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Jacek Nieżychowski 
dyrektor i kier. artystyczny 

JAN STRAUSS 

„Tańczący Kongres" dawno zakończył swoje obrady• 
- a Wiedeń jeszcze długi czas żył pod jego wrażeniem: 
muzyką i tańcem . Ten taneczny szał nie napotykał się 

zresztą z żadnym sprzeciwem władz, czy też dośl: ostrej 
w tym okresie cenzury. Wychodzono bowiem z założenia: 

kto tańczy - nie grzeszy (oczywiście politycznie). 
Józef Lanner i Jan Baptysta Strauss święcą triumfy. 

Ich mll2yka i orkiestra stają się popularne. I nie tylko 
we Wiedniu . Sława tych dwóch muzyków sięga do wszyst
kich stolic Europy. 

Atmosfera tańczącego Wiednia, muzyka i sława Straus
sa - seniora - króla walców, nie pozostają bez wpływu 
na dorastającego Johanna Straussa juniora. Urodził się 

25 października 1825 roku. Wychowany w muzycznej atmo
sferze rodziny, a także i Wiednia, on również pragnie po
święcił: się muzyce. Jednak Strauss - senior z wyraźną 
dezaprobatą patrzy na zamiłowania swego najstarszego 
syna. Częste wyjazdy ojca na artystyczne tournee po sto
licach Europy sprzyjają młodemu zapaleńcowi. Po bez
owocnych dwuletnich studiach rzuca Wyższą Szkołę Tech-

• Wrzesień 1814 - czerwiec 1815. 

niczną by pobierać lekcje muzyki u znanego w tym cza
sie kompozytora i zarazem organisty, przy katedrze św. 
Szczepana, pana Józefa Drexlera. Lecz prócz zdobycia 
wiedzy, potrzebne są młodemu Straussowi pieniądze, tym 
bardziej, że nie mogąc ułożyć współżycia z drugą 

swą matką, wyprowadza się. Utrzymuje się odtąd sa
modzielnie. Boryka się z trudnościami, lecz już w lipcu 
1844 roku zwraca się do wiedeńskiego magistratu wraz ze 
skomponowanym przez siebie graduałem, prosząc o wY
stawienie licencji na prowadzenie orkiestry. Otrzymuje ją 

bez trudności i natychmiast tworzy zespół. 

O poczynaniach swego syna, Strauss senior dowiaduje 
się z żądnych sensacji i węszących skandalu gazet. Pró
buje wszelkimi sposobami uniemożliwić zorganizowanie 
pierwszego występu syna. Nie przebiera w środkach : na
mawia właścicieli znanych restauracji i najbardziej 
uczęszczanych lokali do bojkotu nowoutworzonej orkie
stry. Daremne są jednak te poczynania. W niedzielę 

12 października 1844 roku w ogrodowej sali restaurac ji 
Dommayera na Hietzingu tuż przy Schoenbrunnie, odbył 

się pierwszy koncert młodego Straussa, zakończony nie
bywałym sukcesem. Publiczność żywiołowo przyjęła nowe 
„objawienie" wiedeńskiego światka: „ ... mężczyźni podrzu
cali kapelusze i laski, kobiety machały chusteczkami". 

Recenzent wiedeńskiego „Wędrowca" takimi słowami 

kończy sprawozdanie z tego koncertu: 

„Dobranoc Lanner! Dobranoc, ojciec - Strauss. 

Dzień dobry Strauss - syn!" 

Rest uracja Dommaycra 



Tak rozpoczęło się poświęcone całkowicie muzyce, życie 

Johanna Straussa juniora. Pracowite, lecz pełne triumfów 
i sławy. 

Ojciec, dla którego konkurencyjna orkiestra yna była 

zbyt bolesnym ciosem wkrótce umiera. A niestrudzony 
Johann Strauss już tworzy drugą orkiestrę, która pod kie
rownictwem młodszego brata Józefa, objeżdża największe 

stolice Europy. W czasie jednego z występów w Wan za
wie, w maju 1780 roku, Józef Strauss spadł z podium i doz
nał w trząsu mózgu. Johann Strauss, natychmi st, by n ie 
zrywać kontraktu przybywa do Warszawy, zajmując m iejs
ce dyrygenta . 

