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Jerzy Maclerakowakl 

Kilka słów do programu 

Słynne piosenki - szlagiery lat międzywojennych, upa
miętnione niezrównaną interpretacją wielkich artystów ka
baretu owej epoki, jak Hanno Ordonó1vno. Zulo Pogorzel
ska, Miro Zimińska, Eugeniusz Bodo, Aleksander Żabczyń
ski, Tadeusz Olsza, Ludwik Sempoliński, Adolf Dymsza, 
Kaziml_~rz Kruk~w.ski, stoły się dla autora pretekstem do 
napisania mu~~alu o nocnym życiu Warszawy, o może 

raczej , Wp(szowki z lot trzydziestych. 
W ty,;1 „~.elu zo'paznoł się on z ponad trzystoma piosen
kami ci -:,yb-ral nich około siedemdz.iesię·ciu, by połc;czyć je 
dialogcrl\1 i. ~ł~o~Żyć musical, scharakteryzowany przez n·iego 
następUj~cymi • ~r~ami: 

' r · ~;'Widowisko z miłością i zbrodnią, z nocnym 
lokal~m c - i fordanserko mi, z podstarzałym 
lowelasem i sentymentalnym gigolakiem, 
z panną, która poluje na męża i panią, 

która go już ma, ale nie jest od tego, by 
up:olow.ać coś jeszcze -

SŁOWEM -
JAK SOBIE WYOBRAŻAM 
PIĘKNE LATA. TRZYDZIESTE.„" 

~ 
Z tekstu poszc~ólnych piosenek autor wyszedł do cha-
rakterystyki posz€zególnych postaci, prowadzących a keję 
tego musicalu,. pośród których nie brok i arystokraty i pre
zesa z żoną .i przyjaciółką, i apasza, ulicznicy, fordanse
rek, byłego ary.stÓkraty, słowem postaci przewijających się 
niemal zawsze w widowiskach satyryczno-muzycznych, 
a tutaj wlączonyc,b w nocne życie warszawskie. Rzecz oczy
wista, że minione lota i doświadczenie życiowe, jakie 
dzielą nos od tej epok-i wpłynąć musiały no zmia.nę od
czucia, jakie budzą dziś owe piosenki. Zamierzona po
wago i sentyment,· jakie w nich chcieli znajdować twórcy 
tekstów i odpowiednio do tego przez kompozytorów po
myślanęj muzyki, zmieniło się obecnie na spojrzenie 
raczej sotyryczn.e, a „Iza wzruszenia" z lot trzydziestych 
co na nojwyi:ej uśmiech życzliwie ironiczny, Toteż wizja 
tworzono tutaj' r przez autora musiała nabrać z natury 
rzeczy ·tonu z "pewnością o wiele bardziej satyrycznego, 
niżli mogli tego w swoich zamierzeniach twórcy owvch 
piosenek oczekiwać. A że zamierzeniem jego było danie 
obrazu scenicznego jakiemuś wycinkowi życia z lat trzy
dziestych, p~iętnego jeszcze niektórym widzom starszej 
generacji, a "' nieznanego już całkowicie młodszym , bo 
pochodząceŚo "z zamkniętej już epoki nie tylko z1esztą 
nocnego życia # stolicy, nazwał swój musical „Taka noc 
nie powtódy się więcej„." 

Widowisko ' te,.' niezależnie od swoich walorów teatrolno
muzycznych, świadczących o inwencji i pomysłowości au
tora, stanowić będzie ciekawą konfrontację: wyobraźni 
i rzeczywistości. Polegać będzie na porównaniu obrazu, 
jakie na zasadzie piosenek i niewątpliwie wielu roz
mów na ten temat, stworzyło fantazja autora z auten
tycznymi wspomnieniami tych wszystkich, którzy przeżywali 
owe czasy i zachowali w pomięci jeszcze do dziś tamte 
warszawskie noce z piosenką i alkoholem, 

HANKA ORDONÓWNA 



Tok więc „Tako noc nie powtórz y się więcecj" wvwoło 
z pewnością sympatyczny oklask dla jej autora, jak i dy
skusję nad „prawdą" jego wizji nocnego życia Warszawy 
lot trzydzi es tych, czy słu sznego powiązania takiej, o nie 
·innej galerii postaci z ówczesną stolicą, będących no tym 
odcinku jakąś jej reprezentacją. 
Jedno jest pewne, że „Taka noc nie powtórzy się więcej 
stwarza mło dej generacji widzów możliwość zapoznania 
się z całym wachlarzem piosenek-szlagierów, które ba
wiły, wzruszały, czy emocjonowały poprzedzające ich 
generacje. 

