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() c:franciszku Eeharze 

Małg Franciszek Lehar wszedł w kontakt z muzgką jeszcze 
zanim zdążgł usłgszeć pierwszą matczgną kołgsankę. Tego 
pierwszego wrażenia dostarczgła mu orkiestra dęta c. k. garni
zonu w małgm miasteczku węgierskim Komarom. 

Bgło to w dniu 30 kwietnia 1870 roku. Na wiadomość , 

że ulubieńcowi miasta, popularnemu dgrggentowi wojskowemu 
Franciszkowi Leharowi (ojcu) urodził się pierwszg syn, cała 

orkiestra przybyła pod dom swego szefa i powitała to wyda
rzenie koncertem wesołgch marszów. Warto zaznaczgć, i e 
orkiestrg wojskowe miałg jeszcze pięć razg okazję do podoh
ngch wgstępów - tgle bowiem rodzeństwa przgbgło małemu 
Franciszkowi. 

Pierwsze lata dzieciństwa upłgnęłg małemu Leharowi 
w pięknym, stargm miasteczku, dalsze w ciągłych wędrówkach 
po całym wielkim obszarze monarchii austro-węgif>rskiej razem 
z pułkami, w których kolejno służył ojciec. Leharowie zmfr
niali miejsce pobytu dwadzieścia dwa razg. Mieszkali w Wiedniu, 
Budapeszcie i Pradze, ale i w malutkich miasteczkach alpejskich, 
na Bukowinie i w Tgrolu, w różngch miejscowościach Słowacji 
i Galicji, na pograniczu rumuńskim i rosgjskim. Biografowie 
Fr. Lehó.ra nazgwają go z tego powodu żartobliwie dzieckiem 
w tornistrze (Tornisterkind). 

Malutki Franuś ojca widuje rzadko. Matka jest treścią 

jego życia. Ubóstwia ją. Ma dopiero 4 latka, kiedy już nie
zgrabnymi paluszkami wygrywa melodie, dobierając sobie akom
paniament. Nie sprawiają mu trudności nawet trudniejsze 
melodie w tonacjach z czarngmi klawiszami. Mając zaledwie 
5 lat potrafi już - jak niegdyś »cudowne dziecko« Mozart -
wygrywać na zasłoniętej klawiaturze i wariacyjuie przerabiać 

podane tematy. W szóstym roku żgcia Leharek po raz pierw
szg próbuje swoich sił w dziedLinie, w której w 25 lat późnit'j 



będzie odnosić największe sukcesg -- w kompozgcji. Układa 

piosenkę dla swojej mateczki. Ona bowiem jest słońcem jego 
Ż!Jcia teraz. będzie nim nadal w latach młodzieńczgch i później 
w latach triumfu. 

»Czu;ę, że w głębi duszg jestem chorg« - tak zaczgna 
się ta pierwsza kompozgcja, napisana widocznie pod wpłgwem 
współczucia dla matki, na której barkach spocz,9wa przg 
skromngch zarobkach kapelmistrza wojskowego troska o wg
żgwienie i u·gchowanie licmej już wtedg rodzing. 

Ważngm wgdarzeniem w żgciu małego Franka jest mo
ment, kiedg w wędrówkach po kr<!.ju garnizon Lehar·a zostaje 
skierowang na dłuższy pobgt do Budapesztu. Franka posłano 
do gimnazjum i równocześnie do konserwatorium. W gimna-
1gjum okazał się uczniem przeciętngm, natomiast w konserwa
torium celującgm, 

Mając dwanaście lat Lehar jest już w konserwatorium 
w Pradze. Uc7!J się grać na skrzgpcach i robi zadziwiające po
stępg. Dgrektor Bennewitz i kompozytor prof. Józef Poerster, 
a później udzielający mu lekcji prywatnie kompozytor Zdeniek 
Fibich są jego pierwszymi nauczgcielami z prawdziwego zda-

„K rai n a uśm iechv" 
Kostiumy da aktu I-go 

Projektował: T. Gryglewski 

Francla.11:ek Leh6r 
Zdjęcie z dedykacją dla reżysera Bolesława 

Fotygo-Folańsklego. 