Drugie życie Straussa. to raca kompozytora. 500 dzieł 

- oto wynik jego mrówczego trudu: Obok n ieprzeliczone j 
ilości walców, polek i kadryli prym oczywiście wiodą 

operetki. 
Lata tysiąc osiemset sześćdziesiąte, to lata największe

go rozkwitu i popularności Offenbacha. Również i Wiedeń 
pozostaje pod wielkim wpływem „ojca operetki", mimo że 
cięta satyra i ostry dowcip - uderzający w cały ogólno
europejski mieszczański światek - nie wszystkim przy
padł do gustu. Wojna francusko-pruska jeszcze bardziej 
wzmogła s:!Owinistycme nastroje. Stąd ~eż niezwykle go
rące przyjęcie w 1871 roku pierwsze j operetki Str a ussa : 
„Indygo" - czyli 40 rozbójników", mimo że nie pr zedsta 
wia ona takiej warto'ci jak później napisane. Najważni j -
zym był jednak fakt. że w Straus:;ie widziano godn ego 

przeciwnika „Francuza" - Offenbacha. Dwa lata późnie j 

ogląd a światło dzienne druga z kolei: Karnawał w Rzy
mie, jednak bez większego sukcesu. Trzecia dopiero z ope
retek „Zemsta Nietoperza" to prawdziwie wielki sukces 
osobisty i artystyczny kompozytora. Od chwili praprem ie
r , która odbyła się 5 kwietnia 1874 roku, a więc od 
osiemdziesięciu czterech lat, operetka ta nie schodzi ze 
scen teatrów muzycznych świata. Nic dziwnego, S trauss 
wyczarował w n iej przepiękne mel die, które raz us! -
szane pamięta się na zawsze. 

J ohann Strauss to jednak nie tylko „Zemsta Nietope
r za", 1 cz także „Baron Cygański", „ ysiąc i jedn a n oc", 
„Wiedeńska krew", czy „Noc w Wenecji". To są najcel
niejsze utwory, najbardziej znane i grywane. Oczywiści 

że wśród wielu zapomnianych i niegrywanych już dzis i j 
operetek znaleźliby~my jeszcze niejedną perełkę muzyki. 

O tatniej ze swoich operetek „Wiedeńskiej krwi" nie 
ujrzał już Strauss na scenie: W maju 1899 roku dyrygując 
ork iestrą w czasie popołudniowego spektaklu „Zemsty 
nietoperza", przeziębił się i po paru dniach, 3 czerwca 
umiera . Zmarł tytan pracy, który poza normalną pracą 

kapelmistrza, poza wielką ilością drobnych utworów da
wał światu prawie rok.rocznie jedną operetkę. Pozostawił 

po sobie nieśmiertelne wspomnienie w postaci najcudow
niejszych melodii, posiadających prawo obywatelstw a na 
wszystkich kontynentach świata. 

JERZY BOROWSKI 

Wiedeń . Pomnik J. Straussa w Parku Miejskim 



OFF.RETKI STR~USS 

„Indygo" 

„Karnawał w Rzymie" 

„Zemsta nietoperza" 

,.Tysiąc i jedna noc'' 

„caelioslro w Wiedniu' 

1871. 

1873. 

1874. 

H175. 

„Książę Methusalem" 11177. 

„Ciuciubabka" 1878. 

„Koronkov.ry Iartusz · kr Io ·ej'' 1880. 

„Wesoła wojna" 

„Noc w Wenecji" 

„Baron Cygański" 

„Simplicius" 

„Rycerz PoZinan" 

„Księżna Ninetta" 

„Jabuka" 

„Marzanna" 
„Bogini Roz!' dku" 
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Edmund Wayda 

- reżyser 

Stani ław Miszczyk 

- choreograf 

Jerzy Kondracki 
- scenograf 

Józef Wiłkomirski 

- kier. muzyczny 



·Edm und Borowski 
- dyrygent 

Zygmunt Rychter 
- chórmlstrz 

Witold Jawis 
asysten t reżysera 

Laura Popławska 

- korepetytor 

JAN STRAUSS 

ZEMST A 
NI ETOPER Z A 

operetka w 3 aktach, 

w/g Meilhaca i Halevy'ego przez Karola Haffner 
i Ryszarda Genee 

opracowanie poi kie J uliana Tuwima 

REALIZATORZY: 

Jnsceoizacja i reż seria: Kierownictwo muzyczne: 

Edmund Wayda Józef Wiłkomirski 

Choreografia: Scenografia i kostiumy: 

Stanisław Miszczyk Jerzy Kondracki 

Kierownik chóru: 

Zygmunt R ychter 

Kierownictwo artystyczn : Jacek Nieżychowt.ki 
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isenstein . 

