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Karol Kazimierz Kurpiński urodził się w 1785 r.
we Włoszakowicach pow. Wschowa, zmarł
18.IX.1857 r. w Warszawie. Podawana w jego
życ i orysie data 6.111.1785 r. jako data urodzenia
jest w rzeczywistości datą chrztu.
Polski kompozytor, dyrygent, pedagog . Syn
Marcina Kurpińskiego, organisty kościoła we
Włoszakowicach, i Franciszki z Wańskich . Początkowo działał na prowincji jako organista
i skrzypek. W 1808 r. zamieszkał we Lwowie,
gdzie udzielał lekcji gry na fortepianie. W 1810 r.
Kurpiński zjawia się w Warszawie , gdzie korzystając z poparcia udzielonego przez śpiewaka
i aktora Jana Szczurowskiego rozpoczął pracę
najpierw jako skrzypek w orkiestrze, a od lipca
181 O r. jako drug i dyrygent orkiestry Teatru Narodowego w Warszawie (pierwszym dyrygentem
był Józef Elsner) . W czasie swojej pracy w Teatrze Narodowym położył duże zasługi dla rozwoju orkiestry i chóru .
W 1812 r. Kurpiński rozpoczął szerszą działalność pedagogiczną jako nauczyciel muzyki
w warszawskiej Szkole Dramatycznej, a w latach
1817-1819 nauczał teorii muzyki w Szkole Muzyki i Sztuki Dramatycznej.
10.IV.1815 r. ożenił się z Zofią Brzowską, aktorką komediową Teatru Narodowego w Warszawie.
W latach 1820-1821 Kurpiński redagował w
Warszawie pierwsze polskie czasopismo muzyczne „Tygodnik Muzyczny", w którym zamieszczał pisane przez siebie recenzje muzyczne
i teatralne. W 1823 r. wyjechał zagranicę (Niemcy, Francja, Włochy, Austria) .
Po ustąpieniu Józefa Elsnera ze stanowiska
pierwszego dyrygenta Teatru Narodowego w
lipcu 1'824 r„ Kurpiński objąt to stanowisko. W
tym czasie objął także funkcję dyrektora Opery
w Warszawie, pozostając na tym stanowisku do
1840 r. W tatach 1825-1827 wchodził w skład
komitetu kierującego działalnością Teatru Narodowego z ramienia zrzeszenia aktorskiego, a
w 1831 r. wraz z Bonawenturą Kudliczem kierował teatrem.
Lata 11835-1840 to znów działalność pedagogiczna w charakterze dyrektora Szkoły Śpie
wu przy Teatrze Wielkim w Warszawie , a jedno-

czesnie wykładowcy klasy śpiewu i harmonii w
tejże szkole. Jego wychowankami byli między
innymi: Józefa Daszkiewicz, Paulina Rivoli, Julian
Dobrski, Ludwika Rywacka i Alojzy Żółkowski
syn.
W swej twórczości kompozytorskiej Kurpiński
koncentrował się na formach opery, pieśni solowej oraz baletu. Obok Józefa Elsnera był głów
nym twórcą opery polskiej pierwszej połowy
XIX wieku. Jego twórczość pieśniarska wywarła
si:lny wpływ na następców, zwłaszcza ze względu
na silne akcenty narodowe, patriotyczne i rewolucyjne. Twórczość instrumentalna Kurpiń
skiego także silnie oddziałała na późniejszych
kompozytorów, m.in. na Chopina i Moniuszkę.
Nadto na wysoką ocenę zasługuje jego działal
ność jako organizatora życia muzycznego i. pedagoga polskiego szkolnictwa muzycznego,
zwłaszcza w zakresie opracowań podręczniko
wych.
Oto tytuły najpopularniejszych oper Kurpińskiego
„Dwie chatki", „Pałac Lucyfera" (1811), „Szarlatan", „Jadwiga królowa Polski" (1814), „Nadgroda" (1815), „Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale" (1816), „Zamek na Czorsztynie, czyli Bojomir i Wanda" (1819), „Leśniczy w Kozienickiej
Puszczy" (1821 ), „Cecylia Piaseczyńska" (1829) .
Poza tym Kurpiński był kompozytorem muzyki
do melodramatu „Oblężenie Gdańska" (1811),
oraz widowisk baletowych: „Nowa osada Terpsychory nad Wisłą" (118118), „Mars i Flora"
(1820), „Trzy gracje" (1822). Skomponował także
szereg pieśni i utworów chóralnych (msze, kantaty, „Warszawianka" - 1830), tańców (głównie
polonezy).