Tekst dedykacji: Panu Bolesławowi Folańskie

mu za świetną reżyserię »Bialego Mazura« 

Wiedeń 1922 

rzenia. L!ita te są jednocześnie dla Franka ciężką szkolą życio
wą. Z te go, co otrz!Jmuje z domu, pozostaje mu po opłaceniu 
konserwatorium zaledu;ie IO koron na życie i wszgstkie wy
datki. Nikt mu nie pomaga. W bogat9m państw.ie Habsburgów 
opieka nad talentami nie istnieje. Do rodziców nie zwraca się 
o więcej, bo wie, że oni sami nie mają. Głoduje więc tak, że 
kilka ra1y nau:et mdleje na ulicg z w!Jcieńczenia. 

Zgcie staje sie nieco łatwiejsze, kiedg ojca jego przenie
siono na stanowisko kapelmistrza 103 pułku piechotg, stacjo
nującego w Pradze. 

W konserwator-i.um zwracają uwagę na talent młodego 
Węgra, a pngjaciele u· prowadzają go do domu Dvorzaka. Sław
nµ kompozgtor prze,gwwa młodemu Lehflrowi swoje utu:Of!.J. 

f Lehar nabrau·szg z cZ11sem odwagi przedstawia czeskiemu 
I mistr zou:i swoje utu org - Sonatę a l'antique w G-dur, która 

bardzo się Dvorzakow.i ,podobała, Sonatę O-moll, Stherzo, E-dur, 
Idyllę Capriccio As-dur. 



z. Lipczyński 
Kapelmistrz 

M. Artykiewicz ~ - E. Wojnar 

Choreograf 

H. Hofmanówna 

Dvorzak po W!Jsłuchaniu »Sonat!} il l'antique« powiedział 
do Franciszka: - Zostaw skrz!Jpce, zabierz się do kompoz!Jcji -. 
Tego samego zdania b!Jł Johannes Brahms, któremu Dvorzttk 
przedstawił te kompozucje. Lehar pragnął pójść za radą sław
n!Jch kompoz!JfOrów, ale ojciec stanowczo się temu sprzeciwił. 
Uważał, że dobr!J skrz!Jpek zawsze zarobi na Ż!JCie, a kompo
Z!Jtor? ... - Nie, z tego nie można W!JŻ!JĆ, raczej można umrzeć 
z głodu. - Franciszek uległ namowom ojca i w lipcu 1888 zdał 
d!Jplomow!J egzamin skrz!Jpka, W!Jkonując Koncert d-moll Bru
cha. Otwarło się przed nim samodzielne Ż!Jcie. 

Pierwszą posadą absolwenta Konserwatorium Praskiego 
stało się stanowisko skrzupka w orkiestrze Gettkcgo w Elber
feld-Barmen, w Niemczech. Zarabia ISO marek a napracować 
się musi solidnie. Gr!JWa oper!J, operetki, utwor!J symfoniczne -
zawalony jest pracą, nie ma czasu na komponou-anie. Napisał 
t!}lko jeden '.utwór, którg staje się bardzo popularny, 

