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Centrum Sztuki Tańca w  Warszawie w  2018 roku miało przyjemność zrealizować 

we współpracy ze Stowarzyszeniem Związku Artystów Scen Polskich ZASP wystawę 

fotograficzną poświęconą twórczości wybitnej pary tanecznej XX wieku - Barbary 

Bittnerówny i  Witolda Grucy . W  związku z  ogromnym sukcesem i  zainteresowaniem 

publiczności zarówno fotografią, jak i filmem pokazanym w ramach wystawy, Fundacja 

Artystyczna PERFORM postanowiła pójść krok dalej i wydać album fotograficzny wraz 

z filmem .

Pełniąc funkcję animatora kultury, a  także kuratora w  Fundacji, na co dzień realizuję 

projekty edukacyjne, społeczne i  artystyczne, m .in . wspomniane już Centrum Sztuki 

Tańca w Warszawie czy Międzynarodowy Festiwal Tańca Kontakt Improwizacji Warsaw 

Flow, gdzie współpracuję z różnymi odbiorcami kultury w różnych grupach wiekowych . 

Poprzez pryzmat swojej pracy widzę potrzebę przypominania młodemu pokoleniu 

odbiorców postaci, które zapisały się na kartach historii sztuki w  Polsce . Potrzeba ta 

wynika nie tylko z niewystarczającej edukacji związanej z historią sztuki w programach 

szkolnych, ale także - i chyba przede wszystkim - z dużego zainteresowania młodych ludzi 

poszukujących w zakresie historii tańca . 

Album jest zatem z jednej strony naturalną kontynuacją wystawy, a z drugiej, pewnego 

rodzaju artefaktem dostosowanym do młodego pokolenia dzięki włączeniu medium 

wizualnego, którym jest film dołączony do albumu . 

Kurator wystawy, jak również albumu, Piotr Janowczyk, pokazał niezwykłą lekkość 

i świeżość w swoim koncepcie prezentacji . Jako historyk sztuki, a także artysta wizualny, 

znakomicie oddał charakter ówczesnego klimatu i  bohaterów, a  jednocześnie nadał 

współczesne spojrzenie, uwzględniając perspektywę i refleksje, które interesują odbiorców 

dzisiaj . Zarówno poprzez dobór fotografii, jak i znakomity film, starał się odpowiedzieć 

m .in . na pytanie, dlaczego para Bittnerówna i Gruca jest ponadczasowa . 

Mam nadzieję, że album, który mogłam współtworzyć i wydać przez Fundację Artystyczną 

PERFORM, będzie dla Państwa atrakcyjną i  jakże rzadką w Polsce pozycją z dziedziny 

sztuki tańca goszcząca w domowej bibliotece . Taniec oczywiście najlepiej ogląda się na 

żywo i doświadcza tych emocji, które chcą nam przekazać twórcy . Natomiast fotografia 

i  film są najbardziej zbliżonymi formami, które w  jakimś stopniu starają się oddać 

charakter tej pięknej i nieuchwytnej sztuki, jaką jest taniec .

Paulina Święcańska

WSTĘP
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Basia i Witek . . . 

Ileż razy słyszałem te imiona w  ciągu ostatnich miesięcy, wypowiadane z  wielu ust .  

Z podziwem, szacunkiem, czułością . W zamyśleniu i pośród scenicznej wrzawy . 

Przywołanie ich historii zajęło prawie rok . Punktem wyjścia była wystawa archiwalnych 

fotografii, która odbyła się w  listopadzie 2018 roku pod auspicjami Centrum Sztuki  

Tańca w Warszawie . By ją przygotować, należało przejrzeć setki starych zdjęć, rozsianych 

po prywatnych archiwach, w dokumentach artystów i w teczkach Instytutu Teatralnego 

im . Zbigniewa  Raszewskiego . Udało się wybrać ok . stu zdjęć . W trakcie poszukiwań tra-

filiśmy na zapomniane  sesje dawnych fotografów, takich jak: Stefan Arczyński, Tadeusz 

Kubiak czy Marek Langda, którzy dokumentowali życie polskiej sceny . Były też portrety  

i kadry uchwycone przez samego Edwarda Hartwiga . Wszystkie te ujęcia trafiły na  

wystawę, która była dużym, choć krótkotrwałym wydarzeniem . Jej ślad trzymają Państwo 

w ręku . To wybrane z setek ujęć sceny, prezentujące drogę twórczą jednej z najwybitniej-

szych par baletowych XX wieku: Barbary Bittnerówny i Witolda Grucy . 

Oboje mieli ten hipnotyczny magnetyzm, dzięki któremu zdobywali nagrody  

na międzynarodowych pokazach .  Ich zdjęcia trafiały na okładki gazet, a nazwiska poja-

wiały się w popularnych piosenkach młodzieżowych . Stali się ikonami na miarę gwiazd 

kina . Dziś są zaliczani do klasyki polskiego baletu . Aby zatem dodać wartości obrazom 

fotograficznym, wzbogaciliśmy album o  krótkie wspomnieniowe rozmowy z: Barbarą 

Sier-Janik – dobrym duchem naszego przedsięwzięcia, a także ze Sławomirem Pietrasem – 

znawcą opery i baletu, oraz choreografem Emilem Wesołowskim . To dzięki nim możemy 

poznać  nie tylko drogę sceniczną Barbary Bittnerówny i Witolda Grucy, ale też ich kręte 

życiowe ścieżki .

PROLOG
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Oddzielną częścią tego przedsięwzięcia była produkcja filmowa . Jej realizacji przy-

świecał inny cel, a  mianowicie możliwość zestawienia kariery wybitnej pary XX wieku  

z opiniami i spostrzeżeniami współczesnych tancerzy Polskiego Baletu Narodowego . Choreograf  

Robert Bondara oraz   solistki: Dominika Krysztoforska i  Marta Fiedler odnieśli się  

z perspektywy XXI wieku do roli, jaką odegrali Barbara Bittnerówna i Witold Gruca w historii 

baletu narodowego . Pozwoliło to nadać tej opowieści współczesny rys . 

Specjalne podziękowania należą się też choreografce Annie Hop, która wraz z tancerzami Ada-

mem Kozalem i Izabelą Milewską, specjalnie na potrzeby filmu, odtworzyła prawdziwą sceniczną 

perełkę: układ z The Man I Love wg George’a Gershwina . To dzięki niemu Barbara Bittnerówna 

i Witold Gruca w 1956 roku otrzymali ważną europejską nagrodę  na konkursie baletowym  

we włoskim Vercelli . 

Tak oto, wspólnymi siłami, poprzez wystawę fotograficzną, album, film i  piękną  

choreografię w wykonaniu znakomitych tancerzy, złożyliśmy pokłon parze,  która przez dzie-

sięciolecia kłaniała się nam ze sceny w tanecznych figurach .

Piotr Janowczyk

 

Dance first.

Think later.

It’s the natural order

Samuel Beckett
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ceptować do końca to, co oni robili . To oczywiście budzi w nich pozytywne uczucia, ale pojawia 

się też spojrzenie negatywne – że to nie do końca ta technika, ta trudność . 

Ale to nieprawda! Oni mieli ciała niesamowicie przystosowane do zawodu! Taka po prostu była 

moda tańczenia . 

I wydaje się, że byli na scenie całą wieczność. 

Czas niestety działa na niekorzyść tancerzy .  Wiek tancerza klasycznego, liczy się do lat trzydzie-

stu, trzydziestu dwóch . W tym wieku tancerz powinien szykować się do zejścia ze sceny . Basia 

i Witold byli na scenie i tak bardzo długo .  Przyznam się, że spotykałam Basię często na placu 

Wilsona, gdy biegła już w wieku bardzo zaawansowanym, wykonać poranną lekcję i  trzymać 

formę . Budziło to mój zachwyt, zadziwienie, ale i współczucie . Wiem, jak bardzo wyniszczający 

jest nasz zawód i jak bardzo się później za niego płaci .

Oni zapłacili podwójnie, bo przecież w ostatnich latach ich relacja mocno się załamała.