Rosalinda 

Frank, dgr. więzienia 

Dr Falke, przyjaci e l Eisensteina 

Dr Blind: adwokat . . . 

Alfred, śpiewak operowg 

Adela, pokojówka Eisensteinów 

Ida, jej siostra, tancerka z baletu 

Mizzi, jej koleżanka 

Gigi, książe 

Adiutant .. 

Frosz, dozorca więzienia 

O S O B Y: 

. . 

.... . . 

Edmund W a))da 

Ewa Arska-Krasiejho 

Jacek Niei)}chowshi 

W itold Jawis 
Edward Newada 

Tadeu z Jar Z)Jński 

{
Edward Newada 
Paweł Leoniec 

{
Irena Brodzińska 
Izabella Ma rk owicz. 

{
W anda Paderewska 
B arbara Modelsk a 

X X X 

Tadeusz Hanusek 

{
Zbigni w Skar'Ż}}Tiski 
Jerz}} Borowski 

Eugeniusz No wowiejski 

Grellinger, wdowa po c. k. cukiern iku Zof ia Krz}}wicka-Toharz wska 

Listonosz X X 

Kamerdgner ks. Gigi Jerz }} Borowski 

Mała orkiestra Państwow••j Filharmonii Szczecińskiej 

Zespół chóru i balet Operetki Szczecińskiej 

! 
Parti e •oluu·e ta ń cr11 · Luc!ina Lakumów rio . Darbu.r Owsłkó u::na , 

Lesuk Adamnqk, Ry•~ord Stan kiewicz 
Aleksandra i\ lek•ll1ldrowla , 'kt ł dier 

D !I r g e n c i: 

Józef Wiłkomirski, Edmund Borowski 

Inspicjent: Barbara Roehr 
{
Iwo Dudarenko 

Kor epetgtorzy: Laura Popł mska 

-



Kierownik Techniczny: 

Bernard Mensz 

Kierownicy pracowni; 

Krawiecka damska . . Irena iVurch 

Krawiecka męska . . . M. Dwora/ww lti 

Perukarnj . . . . . • . Maria S:.cY zlmwska 

'l'apicerskiej . . . . . . Kazimierz Giórko 

Światło . . . . . . • . Kazimierz /wart.ski 

'Pracownia malarska. • Wacław W.Y :macki 

Rekwizytornia • . . . Roma Skarbowsha 

Brygadier sceny . . . . Włodzimierz Stasiw 

PRIM ADONNY 

Irena Brodzińska Ewa Arska-Krasiejko 

STR E SZCZENIE 

poznajecie? 

No jakże - przecież to walc nad walcami! Tak jest, właś
nie z „Zemsty N ietoperza". I pomyśleć, że to arcydzieło 

powstało w ciągu sześciu t11godni, przy czym ;ak wiado
mo Jan Strauss nie należa.t ani do Związku Kompozyt-0-
rów, a.ni do SPAMu, Z A SPUu, cz11 ZAIKSUu. Widocznie 
klimat Wiedn ia m a coś takiego w sobie, że najpiękniejsze 
melodie rodzą się w nim same. W żadnym inn11m mie§cie 
„Zemsta" nie mogla.by powstać„. 

Punktem kulminacyjnym akcji jest akt drugi, bal u księ
cia Orlowskiego. Spotykają się na nim WSZ1/SC11 uczest
nicy t ej pysznej zabawy, z wyjątkiem Alfreda, któr11„. 

Ale zacznijmy od początku. 
Fertyczna pokojóweczka Adela, pełniąca odpowiedzialne 

funkcje pom<>Cll domowej w domu państwa Eisenstein ma 

Eugeniusz Nowow ie isk i Ta dusz Hanusek 



Zofia Krzywicka- Tokarzewska Wanda Paderewska 

nie lada zmartwieni e. Otrz11mala ona wiadomość od swo
jej siostry Idt1, że dzisie j szej n ocy odbędzie się w span ial'!I 
bal u znanego ze swych ekstrawagancji księcia Orlow
skiego. żeby uzvskać wychodne opowiada swoj ej pani -
Rozalindzie - wzruszająęq historię o rzekomo ch ore; ciot
ce, którą musi odwiedzi . Rozal inda ma również swoje 
zmartwi en i e. Jej małżonek, zacny pan Gabri el, uda;e 
się wlaśnie do więzienia , celem odbycia k ary. Za co? 
Ot - dr obiazg. Dopuścił się on po prost u znieważenia 

wladZ1/. 