X. Grey J. Rzeszowski. 

Asystent reżysera 

K. Zborowska S. Hachuła 
Chórmistrz 

chociaż nikt nie wie, że autorem jego jest skrz!Jpek orkiestry 
Gettkege. Ale ta pierwsza posada prz!Jnosi mu jedną olbrz!J
mią korzyść: w bezpośredniej styczności z obszerną literaturą 
muzyczną, z dziełami mistrzów, naucz!Jł się w duż!Jm stopniu 
rzemiosła, tej podstawy każdego wielkiego sukcesu. W rok 
później jest już młody Lehar w Wiedniu w orkiestrze swego 
ojca. Jest skrzp}J"ki·em - solistą. Ojciec i syn pracują razem. 
Niedługo jednak. Gd!J w małgm węgierskim miasteczku gar
nizonowym Losoncz zwalnia się stanowisko kapelmistrża , miody 
Lehclr zgłasza swoją kandgdaturę i zostaje przyjęt!J. Mając 
20 lat jest już kapelmistrzem - najmłodsz!Jm kapelmistrzem 
w cesarsko - królewskim wojsku. Dochod!J na tym stano
wisku ma niewielkie, więc dorabia sobie w ten sposób, że 
opracowuje węgierskie melodie ludowe dla orkiestr wojskowych, 
wzbogacając przez to repertuar orkiestr wszgstkich pobliskich 
garnizonów. - THlko po 2 koron!J od „kawałka" ! Przy okazji 
komponuje i własne utwory. WydaWC!J już go znają i chętnie 
jego kompozycj e drukują. „Kawałki " Lehara mają powodzeaie, 

a oni - z!Jski. 

Z kolei przenosi się Lehar do mias teczka portowego 
Poła , gdzie jest szefem orki estry marunarki. Wkrótce jednak 
porzuca to stanowisko. - „ Nie nadaję się" - zawi adamia ojca. 
Chce poświęcić s i ę całkowicie pracg kompozgtorskiej. Prze
chodzi różne koleje losu i . .. powraca znowu na stanowisko 

Bolesław~ Fotygo-Folański 

Reżyser 



Dekoracja do aktu I-go. Projekt T. Gryglewski 

kapelmistrza orkiestrg 
napisać dużą operę. 

„Tatiana" - drugi. 
w Lipsku. 

wojskowej. Tymczasem jednak zdążył 
„Kukuszka" - był jej pierwszy tytuł, 

Prapremiera odbyła się 28. XI. 1896 

W listopadzie 1899 jest Lehar kapelmistrzem 26 pułku 

piechotg w Wiedniu. Czuje już swoją wartość i chce bgć slaw
ngm, chce, abg grgwaGo jego utwory. Ponieważ nie udało mu 
się w operze, próbuje sił w operetce. 

Nie łatwo jednak było znaleźć dobre libretto do operetki. 
Leh!lr pisze więc narazie marsze, które zyskują dużą popular
ność, walce, polki, cznrdasze, kadryle. Na zamówienie Metter
nicha pisz(;! walca „Złoto i srebro", za który honorarium wgnosi 
50 guldenów, a wgdawca zarabia na niIQ tgsiące. 

W tym czasie pułk jego otrzymał rozkaz przeniesienia 
się do małego miasteczka w zachodnich Węgrzech . Lehłtr 

widząc cel swego żgcia w pozostaniu w Wiedniu składa rezg-

A. Kaczorowski I!. Urbańsk~ Z. l1.>c.zak Maria Gabrieli 

gnacje z wojska i rozpoczgna nou;y etap życia, Whisnie nie
dawno (17. VIII. 1898) zmarł sławng twóre& „Ptasznika z Tyrolu" 
Carl Zell er, w rok porem - król walca i ope1 erki wiedeńskiej 
Johann Strauss (3. VI. 1899), w wieczór sylwestrowg na prze
łomie wieków (31. XH. 1899) pożegnał się z życiem twórca 
operetki „Gasp.arone", Carl l\tilloecker. Operetka wiedeńska 

czekała na n11s1ępcę tgch wielkich, na nomego króla operetki. 

