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N 
IE wykluczone, że w chwili, gdy będziecie 
Pań t.wo czytać te słowa, pierwszy ciJowiek 
dotrze do Księżyca i fakt ten uwieńczy wie
loletnią twórc:zą prace: uczonych i techników 
powstającyt:h w cieniu bohatt'rów Kosmosu 

znanych z nazv.• ka. SpelnUoby sic: jedno z naj .arszych 
marzeń ludzkości. W przededniu - przypomnijmy, jak wy
obraża! sobie przygotowanie do takiej eskapady Jułtusz 
Verne: 
„Natychmiast wi;ięto sic: do wygładzania '~:nc:trza arma
ty. ( ... ) W kilka tygodni wewnc:trzne ściany olbrzymiej ru
ry nabrały · ciśle cylindrycznej formy i -zostały odpolero
wane do poły ku. Wreszcie 22 wTześnia akurat w rok po 
ogłoszeniu słynnej propozycji prczc a Batbicane'a olbrzy
mie działo dokładnie z matematyczną ścisłością u taw!one 
pionowo gotowe było do st.rzalu. Ocz kiwano tylko na 
Księżyc, t n jednak nic mógł się spóż.nić na oznaczoną 
chwile:. ( ... ) 

Przed upływem lat dwudziestu polowa ludności Z\\ "edzi 
już Księżyc". 

(,,Z Ziemi na Księżyc w 97 godzin, 
20 minut") 

Nic zabav,;nieJSZ go, niż konfrontowanie z dniem dz.i
siejSZj"Il"l wyobrażer'l o przyszłym kształcie świat.a przeka
zanych nam w piśmie i obrazie przez miruone pokolenia. 
Fantazja człowieka jest jego silą , post<:I) rod.ci. sic: ze zgo
dy na ruepra„,dopodobne: nieprawd~Obna zdawała sic; 
przecież kiedyś i kur ·to ć Ziemi i moi.Ilość UJarzmi :nia 
piorunów i - siłą podobnych przyi;wyczajeń - ~'2.ględność 
czasu odkryta już za nasze; pamięci przez Emsteina. nu
jąc: marzcn ia o przysz.lości CJ\V ilizacji technicZ.11CJ t.rud o 
j~ nam jednak oderwać sic: od do ·tc:pnych współcze nie 
doświadczen, za to każdemu wybitniejszemu wyna1az.kowi 
skłonni jeste~my pn)' pi.sac z.naczcnic cpokO\\ ego kroku 
naprzód i sądzić, że :mi:eni on cale nll5.Ze życie. Na niewiele 
łat przed pierwszym lotem braci Wright Bolesław Prus 
pisał: 
„ ... Wszakże pan myślał kiedyś o machinach latających? 
Nie o kierowaniu ta:onami, które są lżejsze od powietrza, 
ale - o locie machiny ci~ż.kiej, napełnionej i obwarowa
nej jak pancernik? Czy pan rozwnie, jaki nastąpiłby 
przewrót w świecie po podobnym wyna:az.ku? ...• 'ie ma 
fortec, amtii, granic ... Znikają narody, lecz za to w nad
ziem. kich budowlach przychodzą na Ś\\;at istoty podobne 
do aniołów lub starożytnych bogów ... " 

(,,Lalka'") 

Wicie cza u mija, nim nowy wynalazek zacz.nie się roz
wi ać w sposób niezaJci.ny od doświadcze1\ poprzedzającej 
go epoki, zyska swój i bie tylko właściwy ksz.talt, zanim 
ustali się Jego rola w- życiu spolec-zeń~t.w. Nim samochód 
poz.bc;dzic sic;- podobic11. twa do pojazdu konnego bez. dysz.
Ja, lub samolot - wcześniej niż środkiem masowej komu
nikac"i - stanie się nar-zędzicm walki 1 z.niszczenia. Pięk-

na, utopijna cz to wiara, że dokonane wla nic odkrycie 
zmieni na I p ze 1 ud z i, nie raz zawiodła. 