Ich konflikt zrodził się z pewnych wspólnych wspomnień . Z zapisów, udzielanych wywiadów tu 

czy tam, mało odpowiedzialnych słów wypowiadanych przez Witolda . Byli niezależni, ich kariery 

potoczyły się zupełnie inaczej . Konflikt zrodził się też być może z pewnego rozżalenia . U Witolda 

pewnie z konieczności opuszczenia sceny i wycofania się z pracy twórczej - pracy choreograficz-

nej, czy pracy w teatrach dramatycznych z aktorami . Również zdrowie zmusiło go do przejścia do 

Skolimowa . Czasami niektóre jego wypowiedzi, wracające pamięcią do lat wspólnych spędzonych 

z Basią na scenie, wypadały trochę inaczej niż można by oczekiwać . Myślę, że był trochę okrutny, 

co Basię bardzo bolało . Czasem nie chcieli sobie powiedzieć zwykłego „dzień dobry” . Przez to 

w Skolimowie nie mogliśmy w tym samym czasie odwiedzać ich obydwoje .

Mimo to, wszyscy tam do nich tam jeździli...

Basię oczywiście odwiedzaliśmy, ale wszystko musiało być przygotowane i  zapowiedziane . Nie 

lubiła wizyt bez zapowiedzi . Lubiła żeby do niej zadzwonić, zapowiedzieć się . Bardzo wypytywała 

Piotr Janowczyk: Z Witoldem Grucą znaliście się doskonale. Nie tylko na scenie, ale i poza nią. 

Barbara Sier-Janik: Witek miał niezwykłe poczucie humoru . Jego wielką zaletą było to, że kochał humor, 

kochał dowcip . To jest trudne, tworzenie rzeczy dowcipnych i zabawnych . A on to potrafił . Witek kreował . 

Łączył taniec z wielkimi rolami aktorskimi . To było imponujące . Pamiętam, jak gromadziliśmy się za kulisami 

i  patrzyliśmy na niego urzeczeni . Nie dość, że był niezwykle muzykalny i  bezbłędnie wykonywał zadaną 

sekwencję choreograficzną, to w dodatku był wspaniałym aktorem!

A prywatnie?

Był niezwykle towarzyski, lubił otaczać się ludźmi . Bardzo często spotykaliśmy się na gruncie prywatnym, to 

nas zbliżało . On potrzebował takich spotkań, obiadów, wspólnych kolacji . 

Do teatru przychodziła cała grupa młodych, zdolnych tancerzy . Witek angażował ich do swoich układów, 

ale też poświęcał im swój prywatny czas . Spotykaliśmy się towarzysko w  jego domu albo po spektaklach  

–  w  bufecie teatralnym . Rozmawialiśmy godzinami . Był bardzo serdecznym człowiekiem, z  niezwykłym 

poczuciem humoru . To chyba zostanie ze mną do końca życia . . . 

...oni naprawdę budowali wielką historię... 

Mieli coś wielkiego do zaoferowania...

Barbara SIER-JANIK



14 15

Miewał chwile słabości?

Czasami dzwonił do mnie i  zwierzał się z  osobistych problemów . Był bardzo wrażliwym człowiekiem . 

Ogromnie przeżył sytuację pod koniec jego kariery, kiedy w  teatrze zmieniono mu angaż z  tancerza na 

choreografa . Wtedy zapytał mnie przez telefon: „to ja już nigdy nie wyjdę na scenę? To mnie teraz pozbawią 

ról?” . Przytaczam to jako dowód, że oprócz tego wielkiego humoru i energii, miał w sobie wielką wrażliwość .

A przecież choreografem był również znakomitym i czynnym na wielu polach: balet, teatr, film.

Choreografem trzeba się urodzić  –  to jest moje osobiste zdanie . To talent niewyczuwalny w początkowych 

stadiach naszej pracy . Nasz zawód ma to do siebie, że trzeba mieć i ludzi, i salę . Musimy znaleźć chętnych 

do współpracy, ale też pewien rodzaj wybitnego talentu twórczego . Dlatego tak podkreślam talent Witolda 

Grucy . Czasem wyczuwa się, że ktoś ciągle szuka inspiracji u innych . Kiedy oglądam pana X, myślę sobie: 

„no tak, sporo się napatrzył” . Wyczuwa się, że ten człowiek chce być samodzielnym twórcą, ale to nie jest ten 

talent od losu, który predysponuje go tak, jak na przykład wirtuoza muzyki . To jest ta różnica . 

Polska scena baletowa miała wspaniałych solistów, ale do duetu Bittnerówna/Gruca trudno znaleźć 

porównanie.

W  historii naszego baletu ich duet jest niepowtarzalny, ze względu na ich wzajemną relację, wspieranie 

się i  bycie ze sobą . Ci, którzy widzieli ich pokazy taneczne, uważali, że to był duet na miarę legendy . 

Ich pierwszy sukces miał miejsce w  Operze Warszawskiej, w  Romie (niezapomniana „Romeo i  Julia”) . 

Zostali wtedy okrzyknięci wspaniałą parą . Właśnie dzięki „Romeo i  Julii” przeszli do historii; nie będąc 

uczestnikami konkursu, w czasie próby zostali dostrzeżeni przez jury . Doszli do finału i zdobyli pierwszą 

nagrodę . Jednocześnie trzeba przyznać, że to był również burzliwy duet . 

I ta powierzchowność: „oni byli tacy piękni”. Dziś byśmy powiedzieli „ikony stylu”!

Mieli w sobie to wszystko – delikatność i urodę . Obydwoje kochali piękno . Dbali o to, żeby właśnie takimi 

Jego serdeczność, połączona z dowcipem, stała się częścią jego legendy. Pamięta pani jakiś konkretny 

przykład tego życzliwego poczucia humoru Witolda Grucy?

Tak, to był rok 1965 . Całą Operę przeniesiono wówczas do odbudowanego po wojnie gmachu Teatru 

Wielkiego na placu Teatralnym . W 1966 roku zostałam zaangażowana do zespołu baletowego . To była dla 

mnie wielka radość, ale i… problem . Musiałam sobie znaleźć mieszkanie i urządzić się w nowym mieście . 

Problemy mieszkaniowe bardzo połączyły mnie z Witkiem . Jego reakcja była niezapomniana . Myślę wręcz, 

że zaważyła na moim życiu . Któregoś dnia oświadczył: „Słuchaj, ja cię, dziecko, zamelduję u siebie” .

Zadziwił mnie i wzruszył . Przecież właściwie mnie nie znał! Nawet moja mama bardzo się wzruszyła, jak 

usłyszała, że taki wielki artysta, jak Witold Gruca, zadziałał w  taki sposób . Tu musieliśmy użyć małego 

fortelu, ponieważ w administracji on zgłosił, że „melduje na czas nieokreślony gosposię, pomoc domową” . 

I tak znalazłam się „pod jego kuratelą”, na kilka kolejnych lat . 

I nigdy nie było z tym żadnych problemów?

Oczywiście, miało to konsekwencje, także w naszej pracy . Przywołam jedną taką sytuację . 

Dostałam pierwszą znaczącą rolę sceniczną, która była dla mnie wielkim przeżyciem . Była to rola Kopciuszka . 

Partnerował mi wspaniały tancerz, Janusz Smoliński . I proszę sobie wyobrazić, co ten Witek wymyślił… 

Kiedy opadła kurtyna, a my kłanialiśmy się na proscenium, wniósł wielki kosz . W pierwszym odruchu 

pomyślałam, że to pewnie jakiś wspaniały kosz kwiatów . Myślę sobie: „No, szarpnął się” . Tymczasem on to 

odsłania, a tam… proszki do prania, mydła, szczotki, ścierki! Widownia ryknęła śmiechem, a mój partner 

nieomal umarł ze śmiechu . Mnie również trudno było się powstrzymać . I wtedy Witek mówi: „Słuchaj, 

przecież ty w  „Kopciuszku” sprzątasz . Jesteś tam ubogą dziewczyną, która ma cały czas pucować, tylko 

pucować i pucować . To, że zostajesz potem królewną, to czysty przypadek, ale przede wszystkim pucujesz . 

I to samo u mnie w domu . Ja cię melduję jako gosposię, pomoc domową, abyś po prostu to wykorzystała, 

już pracując u mnie” . To przylgnęło do mnie potem na kilka lat . Kiedy przyjeżdżałam do tej administracji 

odnowić meldunek, wszyscy tam już wiedzieli, że „przyszła gosposia pana Witolda Grucy” . Potem, jak już 

byłam po ślubie i odwiedzaliśmy Witolda, to czasami przedstawiał gościom mojego męża jako strażaka, 

który przyszedł do swojej gospodyni .  
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Młodzi oceniają ich dziś przede wszystkim od strony techniki . Liczy się liczba piruetów zakręconych na sali 

baletowej czy na scenie, wysokość podnoszonych nóg itd . Młodzieży trudno zrozumieć do końca to, co oni 

robili . To oczywiście budzi w nich pozytywne uczucia, ale pojawia się też spojrzenie negatywne – że to nie do 

końca ta technika, ta trudność . Ale to nieprawda! Oni mieli ciała niesamowicie przystosowane do zawodu! 