Przypad~k sprawia, że Lehar nawiązuje kontakt z dosko
nałym lib recislą Wiktorem Leonem. Usłyszana na ulicy przez 
Leona melodia marsza uspasabia go przychylnie do autora 
mu~yki. Dowiaduje się, kto jest kompozyrorem i pisze list do 
Lehara z propozgcją napisania libretta do jego operetki. Lehar 
przyjmuje ofertę z entuzjazmem i wkrótce powstają dwie pier
wsze opererki, które stałg się wielkimi sukcesami Lehara 
.,Wiener Fra•_!en" i ,.Rastelbinder" (1902 r.). 

Publiczność przgjmuje je bardzo życdiwie. Krytyka -
z pewną rezerwą. 

A. Jaros.z M. Herman-Polakowa L. Gawełek T.:_Jarc.zyński 



>>CJCraina iL.§miechu << 

Operetka romantyczna w 3 aktach ( 4 odsłonach) 

Muzyka: Franciszek Lehar Libretto: L. Herzer F. Lohner 
011c.b1,t-: 

Hrabia Ferdynand Lichtenfels - generał Tadeusz Jarczyński 

Jan Korczyński 
Książę Sou-Czang . . . . . . . . .. . . Adam Andrzejewski 

'\Vitold Ermow 

Ludwik Kos-Jarecki 

Edward Kunze 

Henryk Trojanowski 

Liza, jego córka . . . Maria Artykiewicz 
Helena Hofmanówna 
Barbara Urbańska 
\Vanda \Volańska 

Hrabia Gustaw v. Pottenstein . . . . Leon Gawełek 
Mi, jego siostra . . . . . . . . . . . .•Anna Dobrowolska 

Xenia Grey 

Ciotka Lizy 

Przyjaciółki Lizy 

Ąlfred Jarosz 
Zygmunt Łuczak 

. Maria Korabianka 
Maria Polakowa 

. Elżbieta Angermayer 
Aleksandra Chlebowska 
Janina Rayska 
Renata Sofronow 
Zofia Stodulska 
Jadwiga Szymańska 

] Krystyna Zborowska 
Czang, jego wuj Ludwik Kos-Jarecki 

,Antoni \Volny 
Starszy eunuch . . . . . . . . . . . . Tadeusz Jarczyński 

Bonza ..... .. . 

Stary służący generała . 

Antoni Kaczorowski 

. Antoni Wolny 

. J1musz Orion 
Goście, oficerowie, służba, mandaryni, krewni, wojsko, marynarze, małżouki księcia, lud. 

W obrazie 2-gim „Chińska i;uita ludowa" w układzie choreografi czn!Jm Eugeniusza Wojnara 
Poszczególne części suit!J: W step - W!Jkonują W. Polednik, E. Kowalski, _ 

Część I: »Wiosna « a) „Tan iec z kwiatem jabłoni" W!Jkona: Cz. Chrzanowska, 13. Jach, A. Koss, L· Kowalcz!Jk, Z. Matzner, E. Michalisz!Jn, A. Palej, K. Piwińska, 
A. Plutta, K. Skotnik, b) „Taniec z dzwoneczkami" wykona Z. Kuleszanka, c) „Taniec wojowników" W!Jkonają: J. Kauczor, St. Kopyra, W. Książkiewicz, J . Rękawek. 

Część II: »Swięto nocy « a) „Taniec z lampionami" W!Jkona zespól baletOtu!J, b) „Maski" U!Jkona Z. Kuleszanka, c) „Tan iec dziewcząt z wstęgami" tu!Jkonają: 
Z. Kuleszanka oraz zespół baletowy, d) „Taniec z bębnami" W!Jkonają: A. Książkiewicz, J. Rękawek, 

Część III: »Pagoda« a) „Bogini miłości" w!Jkona J. Słotta , z zespołem, b) Finał W!Jkona cały zespół. 

