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'J>rzed kurtyną 

2 ecocq - czyli 

CJ(Lasyka zawsze modna 

Był rok 1918; w powodzi komunikatów wo
jennych, w natloku nekrologów i notatek o bo
haterskiej śmierci zasłużonych dla Francji ofi
cerów i żołnierzy, bez większego wrażenia 

przeszła wiadomość o zgonie 86-letniego mu
zyka nazwiskiem Lecocq. 

Co więcej: nieświadomym · rzeczy Francuzom 
dopiero prasa unaoczniła fakt, że to przecież 
zmarł najgodniejszy - acz zapomniany przez 
wszystkich - następca Offenbacha, kompozy
tor pełnych lekkości, wdzięku i humoru ope
retek, które niepodzielnie panowały na wszy
stkich scenach europejskich · teatru muzycznego 
drugiej polowy X IX wieku. 

Urodzony w Paryżu, w roku 1832, Charles 
Alexandre Lecocq - wychowanek Konserwa
torium Paryskiego, pedantyczny instrumentator
-stylista, odznaczał się równie imponującą dba
łością o formę i wykończenie techniczne party
t ur, co niewyczerpanym bogactwem pomysłów 

melodyjnych. 
Gruntowna wiedza, inwencja, polot i wyo

braźnia muzyczna kompozytora sprawiły, że 

kiedy w roku 1857 Offenbach wyznaczył spe
cjalną nagrodę dla twórcy najwartościowszej 

operetki francuskiej - jemu to właśnie, ex 
aequo z Bizetem, przypadły w udziale laury 
zwycięzcy konkursu. 

Bizet, jak wiadomo, poprzestał na tym je
dynym sukcesie w sferze działania lekkiej mu
zy i zajął się bez reszty twórczością operową. 

Lecocq natomiast wyciągnął z konkursu wnio
ski jednoznaczne: pozostał wierny muzyce ope
retkowej zajmując z czasem miejsce Offenba
cha; bardzo długo dzierżył tytuł najpierwszego 
mistrza rozrywkowej sceny francuskiej: aż do 
czasu, gdy Dzwony z Kornewilu obwieściły po
czątek kariery Roberta Planquetta. 

Operetki Lecocqa odznaczają się typowo fran
cuską lekkością, melodyjnością i starannością 

kompozycyjną. 

Szczególną gracją melodii i zgrabnością ryt
mizacji wyróżniają się Girofle-Girofla, La Petite 
demoiselle, Le Coeur et la main. 

Największą popularność jednak przyniosła 

kompozytorowi - wchodząc na trwale do że

laznego repertuaru teatrów muzycznych - bli
ska operze komicznej Córka Madame Angot 
(La Fille de Madame Angot) . 

Premiera tej operetki (czy też opery buffa) 
odbyła się w Brukseli w roku 1872. Dopiero 
w rok później wystawiono ją w Paryżu, a na
stępnie w Londynie, Wiedniu i w roku 1875 -
na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie (w 
latach dwudziestych Córka Madame Angot, wy
stawiona w Moskwie przez słynnego Niemiro
wicza-Danczenkę, cieszyła się wielkim powo
dzeniem u tamtejszej publiczności). 

* * 



*-------* * * premierę CÓRKI PANI ANGO'!' wybral się bo-Bezpretensjonalna opowieść o sympatycznej 
Clairette - córce przekupki, pani Angot, ma 
wszelkie cechy dobrej zabawy: obfituje w mnó
stwo zabawnych i zaskakujących sytuacji, bawi 
oko wartkością przebiegu scenicznego, cieszy 
ucho barwnością melodii (zarówno piosenek, 
jak i partii czysto instrumentalnych). 

