono do tresury. Kiedyś pracował Antoni Wieczorek (chyba z Gliwic). 

Tresował lwy i jeszcze psy do tresury używał. Z czasem ZPR, gdy zobaczyło jego 

umiejętności, to go zaangażowało do pokazów. W tym pomieszczeniu jest kopuła tam, gdzie 

lwy. Wybudowano to pomieszczenie za czasów dyrektora Żabińskiego, żeby odkrywać 

możliwości zwierząt – wtedy ogród zoologiczny, to była trochę placówka naukowa. Do zoo 

zwierzęta na emerytury cyrkowe trafiały. Do Polski np. ze szwedzkiego cyrku trafiają. Ale 

trzeba wiedzieć pewne rzeczy. Np. słoń musi być w stadzie. Jak dużo gapiów, to jeden taki 

słoń ze Szwecji, jak trafił do Wrocławia do ogrodu zoologicznego, mając 55 lat, to przed 

tłumem gapiów robiła program cyrkowy. W latach 70. Do Julinka małe słonie trafiły. Słonie 

mogą być z Indii albo z Afryki. Do Polski do cyrku trafiały ze stacji doświadczalnej w 

Indiach. Treserom zdarzają się poza tym wypadki. Helenę Mozes zaatakował tygrys Amur w 

1972 roku. Problemem też były niedźwiedzie. Nikt ich nie chciał. Szybko się rozmnażały. 

Magda Schwartz do schroniska w Korabiewicach je zabrała. Miały możliwość zamieszkania 

w pieczarach, była woda z fosą. U zwierząt cyrkowych występuje też zjawisko autotresury. 

Elementy. Były przypadki, że niedźwiedź sam siadał i np. machał, żeby znowu dostać coś do 

jedzenia. Współpracowały z publiką. Przyjmowały pozy, machały. 

 

Mam jeszcze pytanie o cyrki z wodną areną, o których też rozmawialiśmy poprzednim 

razem. 

 

Był cyrk węgierski, niemiecki  - Fliegenpilz – latający grzybek. Rumuński w latach 50. 

Turnee. Wysoka banda i korytarz, przez który wlewano kilkaset tysięcy metrów sześciennych 

wody. Na środku nawet podium i były elementy baletu wodnego. Ktoś występował np. w 

kostiumie żaby. Wykorzystywane były foki. Kaskady do wody, na pewno upadek clowna do 

wody. Parę lat temu w cyrku Korona popularne było takie naczynie z wodą (ja: waterbowl). 

Balet wodny był na pewno na Węgrzech. W Pałacu Młodzieży PKiN w Warszawie też na 

pewno była sekcja takiego baletu dla młodzieży w latach 60., 70. (ja: opowiedziałem o tym, 

że byłem w Bellagio w Las Vegas na „O”) 

 

/O Cirque du Soleil w Polsce/ Pierwszy do Polski przyjechał Saltibanco. Ale to już było po 20 

latach trwania tego programu, jak już się kończył. To już też był któryś „garnitur” artystów. 

Na pewno nie pierwszy. 

 

Interesuje mnie muzyka używana do widowisk cyrkowych. Sam z pasją komponuję 

muzykę. 

 

Jest parę znanych kompozycji Polaków – Zbigniew Michałek z Kielc, Stanisław Maliński z 

Piły. Stanisław Kapisz (ogrywał imprezy w Monte Carlo). Poza tym Reto Parolari (Szwajcar, 

który pisze muzykę cyrkową). Muzyka cyrkowa taka ilustrująca, podkreślająca, że, jak 

zamknę oczy, to widzę, co tam się dzieje. Kuprianow (muzyka na orkiestrę na 20 

instrumentów). To standard w Rosji. Utwór Gaubyje Strykozy do trapezu. Rosyjskie aranże. 

 



Warto zobaczyć na Youtube: Edgard Zapashny Tajny cyrk czy Tajemnice cyrku, wywiady po 

rosyjsku. Ale i R. Jama, który pracował dla Ch. Knee (Niemcy). 

 

Chodzenia po linie uczyli mnie linoskoczkowie z Dagestanu. To jest ojczyzna chodzenia po 

linie. Potem już pracowałem z grupą „Zawrat”. Nauczyciele pochodzili z miejscowości Ava 

Cofka. Tam była tradycja ludowa – chodzenie po linie. Spacery po linie na pokazie ludowym, 

na straganie. Była grupa linoskoczków z Dagestanu, która istniała 60 lat. Rabatan Abakarow, 

potem jego uczeń, jego dzieci do lat 90. Tu był odpowiedni kostium, kaukaska muzyka. Oni 

jako pierwsi wprowadzili odskocznię jako metodę wchodzenia na linę, co było unikatem na 

skalę świata. Wizytówka Dagestanu to linoskoczkowie. Były jeszcze w Polsce kobiety z 

Dagestanu, które się tym zajmowały – Asia i Zula. Widywałem się wiele razy jeszcze z nimi 

na świecie – pod Paryżem, jak wracali z Danii przez Polskę od 1976 r.  