Dlatego też kreśląc kolejny fikcyjny obraz świata, ku 
któremu wieść móglby rom.·ój cyv. 'liz.acji tru iej niż bez 
realiów tcchnicmych dnia d~ iejsz~o j t wyobrazić go 
sobie bez. na zych si;ołecz.nych i indywidualnych przywar. 
Z nich nie wyr.woli nas żaden kolejny milowy krok doko
nany pn:cz technikę - choć z najgroźniejszych na pewno 
możemy wyzwolić się sami, bez pomocy sił nadprz.y o
dzonych i bez dobrej rady „z zev.1nątrz", której prawdo
podobieństwo krvje i:i«;' w słowach wybitnego radzieckiego 
uczonego odpowiadającego na ankictc: poświ<:CQną b I ! s
ki m per pektywom nauki : 
,, ... Nawiązanie lącz.ności z innymi Cy\dlizacjami w kos
mosie przy zastosowaniu radioteleskopów lub kierowanych 
wiązek światła tak zwanych laserów, możc dopro-.vadzlć 
w przyszlości do wymiany nagromadzonej wiedzy pomiq
dzy mieszkańcami naszej planet i rozumnymi i totami in
nych dalekich światów. 

Dla ludzkości będzie to mieć o \.\ielc większe znaczenie, 
niż to wszy •ko, czego dostarcza.ią nam badania wykonane 
na Ziemi. ponieważ naszymi partnerami mogą stać się 
C) \ilizacje, które wypr:zedz.ily nas w swoim rozwoju 
o miliony lat" . 

• 1iejmy jdenak nadzieje:, że na naszej ani żadnej innej 
planecie nie pow tanie cywilizacja, w której rola dyktatora 
przypadłaby zdezorganizowanemu automatowi Jakiejś Ne
mezis Ględzącej. a za sprawą drobnomie zc-zan podobnych 

damowi najw panialsze cuda techniki slużylyby najz.wy
kle.iszernu konformizmowi. Miejmy nadTieję? ... Chyba za
leży to od nas. Przyjrzyjmy się więc sobie w _ cenkz.nym 
;i;wierciadlc - i zastanówmy, dlaczego tak bardw nie lu
bimy się zmieniać żyjąc w świecie zmieniającym się szyb
ciej od nasqch o nim pojęć ... 



Stanislaw Bąkowski - projekt kostiumu 

Zalóirny, że mają rację futurolodzy, pnewidujący kom
puteryzację niemal wsz.ystkich dziedz. życia Jud7.kiego. 
Już dill maszyny liczące nie tylko prowadzą księgowość 
największych przed iębiorstw, kierują ruchem ulicznym 
i prze\vidują pogodę (choć też nie zawsze ści le!), le<:z. 
również komponują muzykę, piszą wtiersze Jirycrz;ne i listy 
miło ne (zamówienia moina kierować do matematyków 
brytyjskich) a nawet pełnią rolę swatki. A co to dopiero 
będzie jutro? ... 

Widmo sztucznego geniusza wy?lier nie tylko z kart po
wieści !antastycz.no~naukowych, lecz także z rzeC'Lowych 
rozpraw fil<no!ów i socjologów. Zdaniem bowaem cyber
netyków teoretycznie nic nie stoi na przesz.kodzie, aby ta 
ka maszyna stała się zarówno skarbnicą „wiadomości złego 
i dobrego" jak i najwyższym autorytetem rozstrzygającym 
o losach ludzkich. 

Czy rzeczywiście nadchodzi epoka maszyn do rządzenia 
decydujących o tym, czego czlowiekowi potrzeba do 
szczęścia, a nawet o C'Lym powinien myśleć dziś li co ma 
robić jutro? Czy istotnie ·~oz.ostanie mu tylko prawo wy
boru jednego z nielicznych „wariantów" postępowania, 
określonych programem ,,mózgu elektrono'\vego"? Czy w 
takim ,,Raju" komputerów może ~ę znaleźć miejsce na 
niezaprogramowany kwiatek dla Ewy, na dyskretne pod
wójne życie, na zwykłą miłość clM·ojga ludzi? ... 