Taka po prostu była moda tańczenia . 

Wydawało się, że byli na scenie całą wieczność. 

Czas, niestety, działa na niekorzyść tancerzy . Wiek tancerza klasycznego liczy się do 30 .-32 . roku życia . 

W tym wieku tancerz powinien szykować się do zejścia ze sceny . Basia i Witold i tak byli na scenie bardzo 

długo . Potem często spotykałam Basię na placu Wilsona, gdy była już w wieku bardzo zaawansowanym, 

i biegała wykonać poranną lekcję i trzymać formę . Budziło to mój zachwyt, zadziwienie, ale i współczucie . 

Wiem, jak bardzo wyniszczający jest nasz zawód i jak wysoką cenę później się za niego płaci .

Oni zapłacili podwójnie, bo przecież w ostatnich latach ich relacja mocno się załamała.

Ich konflikt zrodził się z  pewnych wspólnych wspomnień . Z  zapisów, udzielanych wywiadów, mało 

odpowiedzialnych słów wypowiadanych przez Witolda . Byli niezależni, w pewnym momencie ich kariery 

potoczyły się zupełnie inaczej . Konflikt zrodził się też  –  być może – z pewnego rozżalenia . U Witolda 

pewnie z  konieczności opuszczenia sceny i  wycofania się z  pracy twórczej – pracy choreograficznej czy 

pracy w teatrach dramatycznych z aktorami . Wreszcie zdrowie zmusiło go do zamieszkania w Skolimowie . 

Niektóre jego wypowiedzi, wracające pamięcią do lat spędzonych z Basią na scenie, wypadały trochę inaczej, 

niż można by tego oczekiwać . Myślę, że był trochę okrutny, co Basię bardzo bolało . Czasem nie chcieli sobie 

powiedzieć zwykłego „dzień dobry” . Przez to w Skolimowie nie mogliśmy w tym samym czasie odwiedzać 

ich obojga . 

Mimo to wszyscy tam do nich tam jeździli.

być na scenie . Ich estetyka ruchu nie jest przypadkowa . To ogromna siła porozumiewania się . Witek, 

człowiek o  predyspozycjach uroku kobiecego, potrafił na scenie być niezwykle męski i  zdecydowany, 

szalenie zakochany w kobiecie . Basia natomiast, to był wielki urok i odpowiedź na jego sugestie aktorskie . 

Jego delikatność była na scenie okazem piękna i niezwykłej harmonii . Między nimi panowała harmonia 

kreowania i  tańczenia . To jest bardzo trudne do powtórzenia . Oni nie oszukiwali . Witold był kreatorem 

w ich popisach tanecznych, ale Basia też miała na to wielki wpływ . Witek wrócił do Teatru Wielkiego już 

po ich rozstaniu zawodowym, Basia natomiast rozpoczęła samodzielną pracę w Romie, głównie w duetach, 

które kochała . 

Gdy już schodzili ze sceny, czy nadal zachowywali tę swoją sceniczną swobodę?

W „Córce źle strzeżonej” ja grałam Lise, a Witek kreował cudowną postać, moją matkę . Dobroduszną, 

ale surową Simone . Odegranie tej roli przez mężczyznę, w  połączeniu z  jego poczuciem humoru, było 

cudowne . Od tamtej pory nazywaliśmy go „matką” . I to już do niego przylgnęło . Do końca mówiłam do 

niego „matko” . Nie powiem, budziło to różne sytuacje . Na przykład, gdy w publicznym miejscu zwracałam 

się do niego per „matko”, ludzie rozglądali się i  zastanawiali: gdzie ta matka? Zresztą dla wielu kolegów 

i koleżanek z mojego pokolenia on stał się właśnie taką serdeczną matką .

Dużo się wtedy mówiło o „wyjściu” Barbary Bittnerówny z baletu. To była głośna historia.

Ona była wyjątkową tancerką, na pewno . I  wielką osobowością . Wtedy w  Teatrze było jednak więcej 

takich osób . Niektórzy twierdzą, że odeszła ze względu na swojego męża śpiewaka . Inni, że ze względu na 

wewnętrzną rozgrywkę w teatrze . Tu pewnie zaważył układ między dwiema wielkimi balerinami – Basią 

a Marią Krzyszkowską . Myślę, że wzięła tu górę niemożność zaakceptowania i dzielenia się sceną z drugą, 

wybitną osobowością sceniczną . Barbara nie mogła pogodzić się z tym, co kto może, a czego nie może . 

Jak ich twórczość odbiera młode pokolenie, dla którego Bittnerówna/Gruca to temat z podręczników 

historii baletu? Są w stanie docenić ich kunszt?
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Basię oczywiście odwiedzaliśmy, ale wszystko musiało być przygotowane i zapowiedziane . Nie lubiła wizyt 

bez zapowiedzi . Wolała, żeby do niej zadzwonić, zapowiedzieć się . Bardzo wypytywała o nasze życie i naszą 

pracę . Wtedy już tak naprawdę żyła naszym życiem . Potem nadeszła ciężka choroba, ale Basia dożyła sędziwego 

wieku, nie przestając z nami wspominać i rozmawiać do końca swoich dni . Pamiętam ostatnią wizytę, kiedy 

już była bardzo słaba . Przyszliśmy do niej z Wackiem Gaworczykiem, naszym solistą . Powiedzieliśmy jej 

kilka słów i spytaliśmy, czy wie, kim jesteśmy . Uśmiechnęła się i powiedziała „tak, tak, wiem” . To było takie 

nasze pożegnanie . Potem już nie było możliwości jej odwiedzać . Była bardzo schorowana .

A jak wygląda ich twórczość wobec tego, co dziś dzieje się na scenie, patrząc już bardziej zza kulis?

Teraz artyści budują rozgłos, a  kiedyś ci wielcy po prostu starali się zasłużyć na sławę! Co byśmy nie 

powiedzieli, jak ich nie ocenili, oni naprawdę budowali wielką historię . To jest też kwestia bycia pokornym, 

szczególnie wtedy, gdy zyskuje się naprawdę niewiarygodne uznanie publiczności . Oni zawsze szanowali 

publiczność . Mieli coś wielkiego do zaoferowania i to nie musiała być tylko wielka technika . Tańczyli, bo 

byli niepowtarzalnymi osobowościami i niesamowitymi aktorami . 

Oni kreowali te postacie! Byli wszechstronni, a  to ich odróżniało od niektórych współczesnych 

artystów . Nigdy też nie spotkałam się z komentarzem w stylu „zobacz, ona tańczy piękną Julię, a jest już 

w  zaawansowanym wieku” . Ich się nie podliczało w  ten sposób . Dzisiaj się tak robi, wszystko toczy się 

szybciej . . . A oni znajdowali mnóstwo energii, byli świetnie przygotowani do swojego zawodu kondycyjnie . 

Tańczyli do 60 . roku życia, a nawet po sześćdziesiątce! Nikt im nie zaglądał w kalendarz . To właśnie było to! 

Ta ich długowieczność na scenie, przygotowanie do zawodu, solidność i pokora, w imieniu wielkiej sławy .

BARBARA SIER-JANIK 

Pedagog, tancerka . Przewodnicząca Sekcji Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich (ZASP) i zastępczyni 

przewodniczącego Rady Programowej ds . tańca Instytutu Muzyki i Tańca . Absolwentka Państwowej Szkoly Baletowej  

w Warszawie w 1966 roku . W latach 1966-1986 była tancerką i pierwszą solistką Baletu Teatru Wielkiego w Warszawie .  

W 1983 roku ukończyła studia na Wydziale Pedagogiki Tańca Akademii Muzycznej im . Fryderyka Chopina w Warszawie .  