 

Zatrudniałem sam artystów z Mongolii do tych numerów z liną. Liny pionowe, dziewczyny 

gumy, piramidki, narodowy taniec – powolny ruch kilku mężczyzn – opowieść ruchem, 

przeplatana trickami. Hand-woltyżer, krzesła 10 jedno na drugim aż po kopułę. Skakanie na 

dużej skakance. 

 

Cyrk mongolski to było piętno ZSRR. Sporo grup w świecie. Wpływ na Mongolię miało 

ZSRR po upadku. Dantejskie sceny. Np. dyrygent został żebrakiem, podopiecznym 

religijnych ośrodków. Wtedy księża katoliccy i buddyści zaczęli zagospodarowywać tych 

ludzi religijnie. Bezdomne dzieci w kanałach Ułan Bator. Dzieci między rurami 

ciepłowniczymi.  

 

Akrobaci wydobyli te dzieci z kanałów i robili z nich cyrkowców. Dzisiaj z tą grupą 

bezdomnych dzieci, nabrali ogłady, pięknie się prezentują. Funkcjonują. Kiedyś często z 

sierocińców przysposabiano. U mnie w cyrku Bojaro pracowała 11-latka z Mongolii. Dostała 

umowę, musiałem to konsultować z prawnikiem od prawa pracy. Uczyła się „kauczuka” od 

emerytki. Ta dyscyplina fachowo nazywa się kontorsjonistyką, a potocznie „kauczuk”, 

dziewczyna guma. Ta emerytka uczy, dzieci jej wtedy nie płacą. Jak zaczną pracować, to 

oddają część tego, co zarobią. Ta, która u mnie pracowała to wtedy jeszcze jednocześnie w 

Ułan Bator herbatę na bazarze sprzedawała. Byłem w Polsce jej opiekunem prawnym. 

Mówiono, że wyjechała, żeby tutaj i zjeść itd. Rodzice wiedzieli, że lepsze życie będzie 

miała. Trafiali czasem właśnie z sierocińców. Byli początkowo jako służący dobrodziejów, 

potem artyści z nich wyrastali. Wyzwalali się spod tych więzów. Ale uczyli się w systemie, że 

stara rodzina cyrkowa przysposabiała ich do zawodu. Oni uczyli się wszystkiego od nich. Od 

starszych. 

 

Ciekawe. 
 

Barnum jako ciekawostki przyrodnicze początkowo różne skrajności pokazywał. Baba z 

brodą, Julia Pastrana, Słonik Jumbo, karły, ludzie bez rąk, nóg albo bardzo otyli. Siedzący. 

Wjeżdżali na scenę siedzący na tronie i potem ich wywożono ze sceny jako element pokazu. 

Potem Barnum z R. Nortonem i Bayleyem – 3 arenowy cyrk założyli i trwał on 150 lat. Rok 

temu zamknął swoje podwoje. Eliminacja słoni ze spektakli przyczyniła się do załamania się 

frekwencji. Barnum to był impresario z fantazją. Liczył się widz z widowni. Akurat takie były 

wymagania i preferencje widowni. 

 

W ZSRR po wojnie działał cyrk liliputów. Akrobaci, clowni, ekwilibryści. Znany był odesski 

cyrk. Ja tam akurat występowałem i oni kiedyś korytarzem wszyscy przechodzili. Bardzo 



niskiego wzrostu. (ja: pamiętam, że w latach 90. jeszcze w telewizji wyświetlano 

dokument na ich temat, inna była wrażliwość społeczna, pokazywano ciągle jakieś 

ciekawostki; to były przecież czasy, kiedy Mariusz Szczygieł miał swój słynny program, 

gdzie pokazywał dosłownie wszystko, wszystkie skrajności, jakie się dało). 

 

Interesuje mnie jeszcze kwestia cyrku, w który zaangażowane były osoby znane, z 

telewizji, aktorzy. 