I jeśli odchodzimy na chwilę od współcze

sności - stosując w końcu niezbędną w teatrze 
muzycznym, jedynie racjonalną zasadę „płodo

zmianu" - to wydaje się, że z kręgu klasyków 
operetki, obok Straussa, Offenbacha, Lehara, na 
największą uwagę zasługuje Lecocq. I właśnie 

jego Córka Madame Angot - przykład klasyki 
niebanalnej, znaczącej w historii teatru mu
zycznego i zawsze modnej: to znaczy - bez 
względu na panujące mody, zawsze mile wi
dzianej równocześnie przez wykonawców, od
biorców i krytykę. 

A to już znaczy bardzo wiele, jeśli ideę 

teatru artystycznego można przynajmniej w ja
kimś stopniu pogodzić z ideą popularności 

teatru. 

• 
• • 

W dziejach warszawskiej operetki dzieła 
Charles Lecocqa były obficie reprezentowane, 
przy tym najczęściej właśnie Córka Madame 
Angot - z librettem Clairville'a, Girardina i 
Koninga: od roku 1875 (Teatr Wielki) aż do 
1915 („Nowości") wystawiono ją w 8 różnych 
inscenizacjach. Ali Babę wystawiono 3-krotnie, 
Girofle-Girofla również 3-krotnie, podobnie 
Książątko, a Sto dziewic czyli Zieloną Wyspę. 
nawet 4-krotnie. Lącznie - jak obliczył W. 
Filler - wystawiono w Warszawie 18 operetek 
Lecocqa. 

W repertuarze Teatru Muzycznego w Gdyni 
dzieło Charles Lecocqa znajduje się po raz. 
pierwszy. 

e!wdźko z 7>aryża 
Dla poznania dziejów polskich przygód Córki 

madame Angot warto zacytować fragment z· 
książki Witolda Fillera: 

W roku 1874, na Krajową Wystawę Po
wszechną, która miala się odbyć w warszaw
skiej Dolinie Szwajcarskiej, szykowano szereg 
atrakcji. Obok cygańskich chórów i hinduskich· 
sztukmistrzów nie moglo tam zabraknąć i fran
cuskiej operetki. Dyrekcja zakontraktowala więc 
odpowiedni zespół w samym Paryżu, aby 
uświetnil Wystawę premierą CÓRKI PANI AN
GOT Lecocqa. Zamówiono już dla akompanio
wania gościom miejscową kapelę Sonnenfelda, 
wyszykowano specjalne omnibusy, które pa 
spektaklach mialy odwozić licznych gości z od
leglej Doliny do centrum miasta, rozsprzedano 
bilety. Zjawili się też wreszcie owi „artyści'" 
z Paryża: piątka obdrapanych chuderlaków z· 
równie biedną, jak oni dekoracyjką, przedsta
wiającą sakramentalny „salon", a tak dziura
wą, że widać bylo poprzez nią deski oszalowa
nia zakulisowego. Zamiast premiery ANGO'l' 
byl wielki skandal, potem proces z zawiedzioną · 
dyrekcją Doliny, potem żebracze przedstawienie 
„skladankowe", aby uzbierać na drogę powrotną. 

Po kilkunastu dniach czwórka „paryskich ar- · 
tystów" wrócila do kraju, piąty zostal. I to w 
dość niezwyklych okolicznościach. Na fatalną , 

-----* 

wiem ekscelencja Muchanow i mimo rozpacz
liwej scenerii spodobal mu się jeden ze śpie
waków, niejaki Michel Noe_l. 2'.apropono~al m~ 
engagement i tu okazalo się, ze M. Noel wabi 
się naprawdę Michal Chodźko ..• 

(z : Rendez-vous z warszawską operetką, 
warszawa, 1961) 