W 2008 roku otrzymała tytuł doktora sztuk teatralnych w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej (PWST) w Krakowie . Od 2007 

roku jest wykładowcą tańca klasycznego na Wydziale Teatru Tańca w PWST, powstałym we współpracy ze Śląskim Teatrem 

Tańca .W latach 1986-1997 była nauczycielem tańca klasycznego w Państwowej Szkole Baletowej w Warszawie, a w latach 1984-

2001 − wykładowcą tańca klasycznego i nowoczesnego na Akademii Muzycznej w Warszawie . Jest autorką książki „Post modern 

dance – Zarys problematyki, twórcy i techniki” − wydanej w 1995 roku przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie –  

a także raportu o edukacji zawodowej w zakresie tańca, przygotowanego na I Kongres Tańca w Warszawie (2011) . W 2000 roku 

została umieszczona na liście Ekspertów Oświaty Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w dziedzinach tańca klasycznego 

i współczesnego . W maju 2011 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca została wyróżniona specjalną Nagrodą Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2019 roku otrzymała Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” .

Biogram z portalu taniecPOLSKA .pl, prowadzonego przez Instytut Muzyki i Tańca .
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Piotr Janowczyk: Basia Bitterówna to było zjawisko. Wcześnie zetknął się pan z jej twórczością?

Sławomir Pietras: Oglądałem Barbarę Bittnerównę na scenie, zanim umiałem pisać i czytać . Z prostej przy-

czyny . Jestem „zagłębiakiem” śląsko-dąbrowskim, a wówczas w Operze Śląskiej królowała młoda, wspaniała 

tancerka . Nazywała się Barbara Bittnerówna . Przyszła razem z grupą zbuntowanych artystów z Poznania do 

Bytomia . Była partnerką Jerzego Kaplińskiego, z którym za okupacji wiodła bardzo podłe życie w obozie 

pracy w Czechach . Potem trafiła do Poznania . Tam się jej nie ułożyło, i mimo że on był choreografem i kie-

rownikiem baletu, to tak naprawdę interesem tym kręciła sama Bittnerówna . Ona była nie tylko wspaniałą 

tancerką, charyzmatyczną sceniczną osobowością, ale była mądrym, kulturalnym, ale również stanowczym 

i momentami apodyktycznym człowiekiem . 

Wtedy, jako małe dziecko, o tym nie wiedziałem . Zobaczyłem ją pierwszy raz pod koniec lat 40 . w „Zielo-

nym Kogucie”, później jako Zaremę w „Fontannie Bachczysaraju” . Wywarła na mnie ogromne wrażenie . 

Poczułem, że gdziekolwiek pojawi się nazwisko Bittnerówna, będę musiał to oglądać . I los mi sprzyjał, bo 

tak się stało . Po rozstaniu z Kaplińskim Bittnerówna związała się z wybitnym polskim polskim tenorem, 

Leszkiem Finzem . Razem przenieśli się z Bytomia do Opery Warszawskiej, a za nimi poszli Sawicka, Cieśli-

kówna i inne świetne tancerki i tancerze .

Sławomir PIETRAS

Kiedy kurtyna szła w górę, pojawiała się na scenie 

i wtedy była podwójnie przyciągająca uwagę... 

Było to fascynujące!
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I tam się wszystko bardzo pięknie rozwijało, do momentu, kiedy Bittnerówna zatańczyła Julię w polskiej 

prapremierze „Romea i Julii” Prokofiewa w choreografii Gogoła . Byłem wtedy uczniem szóstej czy siódmej 

klasy i w ramach wycieczki szkolnej zobaczyłem to przedstawienie . Tak sterowałem tą wycieczką, by zo-

baczyć Bittnerównę w tej roli, i to się udało . Niestety, ta rola przyniosła jej fatalnego pecha, który to pech 

załamał jej karierę . Mianowicie, za rzekomo niestosowne zachowywanie się podczas „Halki”, którą śpiewała 

primadonna moskiewskiego Teatru Bolszoj, Sokołowa – Finze podobno klepnął ją w jakąś część ciała, w któ-

rą się zwykle nie klepie Halki, a ona następnego dnia poszła do ambasadora radzieckiego na skargę . Potem 

Minister Kultury kazał ówczesnemu dyrektorowi Opery, Walerianowi Bierdiajewowi, wyrzucić Finzego 

z Teatru . I ten go wyrzucił, ale Bittnerówna natychmiast złożyła dymisję na znak protestu, będąc pewna, 

że jeżeli jej nie będzie, uwielbianej wtedy Julii, to się Teatr zawali . Nie zawalił się . Trzy inne tancerki miały 

wyćwiczoną tę rolę i tylko czekały na moment, kiedy Bittnerówna będzie zajęta . Tak Bittnerówna została 

wykolegowana z Opery Warszawskiej . 

Jak dokładnie państwo się poznali?

 

Bittnerówna związała się z  Witoldem Grucą, szalenie utalentowanym tancerzem, ale przede wszystkim, 

jak się potem okazało, świetnym choreografem . Założyli zespół „Arabeska”, tańczyli miniatury . Ponieważ 

byli szalenie popularni, wszędzie, gdzie się pojawiali, mieli komplety publiczności . Kiedy w auli uniwersy-

teckiej mieli swój wieczór, Finze śpiewał arie operowe, a Krystyna Kostal arie mezzosopranowe . Wszystko 

pamiętam jak dzisiaj, to były moje czasy studiów w Poznaniu . Bittnerówna tańczyła, ale nie z Grucą, tylko 

ze Stanisławem Szymańskim . Byli wspaniałym duetem baletowym, choć wizualnie przedstawiali parę na-

cechowaną zbyt małą różnicą płci, więc była to taka wirtuozeria, polegająca na silnej osobowości Bittne-

równy i wirtuozowskim ruchu Stanisława Szymańskiego . Antonina Kawecka (która była matką chrzestną 

dla Towarzystwa Przyjaciół Opery) w przerwie tego koncertu powiedziała: „Przyjdź w niedzielę do mnie na 

obiad, bo zaprosiłam Basię i Leszka, to ja cię przedstawię” . Szczęście moje nie miało granic . To był piątek, 

więc największym moim wrogiem była sobota, która dzieliła mnie od niedzieli, dnia, w którym poznam 

Bittnerównę . I to rzeczywiście był wspaniały wieczór . Gdy przyznałem się, że byłem na wszystkich jej przed-

stawieniach, zostałem przez nią przeegzaminowany . Dopiero wtedy Bittnerówna uwierzyła, że mam na jej 

temat wiedzę nie tylko z opowiadań rodziny . 

Proszę zamknąć oczy. Staje przed panem Basia Bittnerówna. Co pan widzi?

Mocne nogi i ta sylwetka! 

Chętnie dowiem się czegoś więcej na ten temat.

Na co dzień Bittnerówna wydawała się być postacią dość filigranową . Jej fizyczność ujawniała się dopiero 

we wcieleniach scenicznych . Zawsze była też nienagannie ubrana . Czy była kobietą piękną? Pewnie można 

byłoby znaleźć bardziej urodziwe, ale wszystkie te dywagacje kończyły się, kiedy kurtyna szła w górę, a ona 

pojawiała się na scenie . Wtedy podwójnie przyciągała uwagę; swoją osobowością i szykiem, ale również kre-

atywnością postaci, którą odtwarzała . Było to fascynujące . Na tym polega jej wielkość! Trudno było znaleźć 

większą indywidualność . 

Czyli indywidualność sceniczna i w życiu codziennym?

Bittnerówna pozostała w  historii tańca polskiego XX wieku postacią nadzwyczajną, nieprzeciętną  

i  prominentną, dzięki swej indywidualności i  dzięki precyzji w  pracy, co przejawiało się w  takich pięk-

nych spektaklach, jak na przykład „Coppelia” Delibes’a, gdzie tańczyła rolę tytułową, właśnie Swanildę . Ale  

pamiętajmy, że miała też swój okres operetkowy . 

To była naturalna kolej rzeczy czy raczej konieczność? 

O okresie operetkowym nie chcę opowiadać . Ten powrót na scenę był, moim zdaniem, podyktowany nie 

tyle tęsknotą za teatrem, co jej sytuacją osobistą . Gdzieś trzeba było coś robić, pracować . Ona była ciągle 

jeszcze młodą tancerką . 

Trzeba przyznać, że zdecydowanie kwitła w partnerowaniu!

To, co było artystycznie najcenniejsze w jej życiu, to był jej kontakt, zarówno wykonawczy, jak i twórczy, 



24 25

z Witoldem Grucą . Byli bardzo dobrze zestrojeni ze sobą, o czym nieco obszerniej opowiedzą fachowcy, czyli 

tancerze . Gdy analizuje się archiwalne materiały, widać również pewną zbieżność stylistyczną urody tych 

dwóch osobowości . Oni po prostu byli bardzo piękną wizualnie parą .