Jerzy Macierakowski 

„Tako noc nie powtórzy się więcej" - K. Stefanowicz 
Od lewej: Andrzej Herder, Zbigniew Płoszaj, Alicjo Krawczykówno, 

Jerzy Walczak, Kazimierz Iwiński 

„Dobrze skrojony frak" - G. Dregely 
Jerzy Walczak, Barbara Wałkówna, Zbigni ew Płoszaj 
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Dyrektor i kierownik artystyczny : FELIKS ŻUKOWSKI Wicedyrektor : SABINA NOWICKA 

Kier. lit.: Krystyna Bobrowska Marian Piechal 

KASPER STEFANOWICZ 

TAKA 1 IOC NIE P /TÓRZY SIE 

WIDOWISKO MUZYCZNE W 2 CZĘŚCIACH 

Osłby: 
GUCIO, aktualny arystokrata 
PUCYBUT 

- J e~y Walczak 
- Andrzej Herder 
- Janusz Gajos 

Bohdan Wróblewski 

IĘ 

TAJNIAK 
ULICZNICA RITA 
FILIPINA 

lwOfl-0· - Sloc~yitsko 13oz-~ 
Alicja Krawczykówna 

FLOREK - apasz 
MAŃKA 
FERDYNAND, właściciel lokalu 
WANIA, były arystokrata 
PREZES ALFRED 
LOLA. sekretarka pana Alfreda 

MARTA, żona pana Alfreda 

- Zbigniew Płoszaj 

- M i rosława Marcheluk 
- Kazimierz Iwiński 

Henryk Jóźwiak 

J 

FORDANSERKI: 

- Zbigniew Jabłoński 
Joanna Jędryka 

Alicja Zomer 
Hanna Boratyńska 

- Elżmeta 5"ZTTloniewsko f(i~ /<hot. 

ŚWIĘTY ANTONI 

KELNER 

M&tte-W.;~ ~o" l/~.ao.?"lsK.a 
- Jerzy Ćwikliński 

- Ludwik Kasendra 

Inscenizacja: IRMA CZAYKOWSKA BARBARA FIJEWSKA 

Reżyseria: IRMA CZAYKOWSKA l ' Choreografia: BARBARA FIJEWSKA 

Dekoracje i kostiumy: JAN MARCIN SZANCER Kierownictwo muzyczne: PIOTR HERTEL • 

Asystent reżyser!: Andrzej Herder 

Przy fortepianach: b fe?,~f'li et;;;~(~ i Marian Suchecki 

Opracowanie na dwa fortepiany : Piotr Hertel i Edward Żuk 

Przy egzemplarzu: Helena Kamińska Przedstawienie prowadzi: Ludwik Kasendra 

Premiera 3 kwietnia 1966 r . 
na scen ie Teatru 7, 15 



KTO PAMIĘTA? 

„Skrwawione serce, 

zdeptane w tłumie, 

o poniewierce zapomnieć umie. 

Jo jeszcze czekam 

i kocham. choć z dalekn, 

bo wiem, ż e przyjdzie czas, 

gdy uścisk znów połączy nas„ ." 

~c r r r r 1r r r r 1 r r J J& 
FI - n, li - li, pi - pi, na- na, Fi - li - pi - na, 

łJ J j J 1J J j J I J J l j J_e 
p-o- ..,,„ pe.- llQ, to ko- cha.- na i<'sŁ d-z.iew c"ll- na. 

„Kto inny nie umiolby 

tak dręcz y ć do łez, 

kto inny zrozumiałby, że wszystko ma hes " 

„Swój los na jedną stawiam kartę: 

Ty, albo żad"a ! Ty, albo żad no! 

Tak musi być, bo serce me uparte! 

Ty, albo żadna! Ty, albo nikt!.„" 

i4JJl,f ,l IZ r r r 1.J .J 
Czy pa- m Mar - la 

r r J I ,J 11 J J 1 o 

la my5l u - par - la zn-bi -ja mnie. 

„ Gdzie twoje serce? Czemuś smutna i zła? 

Gdzie twoje serce i gdzie miłość jest twa? 

Noc szybko mija, ty jesteś wszystkich i niczyja. 

c;Jdzie twoje serce? Szczęście tak krótko trwa!" 

„Nie będziesz ty, to będzie inna, 

to będzie inna i nie pomogą nic Izy. 

Raz, dwa, trzy i będzie inna, 

i będziesz winna ty sama, tylko ty! 

Żal ci będzie, ja wiem, jak nikomu. 

Będziesz gryźć się, jo wiem, czekać w domu 

no mój list, na telefon, no znak. 