:;{, dziejów operetki w 7>olsce 

;lqdamy Offenbacha i .... CWagnera 

Pawlikowski w wywiadzie udzielonym przed
stawicielowi petersburskiego „Kraju" przed ob
jęciem dyrekcji teatru lwowskiego, po omówie
niu swych zamierzeń jeżeli idzie o dram:it 
i operę, wyraził się: „Op~retki. nie wyruguJę. 
Trzeba się liczyć z tym, ze rruasto ma tylko 
jeden teatr, a publiczność jest bardzo ro~aita'.'· 
Mniej więcej podobnie tłumaczyli komeczno~ć 
operetki i zagorzali jej przectv:nicy. Wymagan~a 
publiczności i fakt, o którym się zbyt głośno me 
mówiło że operetka ratowała finanse teatral
ne, były wystarczającym uzasa~nien:iem dla j~j 
istnienia. W przeciągu sześciolecia dyrekCJi 
Pawlikowskiego przesunęło się przez sc_e~ę 
lwowską 45 operetek, grywanych przewazme 
przez cały rok, tylko w sezonach operowy~h 
ustępujących częściowo lub nawet zupelme 
utworom operowym. . 

Pawlikowski osobiście jednak operetką me 
zajmował się, zostawiając ją reżyserom i _póź
niejszym kierownikom opery, Chodakowskiemu 
i Grąbczewskiemu. . . . 

Operetka należała do działu naJostrzeJ przez 
krytyków ocenianego. Najwięcej gromów padło 
na same utwory, a nawet i czasem na v,ryko
nanie. 

Wystawiano operetki angielskie (4), :rr::mcu
skie (10) i austriacko-niemieckie (30) oraz Jedną 
polską. Sięgano do repertuaru starszego, sprzed 
pięćdziesięciu lat (Offenbach, Planque~), 
grano ostatnie nowości wiedeńskie, wznowiono 
kilka rzeczy granych uprzednio w teatrze 
Skarbkowski~ (Nietoperz, Mikado, Piękna He· 
lena, Wiceadmiral, Sztygar). 

Repertuar spotykał się z ostrą. krytyką. ~Vszy: 
scy krytycy bez wyjątku b;yl~ zwolenmkami 
operetkowej muzyki francuskieJ, przed~ ws~y: 
stkim Offenbacha i Messagera, następme mieli 
uznanie dla muzyki angielskiej, zwłaszcza dla 
operetek chińsko-japońskich Jonesa i Sullivai:ia, 
natomiast na ogól oceniali surowo operetkę nie
miecką, naturalnie z wyłączeniem pewnych 
utworów Straussa, Millockera, Suppego. Z no
wej twórczości wiedeńskiej niewielu kompozy
torów doczekało się pochlebnej oceny. 

Krytycy żądali Offenbacha. Wys~a":'ioi:o zr~
sztą jego pięć operetek, a przy omowiemu k_az
dej znalazły się zawsze pochwały_ ,dla gemal: 
nej muzyki, werwy, humoru, .:Vdz1ęKu , bog_ateJ 
inwencji świetnej harmonizacJi, z przytykiem, 
że tymi' zaletami przewyższają nowe operetki. 
Przy omawianiu słabszego dzieła ~ffe~bach'.1, 
Wenecja w Paryżu, padło nawet zdame, ze naJ
slabsza operetka Offenbacha jest arcydziełem 
w porównaniu ze współczesną tandetą. Bój o 
Offenbacha prowadził także kompozytor ~ kry: 
tvk Gall, nazywając jego dzieła arcydzielami 
niespożytej wartości. Skarżył się, że nie uslu
~hano jego rad i wystawiono różne operetkowe 
bzdurstwa wiedeńskie, które psują tylko smak 
artystów i publiczności: „To, co od dawna ko-



*-----
rzystnie teatr polski odróżnialo od innych -
to •.;.'Ytworność ruchów i gestów, dbDłośe o czy
stość języka i wolna od prowincjonalizmów 
dykcja. To wszystko ginie i przepada, czy nie 
dzięki tandetna-wiedeńskiej operetce'!" 
Również sprawozdanie z działalno.Sci te:o:tru 

lwowskiego, odczytane na posiedzeniu sejmu 
galicyjskiego 11 listopada 1904 r., przyznając z 
uznaniem, że rola operetki w repertuarze zo
stala zmniejszona, podkreśla, iż lepiej było w 
dziale operetk,owym przedstawiać częściej daw
niejsze dzieła, odznaczające się muzyką o istot
nej wartości, niż importować rozmaite operetki, 
nowe wprawdzie, lecz rzemieślniczo ułożone, 
niedorzeczne przeważnie co do libretta, a ba
nalne i pozbawione wszelkiej oryginalności pod 
względem muzyki. 