Czy oni nadal są tak porywający, gdy się na nich patrzy w materiałach archiwalnych? Minęło tyle lat…

Byli wybitnymi osobowościami i to jest najważniejsze . To po nich zostało, nie technika . Bo taką technikę 

tańca, jaką pokazuje Bittnerówna, ma teraz opanowaną każda absolwentka szkoły baletowej . My kochamy 

Bittnerównę nie za technikę tańca, tylko za jej osobowość i kreatywność!

Czasy, w których występowali, też wymagały kreatywności. Z dzisiejszego punktu widzenia były bar-

dzo surowe, ale niepozbawione jednak uroku wczesnego PRL-u.

To były zaledwie początki telewizji, a nawet jeszcze pewnie telewizji nie było . Ich duet spowodował pewną 

modę i snobizm na sztukę tańca . Oni stali się bardzo znani i popularni . Gdziekolwiek się pojawiali ze swo-

im programem kabaretu baletowego, były tam nadkomplety publiczności . Większość tych widzów po raz 

pierwszy widziała żywych artystów baletu, ale za to jakże znakomitych .

Jest mnóstwo historii o tym, że ta para wybitnych tancerzy, którzy przetańczyli wspólnie setki godzin, 

pod koniec życia bardzo się od siebie oddaliła. Pan był świadkiem tego, nazwijmy to, „ostudzenia” 

relacji?

Kiedyś namówiłem Bogusia Kaczyńskiego, kiedy już oboje byli w Skolimowie, żebyśmy pojechali do nich 

razem . Boguś miał jakieś interesy do Grucy, a ja do Bittnerówny . Barbara o lasce, ale dzielnie spacerowała ze 

mną po alejkach . Boguś z Grucą chodzili innymi alejami i robili wszystko, żeby nasze drogi się nie przecięły . 

Prawdziwe ich konflikty, jakże nieuniknione w naszym środowisku, zaczęły się dopiero w Skolimowie . Praw-

dopodobnie na tle wspomnień, na tle książki, którą napisała Barbara, i na tle tego, co opowiadał Witold . 

Ale oni nie opowiadali niczego przeciwko sobie . Spierali się o detale, które urastały w tych dyskusjach do 

wielkich problemów .

A jej wyjątkowość? Gdzie jest ten sekret?

Ona miała to, co cechuje wszystkich wybitnych artystów baletu . Przy kwękaniu na różne bieżące kłopoty 

zdrowotne, jeżeli nie ma wybuchu wojny światowej lub jeżeli traktor nie wjedzie w pochód pierwszomajowy, 

to artyści, prawdziwi artyści baletu, żyją wiecznie . I ona była taka!

To jeszcze zapytam o epilog tej wielkiej scenicznej legendy, jaką była Barbara Bittnerówna. 

Pochowano ją na słynnym cmentarzu w Chylicach, obok Lesława Finzego . Pogrzeb był piękny . Przypadł mi 

zaszczyt żegnania jej w imieniu naszego środowiska . Byłem wzruszony, zdumiony i dumny, ilu artystów bale-

tu przyszło ją pożegnać . Większość z nich nigdy nie widziała jej na scenie, nigdy nawet nie widziała jej żywej . 

Dzięki długowieczności przeszła do etapu legendy, w którym oby pozostała na baletową polską wieczność .

SŁAWOMIR PIETRAS

Dyrektor polskich teatrów operowych, menadżer kultury, publicysta, gospodarz licznych koncertów i festiwali, z wykształcenia 

prawnik . W czasie studiów był współzałożycielem, a następnie prezesem Towarzystwa Przyjaciół Opery w Poznaniu, 

członkiem Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Muzycznej i wiceprzewodniczącym polskiej sekcji Jeune Musicale de’Pologne . 

Po studiach pełnił funkcje zastępcy dyrektora w teatrach operowych Bytomia, Poznania i Wrocławia, współpracował z 

Conradem Drzewieckim przy tworzeniu Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego . W 1982 roku został dyrektorem 

naczelnym Teatru Wielkiego w Łodzi, w latach 1989-91 kierował jednocześnie Operą Wrocławską . Następnie przez cztery 

sezony był dyrektorem Teatru Wielkiego w Warszawie, a od 1995 do 2009 roku – Teatru Wielkiego w Poznaniu .  Jednocześnie 

przez krótki okres (2005-2006) był ponownie dyrektorem naczelnym Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie .  

We wszystkich teatrach, którymi kierował, organizował i prowadził cykle warsztatów operowych i baletowych pod 

tytułem „Opera viva”, czyli spotkania artystów opery i baletu, reżyserów, dyrygentów, kompozytorów, choreografów, 

śpiewaków itd . z publicznością . Inicjator, propagator i współtwórca przeglądów i festiwali baletowych (Łódzkie Spotkania 

Baletowe, Lądeckie Lato Baletowe) oraz dyrektor Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie, Ave Maria w Czeladzi  

i Hoffmannowskiego w Poznaniu . Jako zastępca dyrektora Polskiego Teatru Tańca, a potem Teatru Wielkiego w Warszawie, 

wsparł wydawanie przez Pawła Chynowskiego magazynu „Taniec” . Autor cykli felietonów muzycznych publikowanych na 

łamach gazet codziennych i tygodników . Zasłużony Działacz Kultury, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Kawalerskim 

i Oficerskim Krzyżami Orderu Odrodzenia Polski .

Biogram z portalu taniecPOLSKA .pl, prowadzonego przez Instytut Muzyki i Tańca .
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Piotr Janowczyk: Jest pan choreografem z ogromnym dorobkiem. Opera, balet, teatr. Ma pan też za 

sobą wspaniałe doświadczenie jako tancerz związany w przeszłości z Conradem Drzewieckim i Pol-

skim Teatrem Tańca. To wszystko dało panu bardzo szerokie spojrzenie na zagadnienie ruchu scenicz-

nego.

Emil Wesołowski: To jest taki model typowy dla rodzenia się choreografów . Tym bardziej, że w Polsce długo 

nie było możliwości kształcenia się w kierunku choreograficznym . Można było nauczyć się analizowania 

przestrzeni czy analizy muzycznej, ale najlepszą szkołą były teatr i własne doświadczenie . Oczywiście zawsze 

dobrze jest mieć fantastycznych mistrzów . Dla mnie to byli Teresa Kujawa i oczywiście Conrad Drzewiecki, 

który po powrocie do Polski przywiózł świeży powiew tego, co w sztuce baletowej działo się na świecie .

Wydaje mi się, że podobnie traktował teatr Witek Gruca, który sam zaczynał troszkę jako aktor . 

Mieliście okazję się poznać i mijać na gruncie zawodowym. Jak pan zapamiętał te kontakty?

Emil WESOŁOWSKI

Ta nasza sztuka jest okrutna. 

Tak niewiele po nas zostaje...
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Witold Gruca był bardzo inteligentnym człowiekiem . Niezwykle dowcipnym i kochającym życie, kochają-

cym ludzi . Tworzył perełki choreograficzne, szczególnie mniejsze formy, półgodzinne do czterdziestu minut . 

Myślę, że na to się składało również jego doświadczenie jako tancerza, bo przecież był bardzo dobrym tan-

cerzem jak na tamte czasy . Dzisiaj byśmy powiedzieli, że może o nieco niedostatecznej technice . . . ale miał 

osobowość . Wychodził na scenę i poza tym, że był urodziwym człowiekiem, to wnosił swoje wnętrze i nim 

promieniował . Zresztą, tak jak i Basia Bittnerówna! 

Jakie były spotkania z Witoldem Grucą? 

My, jako Teatr Tańca, przyjeżdżaliśmy wtedy do Warszawy . Witek przychodził na nasze spektakle . Przyjaźnił 

się z naszym mistrzem, Conradem Drzewieckim . Razem występowali, zdobywali nagrody . Znali się ze sceny, 

pracowali w poznańskiej Operze . Nie wiem, czy się spotkali we Wrocławiu, ale na pewno w Poznaniu . Wi-

tek zawsze tam do nas przychodził . Potem, jak już byłem choreografem w Teatrze Wielkim, pamiętam, jak 

Maria Krzyszkowska zaproponowała Witkowi wieczór na Scenie Kameralnej . Jego stan ducha był już inny, 

ale nadal cieszyliśmy się ze spotykania go . A spotykaliśmy się wiele razy na korytarzu i bardzo się lubiliśmy . 