Kara nie b11lab11 może t aka straszna, gdyby nie to, że 

serdeczny przvjaciel dr Falke namawia go, by zami ast do · 
więzienia u dal si ę . .. na bal do księcia Gigi. Pano
wie - tak międz11 n ami mężcZ11znami - któż z nas oparl
b11 się takie; pokusie, zwłaszcza gd11 jestdm11 przek onani , · 
że nie spotkamy tam własnych żoneczek? N o więc/ B a, al e 
caly sęk w tym, że Falke m a st are porachunki z Eisen- · 
steinem. N ie pierwszy to przecież raz dobrana dw ó;ka wy
puszcza się na calonocne szaleństwo. Fa l ke nie może za
pomnieć o tym, j ak po jednej z birban tek, gdtJ alk ohol już 
mocno glowę zaprószvł, został w przebraniu nietoperza 

Ed ward New d a Tadeusz Jarczyński 

Izabella Markowicz Barbara Modelska 

zblamowany przez Eisensteina. Cale miasto trzęsto si ę 

wówczas z uciechy! Zapominając więc o męskiej sol idar
ności, zaprasza na ba! w tajemnicy przed Eisensteinem, 
również jego żonę. 

Biedna Rozalinda - jest ona w nie lada opresji. Z a
ledwie zamknęlu się drzwi za panem i wladcą, a już po
jawiają s lę st r aszliwe pokusy, ucieleśnione w osobie A l
f r eda, tenora o aksamitnym glosie, któremu żadna biato
g!owa oprzeć się nie jest w stanie. Taki z niego T ino 
Rossi! Alfred jest dawnym wielbic ielem Rozalindy i teraz 
widząc, że praw owitego eksploatatora wdzięków pani do
m u nie ma przy r odzinn ym ognisku, poczyna sobie zgo /a 
bezceremonialnie. Nie dość, że chciałby wejść w rea ln e 
kompetencje malżonka, lecz co gor sza, wdzieu:a jego sz'.af
rok i - zgroza pomyśleć - zabiera się do jego wina. 

Rozalinda zaczyna t racić gtowę i kto w ie co jeszcze przy
sz,oby jej u. tracić, gdy by nie to, że do mieszkan ia wkra
cza w asyście policji sam dyrektor więzienia, Frank. Przy
chodzi on zaaresztować Einsteina. Widzi go w czutym te te 
a tete z Rozalindą i lJez dłuższych ceregieli bierze do wię
zienia. Nie wie oczywiście, że zamiast Gabriela wędruje. „ 

A lfred, który nie chcąc kompromitować Rozalin.dy, nie 
prostuje omylki. 

Frank zadowolony ze spelnionego obou;iqzku oddaje A l
freda w ręce strażników więziennych, a sam spokojnie 
idzie ... na bal. Cóż nam zostaje innego, jak udać się w r az 
z nim? 

Tak więc wbrew naszej wrodzonej i glębokiej awer sf 
do arystokracji, znaleźliśmy się w apartamentach księc ia 

Gigi, a zarazem w drugim akcie operetki. 
Czy widzieliście kiedykolwiek, m ili widzowie, jakąś ope

retkę, gdzie w drugim akcie nie byłoby baletu? Ja zna
lem tylko dwie takie oper etki, przy czym przy głębszej 

analizie wyszlo na jaw, że pierwsza była właściwie ora
torium, a druga okazała się współczesną sztuką. polskiego 
autora o tematyce produkcyjnej . No, ale mniej sza z t ym. 
W11trZ11im11 starannie trzewiki o nogawki ł wejdźmy n a 



Paweł Leoniec Zbigniew Skarżyński 

salę, gdzie balet popisuje si , wspanialym taiicem. Spoty
kamy sam11ch znajomych z pierwszego aktu, a poza t11m 
calq masę przeraźliwie WtJtworn11ch dam i panów z naj
lepszego towarz11stwa' (operetkow ego). 