Do Offenbacha sięga się zresztą nie tylko przy 
omawianiu muzyki, ale i librettu jego ope
retek przypominają, że były one jedną z do
skonałych form praktycznej satyry w czasie 
walk między rządami a ludem, odslaniając nad
użycia i bierność rządzącyc:h. Mimo lekkości, 
byle tam wiele powagi w treści. 

Gromy ciskano na całą współczesną twór
czość operetkową: „pole operetkowe to zupeł
ne ściernisko! Taka jest dzisiejsza p!'odukcja z 
małymi wyjątkami . Twórczość ta zalega pustką 
i czeka na nowe prądy" - pisał Niewjadom
ski. Inny krytyk, Dante Baranowski, czekal na 
Wagnera operetki, który wymyśli coś bardziej 
wesołego i pikantnego od setek bzdurstw. 

(z: Franciszek Pajączkowski, Teatr lwow
ski pod dyrekcją T. Pawlikowskiego 1900-
-1906, Kraków 1961) 
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dljrljgent 

„eórki madame sllngot" 

Urodził się w roku 1934. Ukończył klasę for
tepianu w sopockim Państwowym Liceum Mu
zycznym i w roku 1954 rozpoczął studia ayry
ge11ckie w poznańskiej PWSM pod kierunkiem 
1958 w Warszawie, prowadząc koncert dyplo
.Stanislawa Wisłockiego, Ukończył je w roku 
1958 w Warszawie, prowadząc koncert · dyplo·· 
mowy z Filharmonią Narodową. 

W tym samym roku rozpoczął pracę zawo
dową - początkowo jako asystent, następnie 
jako dyrygent - w Państwowej Operze i Fil
harmonii Bałtyckiej w Gdańsku, debiutując kie
rownictwem muzycznym baletu S. Prokofiewa 
„Kopciuszek". Do chwili obecnej prowadził w 
POiFB ponad 1000 przedstawień operowych i 
baletowych. 

W roku 1960 związał się również z Teatrem 
Muzycznym w Gdyni, sprawując kierownictwo 
muzyczne kilkunastu premier - m. in. „Pięk
nej Heleny", „Króla włóczęgów", „Swobodne
go wiatru" i „Zemsty nietoperza". W sezonie 
1964/65 dyrygował w Państwowej Operze im. 
Stanisława Moniuszki w Poznaniu. 

Równolegle prowadzi działalność koncertowo
-symfoniczną. Prowadził koncerty symfoniczne z 
Filharmonią Bałtycką i innymi orkiestrami kra
jowymi, gościnnie dyrygował spektaklami ope
rowymi w Timisoarze (Rumunia). Jest także 
wykładowcą w klasie dyrygentury na wydziale 
pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły 
Muzycznej w Gdańsku. 
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- w roli 