Nie obawiajmy się maszyn. Model skomputeryzowanego 
świata móglby nabrać realnego kS'J;taltu tylko wówczas. 
gdyby człowiek mógł i zechcieł konstruować maszyny po
siadające swój własny świat, maszyny zdolne do pokocha
nia innych maszyn _ Wątpimy jednak, by ludzkość kiedy
kolwiek posta""'lila sobie taki cel. Raczej będzie skłonna 
obdarzać maszyny psią wiernością człowiekowi . Oczywiś
cie, taka wierność może być r6vvnież rnc:tEąca. 

Nie dajmy się jednak ZiWRriować komputerom ! Taki 
świat, wierzymy w to głęboko, jest tak samo niemożliwy 
do urzeczywistnienia, jak przekonanie ludZkości, aby zre
zygnowała z po'Z.nania smaku „grzechu pierworodnego". 
Pomyślmy bowiem co by było, gdyby ... 
Wprowad'llając na scenę fikcyjny „model świata" posłu 

ży iśmy się prawem fantastyki naukowej do kreowania 
spoleczeńsbw najdziwniejszych z dziwnych . Pozwólcie jed
nak, że nie będ7'ierny się bawdć w Jeremiasza . Jeśli Ame
rykanie bawią się w up:rawian !e formy z gatunku science
fiction zwanej „ pace-opera" (KosrniC'Z41a epopea bohater
ska, serio), to my już wolimy space-operetkę , a zwłaszcza 
space-musical. 

W doble kiedy kosmonauci nadają programy typu 
. .show" z bezpośrednich okolic ks.ięiyca , jak najbardziej 
na czasie wydaje się pojrzeć poprzez krzywe zwierciadło 
na niektóre futurologiczine prognozy - właśnie z dystamu 
międzyplanetarnego ... 

Krzysztof Boruń , Andrzej Tylczyńsk i 



Krzysztof BORUŃ, dziennikarz 
i publicysta ,,Tygodnika Demo
kratycznego" znany j ·t przede 
w·zys'kim jako autor powieści 
i opowiadań fantastyczno nau
kowych. Napi ·ma \\ pólnic z 
A. Trepką trylogia a ·tronautyczna („Zagubiona prz.ysz.
ł '<:", „Proxima" i „Ko mlczni bracia"), powieści „Ósmy 
krąg piekieł" i „Próg nieśmiertelności'', opowiadania za
warte w tomie „Anty'wiat" cie zą się zasłużoną poczyt
nością i doczC'kały się już licznych przekładów na języki 
obce. Science-fiction j t trudnym gatunkiem li erackim, 
wymaga ·ącym od autora zarówno urn i jc:Lno ci pi ar ·kich 
i fantaz.ii \\' kształtowaniu świata fikcji, jak i szczególnej 
dyscypliny intelektualnej oraz gruntownej wiedzy. Krzy z
tof Boruń je t w półzało-łycielem i członkiem władz Pol
skich Towarzystw: Astronautycznego i Cybernetycznego. 
Nic znamy tajemnic warsz.latu pólki. której z.awdz.i~-zamy 
,.Wygnanie z Raju". ale \\ Ino zgadywać. że Boruń repre
zentu ·e w niej ,,mędrca szkiełko i oko"„. 