Dziwi nas trochę fakt, że i pokojóweczka Adela znaj
duje się w t11m nawskroś elitarn11m gronie, dziwi to tak
że i Eisensteina, ale Adelcia potrafi tak sprytnie Wl/PTZeĆ 
się swojej przynależno.§ci klasowej, że skonfudowanemu 
Gabrielowi nie pozostaje nic innego, jak przeprosić za po
m11lkę i coprędzej zająć się węgierską hrabiną, kryjącą 

swą papTJlkowatą urodę pod szczelną. maseczką.. Mt1 oczy
wiście poznajemy w uroczej Węgierce panią Rozalindę, 

ale Eisenstein poznać jej n ie powinien, no bo inaczej nie 
byloby operetki. Opanowany naglym, a gorą.cym afektem 
ofiarowuje jej wlasny zegarek jako namacalny, glofao ty
kający dowód milości. - Zabawa wre w najlepsze, na
strój wszechogarniającej przyjaźni dochodzi do zenitu, 
w ogólnym bruderszafcie Gabriel zaprz11sięga dozgonną 

prz113azn d11rektorowi więzienia Frankowi, nie wiedząc 

oczywiście z kim ma do cz11nienia, po czvm obaj opusz
czają zabawę , jeden b11 rozpocząć urzędowanie, drugi zaś 
by odsiedzieć karę. 

I oto jesteśmy w więzieniu. Wprawdzie t11lko w scenicz
n11m, ale zawsze ..• Wszechwładne rządy sprawuje tu -
oczywiście Frank - krzykniecie chórem drodzy widzowie. 
A wlaśnie, że nie. D11rektor Nieży... to jest chciałem po
wiedzieć Frank, jest wprawdzie nominalnym władcą tego 
miejsca odosobnienia, ale w tej chwili znajduje się on 
w stanie tak strasznego „katza", że marzy jedynie o moż

liwości przespania się. Nic dziwnego, że w t11ch warun
kach, berło władzy przechodzi w ręce strażnika więzien

nego Froscha. Charaktery:ityczną cechą tego pretorianina 
Temidy ;est to, że przy:izedl on ch11ba na świat już w sta
nie zamroczenia alkoholowego i do tej pory nie zdqżyl 

jeszcze przy;ść do riebie. Nie, .teby byl pijany. To nie to. 
Frosch ;e:it pe prostu w lltanłe permanentnej euforii, zwa-

... 
Jerzy Borowski 

ne; w terminologii naukowej „duslem", „bańką" lub „pól
ubzdryngoleniem". Dodajmv jeszcze, że rola Froscha ;est 
ulub i.onym polem popisu największ11ch komików świata. 
Nit.'szczęsn11 Frosch ma masę utrapień. Skromne i ku ci
chej kontem lacji sklaniające wnętrze więzienia od rana 
rozbrzmie wa §piewem uwięzionego A lfreda, prócz tego 
trze ba zaopi ekować się, znajdujqCJJ TTL się w „stanie od
miennJJm" przelożon1Jm Frankiem, a tu jeszcze pojawiają 
się d wi e wesolutkie dziewoje cz11Li Adela szukająca me
ce nasa, któr11 zaopiekowalb11 się jej niewqtpliw11m talen 
t em sceniczn1Jm, w raz z siostrZ1JCZkq Idą , a wreszcie wkra
cza Eisens ein dowiadujqclJ się ku własnemu zdumieniu, 
że przecież już od kilkunast u godzin odsiaduje karę. Zja
u:ia się oczywiście i Rosalinda, przy czym omal nie do
chodzi. do rozwodu, gdyż Eisenstein nie chce uwierzyć, że 
p międz11 jego malżonkq a Alfredem nie doszlo do - jak
by tu powiedzieć - zresztą z praktyki wiecie co mam na 
myśli. Na cale szczęście przebrany za aplikanta malżo
nek przekonywa się o niewinności połowicy, a ponieważ 

na dobitkę Rosalinda jest w posiadaniu zegarka stanowią
cego niezbity dowód lekkomyślności. pana abriela, prze· 
to nie może on zbyt skrupulatnie dochodzić prawdy. 

W myśl klasycznych. założeń operetkowych w finale ca
' 11 zespól robi wiele zamieszania na scenie, Adela znajdu;e 
swego mecenasa. (h m!) w osobie k sięcia Gigi, dr Farke ma 
peł ną satysfakcję, że zemsta mu się udala, c.'tór śpietetl, 
orkiestra gra forti ssimo, a cala widownia nie czekając na 
zasunięcie k ur tyny wali do szatni i wszyscy są bardzo za
dowoleni, najbardziej zaś niżej podpisan11 

WALERIAN PAWŁOW.SKI 



SOLISCI BALETU 

ZESPÓŁ CHÓRU I ADEPTÓW 

SOP R NY 

1. enowefa Banachomska 
2. Kr ystyna Br osznio ska 
3. J anina Mazgajska 
4. H alina N ossek 
5. Bar bara K ossaczew ska 
6. Maria Sosno ska 
7. Alo jza Szczęch 
8. Olga Tabaczn ik 