komisarza Eariuaudiere 

Od daty jego debiutu scenicznego m1me nie
bawem dwadzieścia lat. •Zaczynał więc romans 
z teatrem dawno, a dziś powiada o sobie, że 
właściwie wszystkiego już próbował: dramatu 
(grał Galileusza w sztuce Bertolda Brechta), 
komedii i farsy (grał dużo Fredrę, Moliera.„), 
lirycznego melodramatu (rola żebraka Pi
queoiseau w „Mariuszu" Pagnola), teati-u lalek, 
telewizji, filmu, estrady, wielkie sukcesy osią
gnął wreszcie na scenach teatru muzycznego -
gdzie stworzył znakomite sylwetki Tabarina w 
„Królu Włóczęgów'', starego Doolitle w „My 
fair lady" czy Kozaka Stiepana w „Madaga
skarze". W sumie - mówi o sobie - „zagrałem 
ponact 100 ról". Pracował w teatrach Lodzi, Ko
szalina. Szczecina i Trójmiasta - jednakże z 
pominięciem działających tam oper i cyrków, 
te bowiem dziedziny pracy artystycznej nie po
ciągają go zawodowo. Krytycy piszą również, że 
Korzeniowski jest wybornym art}·stą kabaretu, 
że kowboj Kaczmarek" w jego wykonaniu na
leży do arcydzieł polskiej estrady. :t:rie jest. to 
z pewnością opinia powszechna - me podziela 
jej bowiem <skromny, jak zwykle) Józef K. 

Na codzień w niczym nie przypomina ru
basznych i zabawnych postaci, kreowanych na 
scenie. Usposobienie ma raczej zgryźliwe i me
lancholijne, a rozchmurza się tylko na sce!lie 
i podczas wypraw na ryby. Ale nawet dowcipy 
o wędkarzach nie zmienią wyrazu jego kamien
nej twarzy. Wtajemniczeni po,vi:łdaj :l, że każdą 
złov1ioną rybę puszcza wolno - po sfotografo
waniu. Pisze bowiem, w chwilach wolnych, 
4·t.omowy traktat o rybach po hrinie, którego 
cz. I pt. „Pisces" ukazała się w ubieglym roku 
nakładem księgarni uniwersyteckiej we Frybur·· 
gu; podobno przed•~1owę do tego dziela nap.isał 
znany marynista-ichtiolog dr Bronisław Miaz
gowski. 

*~----~* 
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-- w roli CJ'3arrasa 

Urodził się w Warszawie, w roku 1937-. W 
Warszawie uko1'i.czyl również liceum ogólno
ksztakqce, ucząc się jednocześnie 5piewu u prof. 
Mossc>czego. W roku 1956 pracował w Central
nym Zespole Pieśni i Tańca 'Wojsku Polskiego. 
Następnie (1957-1!!60) przeniósł się do Operetki 
Szcze~;i1skiej, równolegle studiując w Państwo
wej Sredniej Szkole Muzycznej. W latach 1960-
-1 fJll5 był solistą Opery Bydgoskiej , a w latach 
1965-.i.969 Opery Śląskiej w Bytomiu - skąd 
przybył do Teatru Muzycznego w Gdyni. Spie
wał m. in. Mefista w „Fauście" Gounod~ 
Króla Filipa w „Don Carlosie" Verdiego, Osmi
na w „Uprowadzeniu z seraju" Mozarta, partię 
tytułową w „Don Giovannim" Mozarta, Zbignie
wa i Skołubę w „Strasznym dwarze", Stolnika 
w „Halce•·. Występował również w operetkach 
- m. in. w rolach Froscha i Falcka w „Zemście 
nietoperza", barona Gondremarka w „Życiu pa
ryskim" Offenbacha oraz w musicalach - gra
jąc m. in. Beniowskiego w „Madagaskarze" Da
mrosza, Rożnika w „Diabeł nie śpi" Sielickiego, 
Jana z Kolna w „Kaprze królewskim" Toma
szewskiego. Często występuje na estradzie kon
certowej (udział w „Requiem" Mozarta), w tea
trach operowych Poznania, Krakowa, Wrocła
Wia, Bydgoszczy. Dwukrotnie występował w 
ZSRR, ponadto. w NRD, w Chinach i Korei. 