ndn;eja TYLCZYN
SKIEGO jako autora tek
stów poularnych piosenek 
nikomu chyba przedsta
wiać nie trzeba, bo któż 
nie ma takich przetojów, 
jak „Dzisiaj. jutro, z.a.w
sze" (piosenka Dwudz.ie

sto!ecial, ,,D1ie1i niepodobny do dnia", „Kormorany", „Nig
dy więcej", ,,Domek bez adresu'' i innych - nagradzanych 
na fe tiwalach, wydawanych zagranicą, śpiewanych jak 
kraj długi i szer ki? iei:orównani<. mniej znana jest 
działalność ich autora \\ innych dz.iedz!nach. Dz.iennikar-L 
i krytyk filmowy \W „Tygodniku Demokratycznym" i „Fil
mie"), satyryk współtwórca głośnego w Jatach pięćdzie
siątych kabaretu „Iluzjon", o tatnio kierownik artystyczny 
z polu młodzieżowego „Wiś.lanie" - po lanowił próbOwać 
swych ·i! również w dramaturgii. „Wygnanie z Ra ' u" jest 
jego teatralnym debiutem, w oczekiwaniu na prapremierę 
napisał już dwie na . tępne sz.tuki. 

Jerz.y ABRATOWSKI, 
kompozyt.or, pianista i ba
daj najwybitniejszy \\ 
kraju mistrz. gry na orga
na h elektronowych, jest 
z racji talentu i grun
towneg przygotowania 
teoretycznego autor ·tetero 

wśród muzyków W życiu prywatnym z.nany jest z. zamiło
wania do „mCC'hanicz.nych zabawek", ze z.naw twcm i upo
rem gromadzi sprzęt elektroniczny najwyższej Jakości. Po
i.wala mu to w pracy panować znakomicie nad trudnym 
aparatem technicznym zaangażowanym w radiowych i in. 
nagraniach muzycznych. nie jest ·wykluczone, że wpłynęło 
to także na zainteresowanie się librettem „Wygnania 
z. Raju''.„ 

Jerzy bratowski komponuje również muzykę filmową, 
teatralną, utwory instrumentalne, najbardziej jednak zna
ne są jego p:osenki - takie jak „Ktoś gra walczyka", 
„Szafirowa romanca", ,,Gdy mi ciebie z.a.braknie", „Szep
tem". Był przez dwie kadencje członkiem Zarządu · Prze
wodniczącym Związku Autorów i Kompozytorów Utworów 
Rozrywkowych „ZAKR". Po zakończeniu pracy nad „Wy
gnaniem z. Raju" wy1echał do Stanów Zjednoczonych, za
pewne usłyszymy wkrótce o jego nowych, odniesionych 
tam sukcesach. 

j , k . 

Krzysztof TRZCI · SK;,jedna z pierwszoplanowych posta
ci pal.kiego jai.zu, urod7.il się w 1931 r. w Poznaniu. Nie
mal od i;ocząlku swej działalności artystycznCJ intereso
wał się muzyką modern-jazzu, w 1956 r . stworzył sckstc1 
grający w tym stylu. Ukończył Akademię Medyc-mą i roz
począł pracę leklilrz.a. jednocześnie jako Komeda występu
jąc w roli ja.u.mana. Pseudonim ten był wziętym z lat 
dLicciństwa przydomkiem: mały Krzysztof bawiąc się z r~
wiclnikami w partyzantkę, przez pomyłkę opuścił w napi
sie „Komenda" literę „n" i odtąd z.o tal przez nich nazwa
ny „Komedą"„. 

Porzuchvszy ostatecwie bi&ly fartuch Komeda - oprócz 
kompozycji jazzowej i występów ze woim zespołem 
jął się twórczości z.v.;ązanej z. filmem: lista długo-, śred
nio i krótkometrażowych filmów, którym dał muzyczną 
oµr'awę, byłaby dłuż.sza, niż to wspomnienie. Komeda z:~u
st..rował m. in. „Dwóch ludzi z szafą" Polańskiego, „. 1c
v."innych czarodziei" Wajdy, „Do widzenia, do ju ra" :\Ior
gensterna, ,,Szkl<01ą górę" Komorowskiego, „Nóż w wo
dzie" Pola1iskiego, „Hvad med os", „Kattorna" i „Głód" 
Carlssena, „Ubranie prawie nowe" Haupego, „Prav.:o 
i pięść" Hoffmana i Skórzewskiego, polską nowelę w „NaJ
piękniejszych osz.ustwach świata", „ iekochaną" Nasfete
ra, „Barierę" i „Start" Skolimowskiego, „Cul-de-~ac". i „Ro
semary's Baby" Polańskiego. Jego kompozycje Jazzowe 
„Swan.tetic", ,Etiudy baletowe" i „ ti.gmatic" nagrane 
z.ostały przez krai<>we i zagraniczne firmy plytcwe. Ostat
nie miesiące prze!J śmiercią spędził Komeda w Hollywood, 
gdzie wytwórnia filmowa „Paramount" zaproponowała mu 
stałą współpracę. 