Prywatnie też czasem się spotykaliśmy, ale to był już końcowy okres Witka . Nigdy jednak nie stracił po-

czucia humoru . Nie pogubił anegdot, którymi sypał jak z rękawa . Był zawsze takim centrum towarzyskiego 

świata artystycznego, baletowego . Podobnie jak Stasio Szymański . . .

Widział pan wspólne występy Bittnerówny i Grucy?

Zapamiętałem ich jako młody człowiek, uczeń szkoły baletowej . Przyjechali z „Arabeską” do Poznania . Pole-

cieliśmy . Patrzyliśmy na nich jak na zjawiska . Znaliśmy ich legendę, ale wtedy po raz pierwszy zobaczyliśmy 

ich tańczących . Gdy patrzę na to z perspektywy lat, to nie pamiętam, czy byli precyzyjni technicznie, czy 

wszystko wykonali prawidłowo, ale zostawili wrażenie zachwytu, które mam do dzisiaj . Myślę, że to było 

niezwykle ważne i to było ich cechą charakterystyczną .

A jednak ich koleje były różne. Jej pożegnanie ze sceną warszawską odbiło się w środowisku głośnym 

echem.

Tych gwiazd było tutaj sporo, ale głównie takich, które doznały jakiś krzywd . Oczywiście znaliśmy historię 

ich wyjścia z Teatru . O tym przecież krążyły legendy i plotki . Mieliśmy to szczęście, że trafiła do nas wte-

dy też Olga Sawicka, podobnie potraktowana w Teatrze Wielkim jak Basia Bittnerówna . Z  tym, że ona 

wyjechała na Zachód i wróciła do Poznania, bo była z pochodzenia poznanianką . Była też inną tancerką 

niż Baśka, ale równie zjawiskową . To była osoba, na którą jako dziewiętnastolatek patrzyłem, jak próbowa-

ła partię Giselle, i byłem zakochany . Potem zaprzyjaźniliśmy się, byliśmy bardzo blisko ze sobą związani . 

Uwielbiałem ją, a ona mnie lubiła . Nazywaliśmy ją „poezją zdumienia” . Ona wszystkiemu się dziwiła, ale 

jak wychodziła na scenę, to była zwierzęciem scenicznym . To samo miała Baśka . Tylko Baśka miała inny 

temperament . Ona była bardziej liryczna . Basia była bardziej charakterystyczna, bardziej wyrazista . Może 

w innym stopniu, w innym rodzaju . . . 

Miała też to coś, co sprawiało, że widz patrzył właśnie na nią.

Wtedy jeszcze były prawdziwe gwiazdy baletu, właśnie  jak Basia, jak Witek! Ostatnimi czasy już jest tak, że 

pierwsi soliści tańczą w zespole . Czasem się zdarza, że z zespołu wyciąga się kogoś do jakiejś roli, znajduje 

kogoś w zespole baletowym corps de ballet, ale to wszystko się zdemokratyzowało, wyrównało . 

A Barbara Bittnerówna?

Basię poznałem osobiście, jak już była w Skolimowie z Leszkiem Finze . Zawsze, jak tam byłem, to ich tam 

odwiedzałem . To były cudowne wspomnienia . Wtedy właśnie jej opowiedziałem, że pierwszy raz zobaczy-

łem, jak przyjechała z „Arabeską” . Basia pięknie wszystko pamiętała, ze szczegółami . Nawet to, na jakiej sce-

nie występowali wtedy w Poznaniu . Pamiętam, że nie wyszła do nas na spotkanie, jak ostatni raz u niej by-

łem . Kazała nam poczekać, bo musiała pomalować usta . To było tak wzruszające . Już wtedy chodziła bardzo 

źle, ale nic nie straciła ze swojej żywotności, trzeźwości umysłu . Te wizyty były zawsze bardzo wzruszające . 

Tak że spotkania z nimi były już w takim okresie, kiedy twórczo nie byli aktywni albo kończyli, tak jak Wi-

tek . To zawsze jest jednak problem, żeby wiedzieć, kiedy przestać,  nie podejmować wyzwań . Ale człowieka 

jednak ciągnie do teatru . Chce się być aktywnym, uczestniczyć w życiu . Chce się spotykać artystów . Chce 

się z nimi coś tworzyć, czegoś szukać…
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Sztuka sceniczna jest bardzo ulotna! Niby wszyscy to wiedzą, ale w balecie szczególnie się to czuje.

Tak, ta nasza sztuka jest okrutna . Tak niewiele po nas zostaje . Tak niewiele zapisów filmowych . Conrad 

Drzewiecki miał szczęście, że zrealizował kilka baletów telewizyjnych, filmowych – „Stabat Mater”, „Od-

wieczne pieśni”, „Krzesanego” . Witek zrobił parę baletów, które w telewizji też przetrwały, ale to jest tak nie-

wielka ilość . Nasze kariery baletowe są krótkie, nasze choreografie żyją dwa-trzy lata i schodzą z repertuaru . 

To jest sztuka ulotna . . . ten balet . W dzisiejszych czasach, kiedy zapis jest łatwiejszy, kiedy rejestruje się nawet 

dla celów archiwalnych spektakle w teatrach, to może młodsze pokolenie będzie miało większą szansę, by 

pochwalić się swoim dorobkiem . 

Jednak ciągle są nowi, którzy czerpią z klasyki. Bo trzeba to przyznać, że Bittnerówna i Gruca to już 

klasyka.

Każdy z  tych, którzy wchodzą w  ten zawód, zaczyna tworzyć choreografie, zaczyna poszukiwać samego 

siebie, znajdować własne środki wyrazu . Większość jest wychowana na tym, co klasyczne, na tych podsta-

wach Waganowej, tym co powstało: Francja, Rosja . . . Po wojnie zaczęły napływać do nas nowinki ze świata . 

Wiedzieliśmy, że jest Maurice Béjart, którego czasem widzieliśmy, jak przyjechał jakiś zachodni balet . Przy-

jeżdżały zespoły na Łódzkie Spotkania Baletowe i myśmy wtedy widzieli, że coś się dzieje innego w świecie, 

że zaczynają się poszukiwania . To zawsze było tak, że był mistrz, a potem wychodzili od niego uczniowie, 

którzy tańczyli u  niego, uczyli się jego choreografii . Tak było z  Cranko, od którego wyszedł Neumeier, 

i pozostali, którzy tańczyli w jego zespole . I to byli ci prekursorzy . Nie wspominam już Isadory Duncan 

i tak zwanych wyzwolonych jak Martha Graham, które poszukiwały bliżej natury . Mówię o tych bardziej 

baletowych… 

Wróćmy jeszcze na chwilę do Basi i Witka. W 1956 roku na wielkim konkursie we włoskim Vercelli 

zdobyli pierwszą nagrodę w duecie „The Man I Love” wg George’a Gershwina. To była forma, którą 

później przez lata pokazywali na deskach wielu teatrów. Jeździli z nią też po całej Europie i dziś, gdy 

na to patrzę, to mam wrażenie, że ten temat w ogóle się nie zestarzał.

Tak, to była historia opowiedziana i nasycona emocjami . Oboje byli w niej niezwykle wyraziści! To był bar-

dzo pięknie połączony ruch . Nie jakiś zaskakujący, wydziwiony, ale tak naturalny i prawdziwy! Choreografia 

dzisiaj pewnie zrobiona byłaby inaczej, ale uważam, że to perełka . To bardzo piękne . I bardzo się cieszę, że 

pan to przypomniał . W pierwszej, głównej roli była Baśka, zaś Witek jako partner . Poza pewnymi momen-

cikami, wszystko inne było niezwykle wyraziste, piękne, płynne . . .

Można by  to wskrzesić i pokazać... po latach? Jako ukłon w stronę Basi i Witka?

To bardzo dobry pomysł . 