A ja będę inną tulić, ty wiesz jak„." 

. f ''\ "1< „ t1 J t1 I ~ 1nJ1,flj 
S„kod„ lwoich la. 

I ~ jl J n Jl J1l J1t2__J 
iar rru-loo-c1 scicrl, 1 l~-ho plo-nicwsilan1uichwi-no1 

„Jednym dal los pieniędzy trzos, 

bogactwa i klejnoty. 

Nam nie dal nic, nie mamy nic 

prócz serca i tęsknoty. 

Lecz my bez skarg płomieniem warg 

stopimy świat na złoto. 

Gdy się pieszczotą ramiona splotą 

- nasz to największy skarb. 

Nasza jest noc 

i oprócz niej nie morny nic, 

więcej nam nie trzeba.„" 

Kto pamięta te stare melodie - uśmiechni e się, być może; 

kto nie po mięta - posłucha po prostu, bo: 

TAKA NOC NIE POWTÓRZY SIĘ WIĘCEJ... 



Z BIEŻĄCEGO REPERTUARU: TEATR 7,15 

„Piekło Izabelli" - J. Devol 

Alicja Zomer, Maciej Malek, Henryk Staszewski 

Z BIEŻĄCEGO REPERTUARU: TEATR im. ST. JARACZA 

SCENA TEATRU „ROZMAITOŚCI" 

„Namiestnik" - R. Hochhuth 

Od lewej: Feliks Żukowski, SłaVvom ir Mi siurewicz, Józef Z bi róg. 
Marian Nowicki 

poleca: 
szeroki asortyment tkanin weł· 
nianych nisko i wysokopro· 
centowych ·oraz praktyczne 
tkaniny z elany na ubrania, 
kostiumy i sukienki w różnych 
kolorach i deseniach. 

UL. PIOTRKOWSKA 51 
UL. PIOTRKOWSKA 73 
UL. PIOTRKOWSKA 117 
UL. PIOTRKOWSKA 142 
PL. WOLNOŚCI 8 
UL. NARUTOWICZA 32 
UL. PIOTRKOWSKA 122 
UL. PIOTRKOWSKA 228 

HANDLOWY DOM DZIECKA 

W ŁODZI, ul. Piotrkowska 60/62 
tel. 211-48 

oraz sklepy satelickie dla wygody klientów rozmiesz
czone w różnych punktach miasta polecają: 

szeroki asortyment płaszczy dziewczęcych, dziecię· 

cych i chłopięcych z laminatów i tkanin wełnianych 
wysoko i nisko 0/e sukienek, ubrań, spodni oraz 
artykułów sportowych. 

Dla najmłodszych H.D.D. poleca duży wybór za· 
bawek. 



W REPERTUARZE:. 
TEATR 7,15 4.1 

Dregely - Jurandot 
DOBRZE SKROJONY FRAK 

Jacques D2val 
PIEKŁO IZABELI 

Maurice Hennequin 
KŁAMCZUCHA 

Mary Chase 
MÓJ PRZYJACIEL HARVEY 

Maria Konopnicka 

Cena 3 zł 

O KRASNOLUDKACH I SIEROTCE MARYSI 

W przygotowaniu: 

Claude Magn<ier 
PARYŻANIN 

KABARET SA1YRYCZNY 

TEATR im. ST. JARACZA 
W SALI TEATRU „ROZMAITOSCI", 
UL. MONIUSZKI 4a. 

Rolf Hochhuth 
NAMIESTNIK 

Arthur Miller 
CZAROWNICE Z SALEM 

Bertolt Brecht 
KAUKASKIE KOŁO KREDOWE 

Henryk Sienkicewicz 
W PUSTYNI I W PUSZCZY 

(oda pt.: J. Mazanek) 

John Webster 
BIAŁA DIABLICA 

W przygotowaniu: 

Claude Mauriac 
ROZMOWA 

Aleksy Arbuzow 
MÓJ BIEDNY MARAT 

;\dres teatru: 
Łódź, ul. Traugutta 1. 
Kasa teatru czynna od godz. 10 do 13 i od 16 
do 19,15 - tel. 272-70. 
Biuro Organizacji Widowni, ul. Kilińskiego 45, 
tel. 315-33 przyjmuje zamówienia no bilety 
zbiorowe w godz. oci 8.00 do 15.00. Przedsprze
daż biletów normalnych w „Orbisie", ul. Piotr
kowska 65, tel. 321-03. 
W poniedziałki teatr nieczynny. 

?akl. Typograficzne zam. 144.1.67 r. - 3000 06/501 
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