Krzysztof Trzciński był przykładem artysty, któremu 
światow sł wa nie zawróciła w głowie, do końca pozo ·tal 
skromnym, wraż.l[y.rym i bezpośrednim człowiekiem. Ten 
many i uz.nany autor muzyki filmowej stale przeżywał 
rozterki nowicjusz.a: „„może powinienem brać jakieś lekcje 
kompozycji?" pytał pół żartem pół serio, w cz ie pracy 
nad jednym z filmów. „Kai.dy nowy film jest dla mnie 
muzyczną przygodą i wielką niewiado~ą„." . 
Nie będzie już ich więcej. Wraz z tragicznym wypadkiem 
na wzgórzach Beverly Hills w Los Angeles, zakończył się 
wielki rozdział w historii polskiego jazzu i polskiej mu
zyki filmowej. 

, luz.yka balet.owa, którą usłyszymy w „Wygnaniu z Ra
ju", skomponowana została w 1962 r. i nosi na sobie pic;t
no ówczesnego stylu. Może więc dla kogoś z.ab zmi nieco 
archaizująco, ale te ślady minionych nastrojów nic obni
żają jeJ wartości. 

Kr Lian Brodacki 



WYGNANIE Z RAJU 
MUSICAL W 6 ODSŁONACH Z PROLOGIEM, 3 EPILOGAMI I FINAŁEM 

Rzecz dzieje się na pl,anecie 

Raj, gdzie nic nie dzieje się 

przypadkiem„ . 

L ibretto: 

Krzysztof BORUŃ 
Andrzej TYLCZYNSKI 

Muzyka: 

Jerzy ABRATOWSKI 
Krzysztof KOMED -TRZCIŃSK I 

Teksty piosenek: 

Andrzej TYLCZYŃSKI 

Kierownict.\llO muzycz.ne: 

Ryszard D MROSZ 

Inscenizacja i reżyseria: 

Henryk MOZER - P.W.S.T. 

Choreografia: 

Zygmunt K MIŃSKI 

Scenografia: 

Stanisław B KOWSKI 

Korepetytorzy: 

Urszula EKIERT 
Stefan RUDKO 
Elżbieta ŚLIWOWSKA 

Asy tent reżysera : 

Marian RAJSKI 

Inspicjen: 