Rzecz dz ieje się z początl.iem dwudzieste.go s tul ecia: 
Akt I (obraz 1) Salon u generała we \Viedniu, Akt II (obraz 2) dziedziniec w pałacu księcia 
Sou-Czong w Pekinie, (obraz 3) apartament w pałacu, Akt III (obraz 4) Apartament żon księcia 

Kapelmistrz: Zbigniew Lipczyński Inscenizacja i reżyseria: Bolesław Fotygo-Folański 
Baletmistrz: Eugeniusz Wojnar Dekoracje i kostiumy: Tadeu~z Gryglewski 
Chórmistrz: Stefan Hachula As!Jsten t reż!Jsera: Janusz Rzeszewski 
Kierownictwo pracowni Państwowej Opery Slą kiej. Kos tiumy damskie P. Papre. Kostium!J męskie T. Prokopowicz. Peruki i charak ter!Jzacja E. Terlecki 
Malarnia E. Janicki. Modelarnia T. Gr!Jglewski i A. Jasi(1ski. Zdobnictwo M. Ochowicz. Stolarnia M. Basiuk. Pracownia tapicerska J. Krawiec. Pracownia 

szewska F. Smuicz. Swiatło T. Stankiewicz i W. Hladzi11ski. Brygad ie r sce ny M. Tekiela. 
Kierownik techniczny: P. Krawiec 



W. Ermow W. Wolańska H. Trojanowski J. Wojciechowski 

Nie jest to jeszcze pełne zwycięstwo. Przyniesie je do
piero „Wesoła wdówka'", wystawiona 30. VII. 1905 r., lecz do
piero po prze.zwyciężeniu tysiąca oporów i przeszkód. 

Libretto tej · doskonałej operetki - napisane przez V. Le
ona i L. Steina m1 podstawie francuskiej komedyjki Meilhaca 
(autora librett operetek Offenbacha) - dostało się początkowo 
do rąk przeciętnel-\o kompozytora i dyrygenta R. Heubergera, 
gdyż tak Ż!Jczgł sobie dyrektor teatru. 

. I 

Kiedy jednak odbgłd się próba „ Wesołej wdówki" z muzyką 
Lehara, dyrektor teatru stanowczo przeciwstawił się prowadzeniu 
dalszych prób i wystawieniu tej operetki, gdyż uważał, że nie przy
niesie ona sukcesu, a nawet może „położyć" teatr. Zupełnie 

innego zdania byli natomiast• autorzy i wgkonawcg, śpiewacy, 
aktorzy i muzgcg. Postanowiono więc prowadzić próby dalej , 
poza normalną pracą w teatrze, nocami po przedstawieniach. 

Trzygodzinna premiera przygotowanej w tych warunkach 
„Wesołej wdówki" stała się rewolucją w dziedzinie operetki. 
Publiczność przyjęła ją z nieopisanym entuzjazmem zmuszając 
do bisowania po dwa i trzy razy każdej pieśni, każdego tańca . 

„Nareszcie pojawił się ktoś, kto zastąpi Johanna Straussa" -
piszą krytgcg. Swiatowej sławy dgrggent Artur Nikisch, będą· 
cg wówczas dyrektorem Stadttheater w Lipsku, wystawia „We
sołą wdówkę" jako pierwszy na terenie Niemiec. Potem idzie 
ona w Berlinie przez 600 wieczorów z rzędu, bijąc wszystkie 
dotychczasowe rekordy. Podobne sukcesy odnosi .na innych 
scenach Niemiec. W niedługim czasie „Wesoła wdówka" śpie
wana jest już we wszystkich jęz11kach świata. 

Na czym polegał ten· nieslgchang sukces „Wesołej wdó
wki", a potem innych sławnych operetek Lehara jak „Hrabia 
Luksemburg", „Miłość cygańska", „Ewa", „Gdzi~ skowronek 
śpiewa", „Frasquitta", ,,Cloclo", „Paganini", „Carewicz", „Fre
derica", „Kraina uśmiechu", ,,Giuditta" - że wymienimy tylko 
najbardziej popularne? 