*-------* 



ZESPÓL ARTYSTYCZNY 
T EATRU MUZYCZNEG O 

Kierownictwo 

Danuta Baduszkowa 
Andrzej Bachleda 

Micha! Misiorny 
Roman Bubiec 
Zbigniew Bruna 
Wieslaw Suchop!es 
Zofia 

Janukowlcz-Poblocka 
Stefan Rudko 
Krystyna 

Gruszkówna-Jasman 
Zdzlslaw Kramskt 
Elżbieta Sllwowska 
Stanislaw Królikowski 

Edward Kunze 

Jadwiga Kowalczyk 
Barbara Tomkiewicz 

Sollścl 

Zenon Bester-Fa!kowskt 
Ludm!!a Brodzińska 
I rena Doruchowska 
Elżbieta Drzewiecka 
Janusz Golc 
Jana Heine 
Józef Korzeniowski 
Longina Kozikowska 
Jacek Labuda 
Zygmunt Leb!ca 
Izabela Markowicz 
Stanislaw Maslowski 

Chór 

Stanislaw Adamczyk 
Krystyna Akseńczuk 
Miroslaw Antczak 
Halina Bubella 
Maria Cierocka 
Zbigniew Ha5s 
Zdzislaw Ksiq~ek 
Ann<i Le~zc:zak 
Helena Iwanus 
I rena Leniewlcz 
Cecylia Leszczyńska 

Adepci „ Stud io" 

Ewa Blegan 
Anna Dauksza 
Danuta Gaura 
Kazimierz Iluklewlcz 
Wladyslaw Knap 

- absolwent „Studio" 
Edward Malinowski 
Marian Rajzer 

- Kierownik artystyczny 
- Kierownik muzyczny 

i dyrygent 
- Kierownik Literacki 
- Scenograf 
- Dyrygent 
- Dyrygent 

- Wokalista pedagog 
- Kierownik chóru 

- Kierownik baletu 
- Korepetytor 
- Korepetytor 
- Korepetytor 
- Korepetytor 
- Koordynator pracy 

artystycznej 
- Inspicjent 
- Sufler 

Józef Muszyński 
Urszula Polanowska 
Genowefa Pronlewicz 
Marian Rajski 
Elwira Remfeld 
Jadwiga Rossa 
Marian Rożek 
Marta Trzcińska 
Krystyna Wodzyńska 
Jan Wodzyński 
Zbigniew zemlo 

Mirosława Malicka 
Roman Mazurkiewicz 
Barbara Osiewacz 
Henryk Rose 
Ltlliana Podczaska 
Julian Rygielski 
Grzegorz Stefaniak 
Ewa Szewczyk 
Zdzislaw Tyg ie lski 
Stanislawa Urban 

Grażyna Szymaszklewlcz 
Krzysztof Staslerowski 
Anna 

Swictztcka-Tuchanowska 
Ireneusz Tuchanowski 
Krystyna Wawrzyniak 

- absolwentka „Studio" 
Julian Ziaja 

Balat 

Stefania D erkowska 
Waldemar Gajewski 
Stefan Gajewski 
Leszek Kierżnowskł 
Joanna Kolo \ 
Ewa Kowalska 
Renata Macllola 
I r ena Nowak 
Leszek Panowicz 
Tadeusz Polak 
Sylwia Sienicka 

Orkiestra 

Skr zy pce 

Andrzej Petsert -
k oncertmist rz 

Jerzy Slodkowskł 
Andrzej Slabolepuy 
Wojctech Skowroński 
Marian Juzoń 
Kr11st yna Górska 
Sy lwester Sztukowski 
Marian Staszak 
Danu ta Grobelna 
Teresa Kasiewicz 
T adeusz Polak 
)llar!a Kowalaka 