J ad viga KOWALCZYK 

X.XV 

D XX.IV 

EWA 

BEAT 

AD&."1 

BAND 

BIG 

PROKURATOR 

OBRONCA 

WĄŻ 

OSOBY 
w kolejności ukazywania się 

na scenie 

Józef MUSZYŃSKI 

Władysław KNAP 

Longina KOZIKOWSKA 

Urszula POLANOWSKA 

J ózef KORZENIOWSKI 

Krystyna WODZYŃSK 

Mal"ian RAJSKI 

Bolesław ANDRZEJCZYK 

Helena MACIGANOWSKA 

Marian ROŻEK 

NEMEZIS - automat biologic.z.ny 
J ana HEINE 

KOM.POZYTOR Zenon ST ŃCZYK 

STARUCH Ludmiła SZWABOWICZ 

L ICJANT Adam KOPCIUSZEWSKI 

LICJANTKA Genowefa PRONIEWICZ 

PRZEWODNICZ CY Janusz GOLC 

oraz ADEPCI STUDIO CHÓR I BALET TEATRU 
M ZYCZNEGO 

DYRYGUJE Ryszard DA.l\1ROSZ 



Moze kiedyś byt kto~ inny 
ktoś pięknieiszy, ktoś mqdrzejsz11, 
moze Lęsk111l do dzicwcz11n11 . 
może kochal, tak jak ja? 
Może świtu go budzll11 
w lożach kobiet najp1ękniejsz11ch, 
lecz czy poznał wielką milok 
i jej smak? 

Jesteś mojq milościq 
niewywanq, ukrywanq tyle lat. 
Z tobą się spl0Ll11 marzenia 
jak warkocze srebrnych nocy 
pełnych gwiazd„. 
Jest eś mojq milościq, 
kiedy marzę - wiatr powtarza slowa te, 
że jesteś moją milościq, 
nieklamanq, ukr11wanq, 
jak najdroższy w życiu skarb. 
T11 jesteś moją miłością 
Dziś 'uż wiesz! „. 

Może, gd11by to powiedział 
ktoś pięknicjsz11, ktoś mqdrzejsz11 1 

może w oczach by z wrażenia 
zawirowal cały świat? 
Może słowa by cieszyly, 
a odpowiedź byla lżejsza. 
Gd11b11 serce przemówiło, 
że to ja.„ 

Jesteś mojq miłością„. itd. 

Spójrz, jak pr;:em1e rza gwiezdn11 szlak 
srebrz11stych planet rój. 
lleżb11m dal, b11 skraść im blask, 
by z niell ci uszyć st rój„ . 
Milość się budzi tak, Jak świt, 
sploszyć jq może glos„. 
Posluchaj, szeptem powiem ci -
to dla nas jest ta noc„. 

Gdy dwoje ludzi się pokocha, 
to tak widocznie musi być, 
ze sama miłość jest w ich oczacl1, 
samą milościq iest ich myśl... 
Gdy dwoje ludzi się pokocha -
ich dni nabiorą barw, 
on powie jej , a jemu ona: 
bez ciebie .~wiat nic me jest wart ! 

i\ kiedy świt pogasi już 
niebieskich latarń sznur, 
zlotych promieni zbiorę pęk 
to będzie bukiet twój ... 
Slońce nam w oczy zajrzy z dniem, 
miłość wyczyta z nich: 
to będzie ba§ni pierwszy wiersz -
ntkt nie przeczyta jej„. 

Gdy dwoje lud::i się pokocha itd. 



Stanisław Bąkowski - projekt kostiumu 

. 
W BI E ZĄCYM REPERT UARZE 

MOULIN ROUGE 
Tetra.da muzyczna w dwóch czi:śclach 

Muzyka .Jakuba Offenbacha 
Libretto 1\1. Lamnera. . l\L Stamira 

Rzecz dzieje się w dwóch młynach: białym, który jesl 
własnością pięknej bohaterki i w „Moulin Rouge", słyn
nym paryskim kabarecie znanym :z. obrazów Toulou ·e
Lautreca i z Cilmu wyświetlanego na naszych ekranach 
kilka lat temu pod tym samym tytułem. 

KROLEWSKI KAP R 

Muzyka Jana Toma zew kiego 
Libretto t. DeJczera. I J. Ka prowego 

:\lusical opowiada o pr zygodach Jana z Kolna, legendar
nego po'skiego żeglarza, o przeszkodach w podjęciu od
kry\vczej wyprawy piętrzonych przez krzyżackich zauszni
ków, o urokach średniowieCZllego Gdań ka, o zasadzkach. 
czarach, miłości... i miłostkach . 