EMIL WESOŁOWSKI

Choreograf, pedagog i reżyser . W 1966 roku ukończył Szkołę Baletową w Poznaniu . Początkowo zaangażował się do 
baletu Opery Poznańskiej, skąd w 1973 roku przeszedł wraz z Conradem Drzewieckim do tworzonego przez choreografa 
Polskiego Teatru Tańca . W 1976 roku został pierwszym solistą tego zespołu . Był m .in . pierwszym wykonawcą roli Jazona 
w balecie „Medea” Teresy Kujawy i wielu partii w choreografiach Drzewieckiego . W tym czasie przygotowywał też pierwsze 
własne choreografie dla teatrów dramatycznych . Przez sezon kierował baletem Opery Wrocławskiej (1979-80), później 
Teatru Wielkiego w Poznaniu . W 1982 roku został kierownikiem baletu Teatru Wielkiego w Warszawie oraz solistą tego 
zespołu (partie en travesti Carabosse w „Śpiącej królewnie,” Wdowy Simone w „Córce źle strzeżonej” i Przełożonej w „Balu 
kadetów”) . W 1985 roku zrezygnował z kierowania zespołem i skoncentrował się na choreografii . W latach 1995-2006 
był ponownie dyrektorem baletu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, a od początku 2007 roku do jesieni roku 2008 
- dyrektorem artystycznym Teatru Wielkiego w Poznaniu . Obecnie etatowy choreograf Polskiego Baletu Narodowego . 
Wykładowca wydziału aktorskiego warszawskiej Akademii Teatralnej im . Aleksandra Zelwerowicza . W teatrach muzycznych 
i dramatycznych pracował z takimi reżyserami, jak: Laco Adamik, Kazimierz Dejmek, Mikołaj Grabowski, Jerzy Gruza, 
Jerzy Grzegorzewski, Adam Hanuszkiewicz, Bohdan Hussakowski, Krystyna Janda, Ryszard Peryt, Maciej Prus, Jérôme 
Savary, Marek Weiss-Grzesiński, Krzysztof Zaleski i Krzysztof Zanussi; szczególnie owocna okazała się wieloletnia współpraca 
choreograficzna artysty z Januszem Wiśniewskim przy jego kolejnych autorskich przedstawieniach teatralnych i operowych . 
Przygotował choreografię i ruch sceniczny do ośmiu inscenizacji operowych Mariusza Trelińskiego w Warszawie, Poznaniu 
i Berlinie, oraz do ich prezentacji w Waszyngtonie, Los Angeles, Tel Awiwie, Walencji, Sankt-Petersburgu i Wrocławiu . 
Juror krajowych i międzynarodowych konkursów baletowych . Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Zasłużonego dla Kultury Polskiej i Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis” . Jest laureatem Nagrody ZAiKS-u za całokształt pracy artystycznej i honorowym obywatelem miasta Poznania .

Biogram z portalu taniecPOLSKA .pl, prowadzonego przez Instytut Muzyki i Tańca .
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WITOLDA 
   GRUCY

A R C H I W U M
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Warszawskiej nie wzięli.

Na poprzedniej stronie: Witold Gruca w sesji prywatnej 
Po prawej: młody Witold Gruca w stylizacji scenicznej
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Figura taneczna w czasie sesji nad polskim morzem, fot . S . ArczyńskiSesja prywatna na plaży nad polskim morzem, fot . S . Arczyński



38 39

Witold Gruca w czasie prób do Popołudnia fauna Claude’a Debussy’egoWitold Gruca w czasie prób do Popołudnia fauna Claude’a Debussy’ego
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Witold Gruca jako Apollo w balecie Apollo i dziewczyna Ludomira Różyckiego, 1961 r . Portret prywatny, 1958 r .
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Próba przed występem – układ The Man I Love wg George’a Gershwina Próba przed występem – układ The Man I Love wg George’a Gershwina
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ceptować do końca to, co oni robili . To oczywiście budzi w nich pozytywne uczucia, ale pojawia 

się też spojrzenie negatywne – że to nie do końca ta technika, ta trudność . 

Ale to nieprawda! Oni mieli ciała niesamowicie przystosowane do zawodu! Taka po prostu była 

moda tańczenia . 

I wydaje się, że byli na scenie całą wieczność. 

Czas niestety działa na niekorzyść tancerzy .  Wiek tancerza klasycznego, liczy się do lat trzydzie-

stu, trzydziestu dwóch . W tym wieku tancerz powinien szykować się do zejścia ze sceny . Basia 

i Witold byli na scenie i tak bardzo długo .  Przyznam się, że spotykałam Basię często na placu 

Wilsona, gdy biegła już w wieku bardzo zaawansowanym, wykonać poranną lekcję i  trzymać 

formę . Budziło to mój zachwyt, zadziwienie, ale i współczucie . Wiem, jak bardzo wyniszczający 

jest nasz zawód i jak bardzo się później za niego płaci .

Oni zapłacili podwójnie, bo przecież w ostatnich latach ich relacja mocno się załamała.

Ich konflikt zrodził się z pewnych wspólnych wspomnień . Z zapisów, udzielanych wywiadów tu 

czy tam, mało odpowiedzialnych słów wypowiadanych przez Witolda . Byli niezależni, ich kariery 

potoczyły się zupełnie inaczej . Konflikt zrodził się też być może z pewnego rozżalenia . U Witolda 

pewnie z konieczności opuszczenia sceny i wycofania się z pracy twórczej - pracy choreograficz-

nej, czy pracy w teatrach dramatycznych z aktorami . Również zdrowie zmusiło go do przejścia do 

Skolimowa . Czasami niektóre jego wypowiedzi, wracające pamięcią do lat wspólnych spędzonych 

z Basią na scenie, wypadały trochę inaczej niż można by oczekiwać . Myślę, że był trochę okrutny, 

co Basię bardzo bolało . Czasem nie chcieli sobie powiedzieć zwykłego „dzień dobry” . Przez to 

w Skolimowie nie mogliśmy w tym samym czasie odwiedzać ich obydwoje .

Mimo to, wszyscy tam do nich tam jeździli...

Basię oczywiście odwiedzaliśmy, ale wszystko musiało być przygotowane i  zapowiedziane . Nie 

lubiła wizyt bez zapowiedzi . Lubiła żeby do niej zadzwonić, zapowiedzieć się . Bardzo wypytywała 

Sesja w trakcie próby przed występem, z arch . W . Grucy .

Po lewej i powyżej: układ choreograficzny The Man I Love wg George’a Gershwina
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Poza taneczna, La plus que lente Claude’a Debussy’ego, 1958 r ., fot . T . KubiakPróba do La plus que lente Claude’a Debussy’ego, 1958 r ., fot . T . Kubiak
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Poza taneczna, La plus que lente Claude’a Debussy’ego, 1958 r ., fot . T . KubiakPoza taneczna, La plus que lente Claude’a Debussy’ego, 1958 r ., fot . T . Kubiak
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Warszawskiej nie wzięli. Na górze i po lewej: kadry z baletu Romeo i Julia, fot . E . Hartwig
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Warszawskiej nie wzięli.Warszawskiej nie wzięli.

Scena z baletu Romeo i Julia, fot . E . Hartwig
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Warszawskiej nie wzięli. Portret Witolda Grucy przy pracy, fot . E . Hartwig

Po lewej: Poza sceniczna, Cagliostro w Warszawie
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Witold Gruca jako Sancho Pansa w Don Kichocie, 1966 r .
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Warszawskiej nie wzięli.Warszawskiej nie wzięli.

Witold Gruca wraz z tancerzami jako choreograf 
Teatru Wielkiego w Warszawie, stykówka
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Witold Gruca w trakcie przygotowań do spektaklu wraz z tancerzamiWitold Gruca na tle scenografii

1 .Barbara Bittnerówna w kostiumie baletowym, z arch . W . Grucy .

9 . Sesja na plaży nad polskim morzem, fot . Stefan Arczyński, z arch . W . Grucy .

11 .Sesja na plaży nad polskim morzem, fot . Stefan Arczyński, z arch . W . Grucy .

12  Sesja na plaży nad polskim morzem, fot . Stefan Arczyński, z arch . W . Grucy .

13 Kadr z fragmentem scenografii z występu w Pradze, z arch . W . Grucy .

15 Sesja w trakcie próby przed występem, z arch . W . Grucy .

16 Sesja w trakcie próby przed występem, z arch . W . Grucy .

17 Sesja w trakcie próby przed występem, z arch . W . Grucy .

18 Sesja w trakcie próby przed występem, z arch . W . Grucy .

19 Sesja w trakcie próby przed występem, z arch . W . Grucy .

20 Sesja w trakcie próby przed występem, z arch . W . Grucy .ra

21 Sesja w trakcie próby przed występem, z arch . W . Grucy .

23 Sesja w trakcie próby przed występem, z arch . W . Grucy .

24 . Sesja w trakcie próby, fot . Bronisław Jaskiewicz, z arch . W . Grucy .