 

W latach 70. był program Artyści dzieciom. Pierwszy w 1975 roku. Potem w latach 1976-

1978. Zbierano na Centrum Zdrowia Dziecka i dom aktora w Skolimowie. Pół roku harowali, 

do Julinka taksówki jeździły. Były trapezy. Ten z 1975 r. to się zaczęło na zasadzie, że był 

tylko jeden spektakl i na to bilety jako cegiełki. W drugiej edycji wydarzył się wypadek 

podczas wykonywania skoku śmierci przez Karola Sztrasburgera. Inny artyści przedtem mieli 

sznurek na nogach, który się odwijał podczas spadania i artysta zawisał zaraz nad samą 

ziemią. Karol Sztrasburger miał wtedy inny mechanizm. Zrobiono dla niego mechanizm z 

linką stalową na takich bloczkach. Ale podczas pokazu linka pękła i wyglądało tak, jakby on 

spadł na głowę z dużej wysokości, ale tak naprawdę, to on spadł, linka pociągnęła go za nogi i 

zaraz się zerwała i wtedy spadł na głowę, więc upadek był maksymalnie z 2 metrów 

wysokości. Skakał do tego numeru z ławeczki na trapez tygrysi. Byli też inni artyści 

Gozdawa-Stępień. Potem skończyły się te programy artyści dzieciom. Ale pomiędzy 1976 i 

1999 cała „Warszawka” na to przychodziła. I linia osób publicznych.  Gwiezdny Cyrk
2
 (ja: 

chyba na POLSACIE). To było w 1999 r. Gwiezdny cyrk był kilka razy. I to była chyba już 

czysta komercja. Przedtem jeszcze inicjatywa chyba z cyrku Korona. Autorem programu był 

Radosław Piwowarski. Występował wtedy Piasek. Miał głos taki jak treser tygrysów i one tak 

samo się do niego łasiły.  

 

Za granicą też były podobne inicjatywy. Stars in the Manege. Freddie chodził po linie. 

 

Ale okazuje się, że przed wojną wszystko wyglądało dokładnie tak samo L. Sępoliński w 

cyrku Staniewskich też urządzał pokazy na cele charytatywne. Aktorzy tak samo byli 

trapezistami, clownami, treserami w latach 30. 

 

Warto przeczytać artykuł weterynarza, który zajmował się zwierzętami cyrkowymi 

Zbigniewa Krzywickiego na temat cyrku pt. „Wszystko już było”
3
. 

 

Ciekawe. 

 

Kampinoski Park Narodowy jest od 1957 r. Przedtem to była puszcza. Artyści przyjeżdżali z 

zabranymi w sezonie w czasie tournée psami. Potem zjeżdżali na jesień do Julinka. Psy się 

gubiły. Leśniczy Markowski chodził ze sztucerem po puszczy, likwidował je czasem na 

oczach ludzi, bo twierdził, że stanowią zagrożenie dla dzikiej zwierzyny. Teraz ZPR to 

beneficjent dopłat na rewitalizację Parku Kampinoskiego. Podobnie park. Dyrekcja Parku 

chce jak najwięcej wody zgromadzić w Parku, aby było jak w XVII w. Już teraz jest dużo 

wody. Niektóre szlaki są już pod wodą. Chcą dojść aż do 74 metrów wysokości lustra wody. 

                                                 
2
 Tutaj nie mam jasności jeszcze co do tych wszystkich inicjatyw. Które, kiedy, ile ich 

rzeczywiście było. Co cyrk Korona, a co cyrk Zalewski. Które charytatywne, a które 

komercyjne. Które w długich cyklach, powtarzane edycje, a które jednorazowo i dokładnie w 

jakich latach.  
3
 http://megawet.pl/glowna/1-wiadomosci/148-wszystko-juz-bylo  

http://megawet.pl/glowna/1-wiadomosci/148-wszystko-juz-bylo


Wzorują się na jakimś parku z Norwegii. Mają 2 mld EUR. Chcą wykurzyć właścicieli z 

okolicy. Płacą, ludzie się wynoszą. Ale jeszcze jest kilkadziesiąt wiosek.  

 

W Bułgarii w 1984 r. byłem w gościach u Cyganów. I widziałem, jak wygląda taki żywot 

Cygana zajmującego się rozrywką. Miał  skrzypce, małpkę i niedźwiedzia z kółkiem w nosie 

na sznurku. Niedźwiedź mieszkał z nim w wozie, do którego wchodził po takiej desce. 

 

W Czechach do dziś można zobaczyć włoski cyrk Medrano. Warto. Trochę lepsze mają 

programy. W cyrku musi być ringmaster – wysokie buty, czerwony frakt. Dobre światła, 

nagłośnienie. Ludzie sztuki powinni kochać świat. 

 

Polecam film „Cyrk ze złamanym sercem”. Tam jest ukazany upadek, puste miasteczko, 

gdzieś zagrane tylko, żeby zaliczyć dniówkę, scena, jak jedzie tylko jeden samochód i co to 

będzie. Ukazany dramat każdego z nas. Każdy z nas czeka na swoich klientów. Przyjdą nie 

przyjdą. (dyskusja). 

 

Koniec. 