Lehar stworzył nowy rodzaj operetki, operetki realnej w 
swojej życiowej treści, zrywającej z romantycznymi nieprawdo
podobieństwami i ze słodką bajką na scenic. Budowa dramatyczna 
jego operetek była logiczna, postacie brane z życia współczes
nego. Muzyka była tu glówngm elementem, a jej oryginalność 
i piękno, często potrącające o ludowe melodie i tańce węgier
skie i słowiańskie, byłg porywające. 

Operetka stu:orzona przez Lehara była w zgodzie z wy
powiadaną przez niego dewizą, że ten rodzaj twórczości jest 
tylko pretekstem do tworzenia dobr~j muzgki. Operetka jego 
oddaliła się bardzo od rodzaju dotychczas powszechnie prak
tykowane.go, zbliż)Jła się natomiast w stopniu bardzo wielkim, 
przez ciężar gatunkowy swojej muzyki i dramaturgii, do rodzaju 
reprezentowanego przez operę komiczną . 

Wkrótce operetki Lehara zaczął popularyzować i film, 
najpierw niemy potem i dźwiękowy. Pierwszą sfilmowano (na 
niemo) »Gdzie skowronek śpiewa«, potem • Wesołą wdówkę«, 

dalej przeniesiono na film operetkę »Fi.irstenkind« pod tytułem 
» Książę gór«, potem »Paganiniego« i wreszczie »Carewicza« 
z Iwanem Petrowiczem w roli głównej. Film dźwiękowy jako 
pierwszą wykorzystał »Krainę uśmiechu «, potem »Fredericę« , 

A. Wolny E. Kun:ze H. S:zemley A. Andrzejewski 



dwukrotnie jeszcze »Carewicza«, Frasquittę « i »Ewę « , wreszcie 
»Skowronka i »Paganiniego«. 

Największy sukces w filmie przyniosła Leharowi sławna 
realizacja » Wesołej wdówki« z Jeanette Mac Donald i Maurice 
Chevalier w rolach głównych. 

Franciszek Lehar zmarł w r . 1948. 

Węgierski temperament, inwencja melodyjna i wusoki 
kunszt kompozytorski przyniosły mu wybitne stanowisko w 
dziejach operetki, stanowisko tttkie, jakie przed Plim zajął tylko 
Jan• Strauss. 

m. j. m. 

Dekoracja do aktu li - go. Projekt T. Gryglewski 

PANSTWOWA OPERA ŚLĄSKA 

PANSTWOWA OPERETKA W GLIWICACH 

Dyrektor: Syryłło Stefan 

V.-dyrektor: Kozak Czesław 

Kierownik Administracyjny Operetki: Ligęza Aleksander 

.. ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY 

Reżyser: Fotygo-Foloński Bolesław 

Kapelmistrz: Lipczyński Zbigniew 

Choreograf : Wojna ( Eugeniusz 

Organizator pracy artystycznej: Szydłowski Zenon 

Chórmistrz : Hochuła Stefan 

Korepetytorzy : Demiańczuk Krystyno, Gay Wacław, - Poniecka Stefania, 

Tokarski Stanisław 

Asystent reżysera: Rzeszewsk i Janusz 

Sufler: Szydłowska Mi eczy sława 

Inspicjenci: Szeml .- y H' irr" Wo jc iechow ski Ja nusz 



SOLIŚCI 

Artykiewicz Maria 

Dobrowolska Hanna 

Grey Xenia 

Gabrieli Maria 

Holmanówna Halina 

Korabianka Maria 

Herman-Polekowa Maria 

Urbańska Barbara 

Wolańska Wanda 

Zborowska Krystyna 

Zarudzka Barbara 

Andrzejewski Adam 

Ermow Witold 

Gowełek Leon 

Jarczyński TadEusz 

Jarosz Alfred 

Kaczorowski Antoni 

Kunze Edward 

Kos-Jarecki Ludwig 

Łuczak Zygmunt 

Trojanowski Henryk 

Wolny Antoni 

Członkowie baleru od strony lewe!: 