l\IADAGASKAR czyli przygody prawdziwe 
hrabiego Mauryc go Beniow k iego 

Muzyka Ry za.rda Damro za 

zmy"lone 

Libretto D. Baduszkowej i J . Korcza-
kow kiego 

Maurycy Beniowski był na pewno najsłynniejszym awan
turnikiem w naszych d7:iejach, a zapewne i jednym z naj
dzielniejszych Polaków. Legendy i fikcja literacka mylone 
są nie od dziś z prawdą histor;-c:z.ną o l:ohalerze „Mada
gaskaru", co usprawiedUwia pewną dowolność w przebiegu 
scenicznych :z.darzeri. Lecz i brawuTowa uciec:z.ka z Kam
czatki i sukcesy na dworze francuskim - a nawet osiąg
nięcie przez Beniowslciego godności cesana Malgaszów 
są faktami zweryfikowanymi przez historyków. 



Stanisław Bąkowski - projekt kostiumu 

ZESPÓL ARTYSTYCZNY 
T EA TR U MU Z Y CZ N,E GO 

Kierownictwo 

Danula Badu zkowo 
Jacek Korczokowskl 
Hys· rd O mrosz 
Mte<:zyslaw Krzyr\skl 
W1 law Suchopl • 
Rom:m Bublec 
Steran Rudko 
.rerzy Waslow kl 
Edward Kunze 
Jadwigo Kowalczyk 
Barbara Tomkiewicz 
Ur5zula Ek1cct 
Stantslaw Królikowski 
Elzblct.:1 llw<>Wska 

Soliści 

Bolesław Andr2 jczyk 
Ludmiła Brod<tlnska 
ZCllon B"eSler 
Aleksandra Ciechole\\'Ska 
Wanda Dembek 
I rona Doruchowska 
Janus;r; Golc 
Jana Heine 
Longina Koi.ikowska 
J óz"! Korzen1owskl 
,\dam Kopcluszewsk1 
Joe Labuda 
Zygmunt Lebka 

- kierownik artystyczny 
- Ku„rownik IJter ckl 
- Kierownik muzyczny 

Dyrygent 
Dyrygent 
·ct.>nngrat 

- Kierownik chóru 
- Kierownik baletu 
- Koordynator pracy artystycz. 
- Inspicjent 
- SUCll" 

Korepetytor 
Korepetytor 
Korepetytor 

lzal>t'Ua Markowicz: 
Jó:l.eC !\tuuyriskl 
Nina M1 zkO\\'Ska 
G nowera Pronlewlcz 
Helen Maclganowska 
MDrlan Ralskl 
1\ntoni Przee;trz lskl 
Mwira Rcmteld 
Jadwiga Rosu 
Marian pr1.ek 
Marlo Trzcińska 
Jan Wodzyński 
Zbigniew Zcmłlo 

Chór i adepci „Studio" 

Stan .-1aw \damczyk 
Halina Bubella 
Kazimierz Budnik 
EJzbleta Dri.ew·lccka 
Eja Dytrych 
Danuta Gaura 
Wacław Główczyk 

Władysław Kn:ip 
Lł!Slaw Karna lewlc:z 
Ir na Lenlewlez 
Cecyll Leszczył1sk11 

:'lllroslawo Malicka 
Roman Mazurki wicz 
H ona-Anna . tarc1n1ak 
Barbara Marczyńska 
Urszula .Polanowska 
I wan Pangelow 

Irons Petsch 
Julian Ry lelskl 

HC'nryk <tosse 
Marian Rajzer 
Ewa zcwczyk 
Jndwigo SlarC2ewska 
Zenon Stańczyk 
Gre;!ynll Skoezylas 
Knysztof ta lerowskl 
K ystyna chott 
Józef Somorow kl 
Grazyna szymonk1ewicz: 
Anna SwieUlcka 
,'\ntonl T mpsld 
Ireneusz Tuchanowskl 
St n1~1awa Urban 
Tadeusz: Urban 
Kry tyna Woclzyń ka 