Bibliografia: „Mała Encyklopedia Muzyki", PWN, Warszawa 1970_: „Wielka Encyklopedia Powszechna", PWN, Warszawa
1965: „Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965", PWN, Warszawa 1973.

Zamiast jubileuszowego toastu kilka słów o wielkiiej tradycj,i
Operetka

dotarła

do Warszawy bardzo

wcześnie

b? już. na początku drugiej połowy ubiegłego stule~
cia. Nie mała w tym zasługa reżysera i śpiewaka
Leopolda Matuszyńskiego, który zachwyciwszy · się
bez reszty paryskimi inscenizacjami offenbachowskich
~rcyd z ieł, _przywiózł ze sobą kilka modnych partytur
i
wystawił na scenie Teatru Wielkiego. Tak więc
w latach 1859-1871, nasi pradziadowie, bez konieczności odbywania długich i męczących podróży do
nadsekwańskiej stolicy, oklaskiwali na miejscu
Orfe_usza w piekle", „Piękną Helenę", „Sinobrodeg~" i
„Zycie Paryskie".
;~e~n.aJ: pr~wdziwy rozkwit operetki nastąpił nieco
pozmeJ i związany był z powszechnie panującą modą
na teatry ogródkowe, które wyrastały w sezonie letnim jak grzyby po deszczu.
„Eldorado", „Alkazar", „Tivoli", „Alhambra" - oto
scenki na których niepodzielnie królowały wodewile
i operetki w wykonaniu sił miejscowych oraz regu1arn.ie odwiedzających stolicę trup prowincjonalnych.
Z grona artystów oklaskiwanych w teatrach ogródkowych w krótkim czasie wyłoniła się para pierwszych i odrazu wielkich gwiazd operetkowych: wodewilistka Adolfina Zimajer, zwana powszechnie Zimajerką oraz komik Rufin Morozowicz. Niemal od·
pierwszej chwili stali się oni ulubieńcami publiczności, a spektakle z ich udziałem na które trudno
było zd obyć karty wstępu zaczęły stanowić niebezpieczną konkurencję dla teatrów rządowych. Chcąc
uniknąć tej niepotrzebnej rywalizacji, władze zdecydowały s ię otworzyć w Warszawie samodzielną scenę operetkową, czynną przez cały rok. Teatr Mały bo taką nazwę nadano scenie, wzniesiono przy ulicy
Daniłło w iczowskiej, vis a vis Domu pod Królami,
w któr y m obecnie mieści się ZAIKS, tak rzeczowo
zainteresowany dalszym rozkwitem rodzimej operetki. Inauguracja pie r w szego polskiego teatru par exellence operetkowego odbyła s ię 25 listopada 1880 roku.
W rok póżniej otwarto drugą rządową scenę operetkowo-wodewilową, nazwaną Teatr Nowy. Szczę
śliwym zbiegiem okoliczności, w krótkim czasie ,działalno ś ć tych dwóch piacówek połączona została osobą
jednego dyrektora - Ludwika Śliwiiiskiego, znakomitego organizatora, wybitnego znawcy teatru. Dyrektor chcąc uniezależnić się od kaprysów i warunków stawianych przez jedną i niezastąpioną gwiazdę,
jaką posiadał w zespole, nieustannie szukał artystki,
która zdobyłaby równą Zimajerce popularność. Poszukiwania te zakończyły się nieoczekiwanym sukcecem - zaangażowaniem Wiktorii !Kaweckiej, prawdziwej primadonny, divy w wielkim stylu, która posiadała nie tylko
zjawiskowej piękności głos, ale
także obdarzona była wspaniałą urodą i talentem
aktorskim. A że gwiazda, niczym drogocenny brylant,
musi m i eć odpowiednią oprawę w osobie amanta,