Z. Kuleszanka, S. Kopyra 

J. Kauczor, B. Jachówna 

·w. Księżkiewic7, A. Kossówna 

W. Polednik, A. Matznerówna 

CHÓR 

Angermeyer Elżbieta 

Chlebowska Aleksandra 

Czarna Stanisława 

Dobrowolska Hanna 

Kalinowska Jadwl!;a 

Pisarzowsko Krystyna 

Rayska Janina 

Solronow Renata 

Stodulska Zofia 

Szymońska Jadwiga 

Ta bocznik Olga 

T omczyszyn S/elania 

Askenaze Samuel 

Antonik Ferdynand 

Eichhorn Walerian 

Langer Leon 

Macioszek Paweł 

Moi Augustyn 

Pietruszka Kazimierz 

Pierzkała Karol 

Rudnicki Marian 

Szopa Alojzy 

Woźnica Karol (Inspektor chóru) 

Członkowie baletu od strony prawej: 

J. Słottówna, I. Rękawek 

A. Palej, K. Skotnikówna 

K. Piwińska, E. Michaliszyn 

l. Kowalczykówna. A. Plutówna 



BA L ET 

Chrzanowska Czesława , Jach Barbara, Kowalczyk Leokadia, Koss6wna Anne , 

Kuleszanka Zofia, Matzner Anna, Michaliszyn Edwarda, Palej Anna, Piwińska 

Karolina, Plutta Alina, Sł ołfa Jolanta , Skotnik Krystyno, 

Kauczor Jerzy, Kopyra Stefan (Inspektor baletu), Kowalski Eugeniusz, Książkie 

wicz Wojciech, Polednik Walter, Rękawek Ignacy. 

I skrzypce : 

li skrzypce : 

Altówki : 

Wiolonczele: 

Kontrabasy: 

Flety: 

Oboje : 

Klarnety: 

Fagoty: 

Waltornie: 

Trąbki : 

Puzony : 

Tuba: 

Perkusja: 

ORKIESTRA 

Bugiel Marian, Kot Marion, Ryżewski Feliks, Staszek Tadeusz, 
Szombara Karol, Hahn Henryk. 

Poniecka Heleno, Brinke Karol, Sprus Augustyn, Mazurkiewicz 

Mirosław, Król Franciszek. 

Ptaszyński Maksymilian, Seńczuk Romuald, (Inspektor orkiestry) 

Machura Zygmunt. 

Chwila Teodor, Szydłowski Zenon, Smuda Ryszard. 

Kopiec Alojzy, Madejski Norbert. 

S korupa Alfons, Zgorzelski Roman. 

Związek Franciszek, Puk Gerard. 

Wesołowski Leon, Panek Andrzej . 

Kostka Ferdynand, Korcz Franciszek. 

Urbaczka Franciszek, 

Poloczek Ryszard. 

Dembiński Hubert, 

Joniec Edward, Klucznik Józef. 

Jezierski Leszek, 

Jany Edmund, Pordzik Hubert, Achtelik Ryszard. 

Twardawa Jan. 

Dzikiewicz Michał, Smarzoch Konstanty. 

Harfa-fortepian: Gela Afred. 

BYTOMSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE NR 2, GLIWICE, BANKOWA 12 
PAPIER KREDOWANY 8-1, 100 GR ORAZ ILUSTROWANY B-1, fJQ GR 
ZAM. 1890 R-3 .42877 30000 EGZ. 

PLAN TEATRU W GLIWICACH .., 

&ALKON SRODKOWY 

SCENA 



Z tel.I fotogrofika Stefana Polonyi-Polońskiego 

Gliwice - Motyw nad Kłodnicą 

RSW „Prasa" K-ce, 5880. 29.9.52 - 20 .000 - R-3'-42933 - Druk sat. kred. BI - 70 g . 