Lucyna Łakomówna Barbara Owsikówna 

ALTY 

1. Maria Bier nacka 
2. Zofia Owsianko 
3. Maria Stankiew icz 
4. Józefa Rakówna 
5. Anna Walczak 

TENORY 

I. Alfred J ackiewicz 
2. P iotr Kołodzie j 
3. Jer zy Micha lus 
4. Zby ław Sołtysik 
5. Lech Smereczyński 
6. Józef S zneider 
7. Zbigniew Za lew sk i 

BASY 

1. Stanisław Adamczyk 
2. Zenon F a lk owski 
3. Stani sław J anicki 
4. Michał Łuczak 
5. Krzysztof Rumińsk i 
6. Bohda n Szylkiewicz 

ZESPÓŁ B LETU 

I. Maryla Abakończyk 
2. Eleonora Adamczyk 
3. Met i Adler 
4. Barbara Góźdź 
5. Ter esa Hensold t 
6. Mary la R aszew:tka 
7. Zofi a Srokowska 
8. Irena Truchan 
9. Krystyn a Urba n 

Met Adler Eleonora Aleksandrowicz 



ORKIESTRA: 

MUZYCY P AN'STWOWEJ FILHARl\<IONII 
SZCZECl~SKIBJ 

I PAI'l'STWOWEJ OPERETKI W SZCZECINIE 

I SKRZYPCE 
Tadeusz Janicki - koncertmistrz 
Mieczysław Kujawa 
Anna Szponko 
Wacław Zakrzewski 
Emil Martyniak 
Kazimierz Czopk 

II SKRZYPCE 
Bolesław Kuik 
Wilhelm Relik 
Jan Lubkowski 
Bolesław Kalisz 

ALTÓWKI 
Stefan $!usarek 
Kurt Griinbaum 

WIOLONCZELE 
Walerian Ziółkowski 
Witold Sawaszkiewicz 
Roman Kurpiela 

KONTRABASY 
Antoni Kotliński 
Bolesław Zagórski 

FLETY 
Józef Kisielewicz 
Zygmunt Wojtanowski 

OBOJE 
Stanisław Hackiewicz 
Ludwik Czech 

KLARNETY 
Mieczysław Grygorowicz 
Tadeusz Mazur 

FAGOTY 
Franciszek Bogdaszewski 
Józef Przędziński 

WALTORNIE 
W'ktor Kowalczyk 
Franciszek Krzemiński 
Roman Stalewski 
Bolesław Matulewicz 

TRĄBKI 

Mieczysław Slasiurka 
Wiesław Biliński 

PUZONY 
Bronisław Banderski 
Franciszek Michalski 
An oni Skrzypczak 

PERKUSJA 
Czesław Cupak 
Leon Cieślik 
Iwo Dudarenko - korepetytor 

Inspektor Orkiestry - Antoni Skrzypczak 

RESTAURACJA 

«SŁONECZNA» 
ul. Mickiewicza-Pogodno 

POL.EC A 

w szerokim asortymencie smaczne dania 
1 a zimno i gorąco 

Gwarantujemg 

szybką, fachową i uprzejmą obsługę 

SPOKOJNĄ 

PRZYSZł.OSC 

może Ci 

ZAPEWNIC 

WYGRANA 

!100.000 
NA ."IJPON 

SZ G Z EG I ŃSKIEJ GRY LICZBOWEJ 

,,GRl"F'' 



SZCZECINSKIE ZAKŁADY GASTRONOMICZNE 
Pół. OC 

ZAPRASZAJĄ 
po przeds tawieniu 

NA S ACZNE 
I 

W DUŻYM WYBORZE POSIŁKI 

Do Restauracji: 

,,PALOMA" 
„ŻEGLARSKA" 

PIASTOWSKA" 
" 

Następna premiera: 

I „ORFEUSZ W PIEKLE" 
} acques Of en bach 

WYDAWCA: 
PAŃSTWOWA OPERETKA 

w Szczecinie 
ul. P ot ulicka 1 tel 359-59 

Z-ca dyrektora: TADEUSZ S ZCZERBA TKO 
Sekr etarz teatru: STELLA JASI:r'l'SKA 

Za redakcję: J ERzy BOROW Kl 

Szcz. 2098. H -3-523 