25 La plus que lente, C Debussy, z arch . B . Bitnerówny

26 La plus que lente, C Debussy, z arch . B . Bitnerówny

29 . Romeo i Julia, fot . Edward Hartwig

30 . Romeo i Julia, fot . Edward Hartwig

31 . Romeo i Julia,  z arch . W . Grucy .

32 . Romeo i Julia,  z arch . W . Grucy .

33 . La plus que lente, C Debussy, z arch . W . Grucy .

35 . Witold Gruca . Na odwrocie: „Kochanej mamusi, synuś”, z arch . W . Grucy .

36 . Portret Witolda Grucy przy pracy, z arch . W . Grucy .

37 . Portret prywatny, z arch . W . Grucy .

38 . Portret prywatny, z arch . W . Grucy .

39 . Przebudzenie fauna, z arch . W . Grucy .

42 Witold Gruca jako Apollo, z arch . W . Grucy .

48 . Witold Gruca przy pracy, z arch . W . Grucy .

50 . Witold Gruca w Don Kichocie, z arch . W . Grucy .

51 Cagliostro w Warszawie . z arch . W . Grucy .

53 . Witold Gruca na tle scenografii, z arch . W . Grucy .

54 Witold Gruca przy pracy, z arch . W . Grucy .

55  Kreacja sceniczna z czaszką, z arch . W . Grucy .
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Witold Gruca, kreacja sceniczna z czaszką



        BARBARY
BITTNERÓWNY

A R C H I W U M
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Na poprzedniej stronie: Barbara Bittnerówna w kostiumie z burleski
Powyżej: wczesne fotografie Barbary Bittnerówny z okresu lwowskiego, 1933-1934 r .
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Barbara Bittnerówna w egzotycznym kostiumie Barbara Bittnerówna jako Julia, 1953 r ., fot . E . Hartwig
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Barbara Bittnerówna jako Julia, 1953 r ., fot . E . HartwigBarbara Bittnerówna jako Julia, 1953 r ., fot . E . Hartwig
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Barbara Bittnerówna w kadrze z filmu Sprawa do załatwienia, 1953 r .Barbara Bittnerówna w kadrze z filmu Sprawa do załatwienia, 1953 r .
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Scena z filmu Sprawa do załatwienia, 1953 r . Barbara Bittnerówna i Witold Gruca w pozie scenicznej z Romeo i Julii, fot . E . Hartwig
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Barbara Bittnerówna w kostiumie scenicznym, fot . M . HolzmanBarbara Bittnerówna w kostiumie scenicznym, fot . M . Holzman
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Barbara Bittnerówna w kostiumie scenicznym, fot . M . HolzmanBarbara Bittnerówna w kostiumie scenicznym, fot . M . Holzman
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Barbara Bittnerówna w scenie z Romeo i Julii Siergieja Prokofiewa, 1953 r ., fot . E . HartwigBarbara Bittnerówna i Witold Gruca w scenie z Romeo i Julii Siergieja Prokofiewa, 1953 r ., fot . E . Hartwig
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Barbara Bittnerówna, sesja teatralna, fot . E . Hartwig Barbara Bittnerówna, studium postaci, fot . E . Hartwig
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Barbara Bittnerówna i Witold Gruca w czasie nagrania, około 1953 r . Barbara Bittnerówna i Witold Gruca w czasie próby baletowej, fot . Z . Małek
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Barbara Bittnerówna i Witold Gruca w czasie próby baletowej, fot . Z . Małek Barbara Bittnerówna i Witold Gruca w czasie próby baletowej, fot . Z . Małek
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Barbara Bittnerówna i Witold Gruca w pozie z układu The Man I Love wg George’a GershwinaBarbara Bittnerówna i Witold Gruca w pozie z układu The Man I Love wg George’a Gershwina
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Warszawskiej nie wzięli.

Poza taneczna z La plus que lente Claude’a Debussy’ego, 1958 r .

Z prawej: Poza taneczna – zbliżenie –  La plus que lente Claude’a Debussy’ego, 1958 r .
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BARBARA BITTNERÓWNA

Barbara Bittner-Finze urodziła się 4 września 1924 roku we Lwowie . Pierwsze prywatne 
lekcje tańca pobierała u prof . Stanisława Faliszewskiego . W wieku 11 lat brała udział  
w spektaklach lwowskiego Teatru Wielkiego . W 1938 roku przeniosła się do Warszawy, 
gdzie rozpoczęła naukę w prywatnych szkołach tańca Zygmunta Dąbrowskiego oraz Zofii 
Pflanc-Dróbeckiej . W trakcie II wojny światowej tańczyła w prywatnych teatrzykach 
warszawskich . W latach 1946-49 była primabaleriną Opery Poznańskiej . W latach 
1949-51 Opery Śląskiej w Bytomiu . W latach 1951-56 Opery Warszawskiej, a w latach 
1960-63 występowała w Teatrze Małych Form „Arabeska” . W 1965 roku została gwiazdą 
Operetki Warszawskiej . Jej ostatni występ na scenie odbył się tam w roku 1978 . Miała 
wtedy 54 lata . Jej partnerami scenicznymi byli m .in .: Bronisław Kropidłowski, Jerzy 
Kapliński, Stanisław Szymański, Wojciech Wiesiołłowski oraz Witold Gruca, z którym 
tworzyła słynny tzw . „duet estradowy” . Była niezapomnianą odtwórczynią roli Julii  
w balecie „Romeo i Julia” Siergieja Prokofiewa w choreografii Jerzego Gogóła, a 
także innych partii klasycznych i współczesnych . W 2004 roku ukazała się książka 
autobiograficzna pt .: „Nie tylko o tańcu” . Ostatnie lata swojego życia spędziła w Domu 
Artysty Weterana w podwarszawskim Skolimowie . Zmarła 5 kwietnia 2018 roku .

WITOLD GRUCA

Urodził się w 1927 roku w Krakowie . Ceniony solista baletu i choreograf . Uczył 
się tańca w latach 1941-1948 w Krakowie . Był tancerzem i aktorem w sezonie 
1946-1947 w Teatrze Ziemi Opolskiej w Opolu, w roku 1948 - tancerzem 
Opery Wrocławskiej, w latach 1949-1951 Opery Poznańskiej, w latach 1952-
1956 Opery Warszawskiej . Występował w latach 1956-1961 w duecie z Barbarą 
Bittnerówną . W roku 1961 powrócił do Opery Warszawskiej . W sezonie 
1967/68 pełnił funkcję kierownika baletu Teatru Wielkiego w Warszawie . Był 
jednym z najważniejszych choreografów polskich okresu powojennego, twórcą 
wielu baletów w repertuarze Teatru Wielkiego . Realizował też tańce i sceny 
baletowe do wielu przedstawień dramatycznych, operowych i estradowych, 
programów telewizyjnych i filmów . Laureat I nagrody na Międzynarodowym 
Konkursie Tańca w Vercelli we Włoszech oraz nagrody Ministra Kultury 
i Sztuki I stopnia . Został również odznaczony Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski (1983) . W 2004 roku jego wspomnienia zostały 
opublikowane w książce pod tytułem „Grand jété, czyli wielki skok” . Zmarł 11 
lipca 2009 roku w Konstancinie-Jeziornej . 
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s . 67 Wczesne fotografie Barbary Bittnerówny z okresu lwowskiego, 1933-1934 r .
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s . 69 Barbara Bittnerówna jako Julia, 1953 r ., fot . E . Hartwig
s . 70 Barbara Bittnerówna jako Julia, 1953 r ., fot . E . Hartwig
s . 71 Barbara Bittnerówna jako Julia, 1953 r ., fot . E . Hartwig
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PAULINA ŚWIĘCAŃSKA
Choreografka, pedagog, meneger kultury . Absolwentka Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia, Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Animacja 
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Artysta multimedialny, projektant graficzny, reżyser filmowy . Absolwent 
historii sztuki . Jako wykładowca związany był z  Akademią Sztuk Pięknych 
w  Warszawie,  Europejską Akademią Sztuki, zaś obecnie jest z  Instytutem 
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Osobowości Kultury Warszawy oraz serii filmów „Masters of Art” dla 
WACOM . Reżyser filmu animowanego „Rama&Sita – Wieczny Ogień” 
na podstawie malowideł Stefana Norblina z  Jodhpuru w  Indiach . Kurator  
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