Altówk i · 

Z11gmunt Otto 
Edmund Radzian 
Krystyna Geron 

Kontrabasy i kon
trabas elektryc z n y 

Zdzislaw Piotrowicz 
Stanlsław Zubel 
Stanlslaw Rosiek 

Flety 

Ilona Pohoska 
Bożena Wróblewska 

Oboje 

Janusz Banaszek 
Mieczysław Wasilewski 

Klarnety 

Czesław Kucz11ńskl 
Marek Schiller 

Danuta Skurz11ńska 
Jadwi ga Sulecka 
Danuta Stokow11-Gumińska 
Grażyna Szmoń 
Edward Sledztanowski 
Marta 

Swlerkosz-FalkowsTca 
Kazim ierz Swtrskł 
Lid la W etta 
L eokadia Wiktorowska 
Andrzej Wiktorowski 

Fa g o t 

W!odzimerz Targańskł 

Wal t orn i e 

J ózef Siebert 
Eugeniuaz Woronin 
A lek sander Suchoples 

Pu zo ny 

Jan Suchecki 
Marian Sk orek 

Har f a 

Olga Morze 

P e r ku s ja 

K azim i erz Golniewłcz 
Edward Malicki 

G i tara 

Jerzy l.abu6 

Trąbki 

Zbigni ew Klaczyński 
Feliks B izewski 

Wiolonc z ele 

F eliks Bruckł 
Jerzy Klim ek 

INSPEKTOR ORKIESTRY 

Zygmunt Otto 

Zespół techniczny 

Kierownik technl,'Zny 
p .o. Główny Elektryk 
Kierownik perukarni 
Kierownik pracowni 

malarskiej I modelarskiej 
Kierownik pracowni 

krawieckiej damskiej 
Kierownik pracowni 

krawieckiej męskiej 
Rekwizytor 
Kierownik pracowni 

stolarskiej 
Brygadier sceny 

- Zdzisław Maryks 
- Zygmunt Kościelny 
- .Joanna Nowakowska 

- Lech Wedle 

- Bronisława BukOW9ka 

- .Jakub Smug 
- Henryk Stobiński 

- Klemens Kleina 
- Marian Ratajczyk 

Opracowanie graficzne redakcja techniczna programu 

MARIAN ROZEK 

-----U W AG A-----

W sprawie zakupu biletów na 
naszego teatru przedstawienia 

prosimy porozumiewać się 

z działem organizacji widowni 

Kierownik: Irena Wilczyńska 
Tel. 21-59-56. 21-59-57 
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TEKST: ćLAIRVIl./LE, P. GiRAUDIN, V. KONING 
ADAPTACJA I PIOSENKI: A. MARIANOWICZ, 

J. MINKIEWICZ 

KLARETKA 
LARIV AUD!tRE 
POMPONNET 
ANGEPITOU 
LANGE 
AMARANTA 
LOUCHARD 
TRENITZ 
BABETTE 
OFICER 
BARRAS 
JAVÓTTE 
TERESA 
GUILLAUME 
CADET 
BUTTE 
HERSYLIA 
DAMAI 
DAMA II 
DAMA III 
OBERŻYSTA 

MADAME ANGOT 
TURECKI BASZA 
PIJAK 

Reżyseria i scenografia 
Kierownictwo muzyczne 
Plastyka ruchu 

OBSADA: 

Maria TRZCIŃ°SKA 
Józef KORZENIOWSKI 
Jacek LABUDA 
Marian RAJSKI 
Longina KOZIKOWSKA 
Elwira REMFELD 
Marian ROŻEK 
Jan WODZYŃ°SKI 

* * * 
* * * 

Zenon BESTER 
Krystyna W A WRZYNIAK 

* * * 
Zygmunt LEBICA 

* * * 
Zbigniew ZEMŁŁO 

* * * 
Izabella MARKOWICZ 
Irena DORUCHOWSKA 
Ludmiła BRODZIŃ°SKA 

* * * 
Jana HEINE 
Władysław KNAP 

* * * 

Krzysztof PANKIEWICZ 
Zbigniew BRUNA 
Krystyna GRUSZKÓWNA 

* * * adept studio 
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