Krystyna Wawrzyniak 
Eleonora Wallner 
Julian Ziaja 



B alet 
K„lmlcra Dqbrnwlcz 
. terania o rkowska 
Ewa K owolsko 
Lt..'Ch l\11chol•kl 
I ren o Nowak 
Steran ia Pt>lka 
.Jt>rzy Puzllewicz 
forek Porasz.klf.'wlcz 
ylwla Sienicka 

!\!ario Swl ko. z- f'alkow ka 

~wnrd Slcdzianow<kl 
Oanuta Skurzyńska 
Ka7.imlerr. Swirskl 
Grażyno zmoń 

Jadwiga u!<?Cka 
Tc::resa Stankiewicz 
Ll'Okodla Wlklorow ka 
Andrzej Wiktorowski 
J erzy w ber 
.racf.'k Zel<:nt 

Zespół orkiestrowy 

' krzypce 

Andrz J Pel.sert 
Koncertmistrz 
Tadeusz Sek ura 

Z -ca konce rtnii trza 
Beniamin Mnrhula 

Z-ca konce rttni t rza 
Wojciech Skowronskl 
J o lnn t a Kabała 
Elzbiela Małek 

ZoUa S l c howiok 
Marian Staszak 
Teresa Kas1owlcz 
Krystyna Górska 
Tadeusz .\ndrzcjewsk1 
Anna Gładysz 
Aleksander Ogar k 

AltOwkl 

Zygmunt oao 
Edmund RadZlan 
TadeUS7. Sitarz 

Wiolonczele 

F e l iks Brucki 
Ryszard Kr a wczy k 

Kontrabasy 

Wlad yslaw Delcwski 
Stnnlslaw Rosiek 
Wolfgang Grow 
Marlo Dr packa 

F le t y 

~· a nclszek Muslotowlcz 
Bozcma W r óblewska 
Ilona PohO&ko 

Zespół technicz ny 

K lero.,..'Tilk T echniczny 
Główny elektryk 
K l rownlk per ukarni 
Kierownik pracowni mola r klej 
l modclatorskteJ 
Klerownlk pr c wnl krawl cklej 

dnmsklej 
K iero\linlk pracowni 
męskiej 

Rekwizytor 
::.lusorz. 

kr:iwlccltlej 

l<lerownik pracowni stolarskiej 
Starszy maszynista 

Oboje 

Zdzlsłnw Stachowiak 
J\!lec7.ysł w Wasilewski 

KłomHy 

Roman Arcntowlcz 
Czesław Kuczyński 

ngot 
Włodz m !crz Targa1'1 kl 

\Vnłtornl 

Rajmund Gronowski 
Eugeniusz Woronln 
Alek ndcr uchopl 
Wlndysław Urbański 

T r q bki 
Zbigniew Klaczyński 
Feliks Biz wski 
Edmund Dolata 

Puzony 
Ryszard Małek 
J an Sucheckl 

P erku Ja 
Kazl:mle1 z Gotniewlcz 
Zbigniew Dutkowski 

Gitara 
~· roncis7. k ~;uslalowlcz 

Gi tara b:isown 
Zygmunt Ollo 

Inspektor orki sLr y 
Edmund Hodz.ton 

- ZdzlSlaw Maryk:i 
- Andrzej mbrozlńskl 

- Joanna ownkowsko 

- Mar l:in Sokołowski 

- B"runlsłnwn Bukowska 

- Stanisława !11atyjasz.ko (; 
- HC'llryk Sloblnskl 
- Wll:ills R dwońskl 
- Eugeniusz Kulocz.kowski 
- Marlon Rolajczyk 

O pracowanie graficzne I redakcja techniczna programu 
E. L. Karłowskl 

W. Dr. Gd. Nr :1665. 69. L - 412604 

• 



Cena 5 zł 

UWAGA 

W sprawie zakupu bil et ów zbio
rowych na prz edstawienia naszego 
teatru prosimy porozumiewać się 

z działem org a n i z acji w idow ni. 
Kierownik Ir e na Wilczyńska. 
Tel. 21-5956, 21-5957. 