udało

się

Śliwińskiemu

pozyskać

Józefa Redo.
Dysponując
kompletem

n as tępn y

wybitny

talent -

tak wybitnych solistów,
marzenia o budowie nowego, super-nowoczesnego teatru. A że był szczę ś li~
cem w czepku urodzonym, również i te marzenia mebawem zrealizowały się i już w 1901 roku uroczyście
otwarto Teatr Nowości, wyposażony w ogromną jak
na owe czasy widownię liczącą 1.300 miejsc. Rozpoczął się okres największego rozkwitu wars zaws k.ie~
operetki , o której niebawem zaczęło być gł o śno JUZ
w całej Europie. Zespół powiększył się prz okazji
o kilka nowych znakomitcści, na czele z J óze finą
Łaską, Mieczysławą Ćwiklińską, Władysław em Szczawińskim
Józefem Sendeckim. Dążąc do ciągłego
uatrakcyjniania obsad, Śliwiński nieustannie organizował
przesłuchania,
urządzał
wieczory debiutów.
Przez jego gabinet przewinęło się setki młodych ludzi, marzących o sukcesach, karierze, sła"".'ie. Oprócz
udanych debiutów, zako1'lczonych otrzymamem upragnionego kontraktu, bywały także spotkania nie wróżące świetlanej przyszłości. Tak jak to c;zęst_o . bywa
w teatrze. Do nich należał występ młodziutk1eJ tancerki Lucyny Messal. Po nieudanym debiucie podzię
kowano jej za chęć współpracy. Ale Messal b yła ambitna i uparta.
Wyjechała na prowincję , uczyła się śpiewu, opracowała ogromny repertuar, nabyła swobody scenicznej i po czterech latach tułaczki wróciła prosto do ...
Nowości , ·gdzie
tym razem odniosła sukces . tak
ogromny, że natychmiast została zaangażowana i. obsadzona w kilkunastu najbardziej kasowych pozycJach
repertuaru.
Wieści o sławnych polskich artystkach szybko rozeszły się po świecie i obie primadonny. k_ u~z~ne
zawrotnymi wręcz honorariami, poczęły obJez~zać
wielkie stolice śpiewając z ogromnym powodzeniem
w Londynie, Petersburgu, Berlinie, . Paryżu , Wiedniu,
Budapeszcie, Pradze. W dalszym ciągu wystęi:>owały
też w Warszawie, ale Śliwiński nie spocz y wa Jąc. na
laurach ciągle szukał i co najdziwniejsze - znaidowal. Wśród najcenniejszych zdobyczy tego okresu
wymienić należy: Olgę O~leń s k~, K~zimierę_ Niewiarowską, Bolesława MierzeJewskiego 1 Ludwika Sempolińskiego.
.
. .
Wiele mówimy o gwiazdach, natomiast mewiele o re.pertuarze, prezentowanym na scen~e . Teatru ~owośc1.
Otóż
oprócz znanych i do dzis1aJ oklaskiwanych
oper~tek Offenbacha, Straussa, Leh.ara, Kalma.na, grano wówczas wiele modnych szlagierów scemcznych,
które bardzo szybko znikały z afisza, odchodząc na
zawsze w mroki zapomnienia.
w latach dwudziestych Operetka Warszawska poczęła przeżywać pierwsze poważne . kryzysy
~rt~
styczne i finansowe, a Teatr Nowośc;i .Po ustąpiemu
Śliwińskiego chylił się coraz bardzie] do upadku.
Artyści, ratując się od grożącego bezroboc.ia, masowo
organizowali w różnych salkach teatr.z~ki ope~etko
we najczęściej firmowane przez dawmeJsze gwiazdy :
Kawecką, Messal, Niewiarowską. Niestety, sceny te
mógł Śliwiński snuć śmiałe

bard zo szybko rozpadały s ię, ustępuj ą c miej ca nowym placówkom, otwieranym pod innymi szyl dami.
W latach trzydziestych sytuacja uległa dal szemu pogor szeniu, co związane było z ogólnym kr yzysem
gospodarczym, jaki nawiedził świat. I choci aż operetka jako teatr nie mogła na dłuż s zą m e t ę utrz ymać się
teatry dramatyczne i operowe p r zetrwały
ten okr~s ratując swoją kasę właśnie gran iem op retek ktÓre publiczność w dalszym ciąg u c hęt n i
ogląd~ła. Dlatego też wbrew powszechn_ie pa n ują cej
opinii, lata trzydzieste były okresem w1elk1 e 'O_ rozkwitu operetki, która triumfowała co prawda m e w e
wła s nym gmachu, ale w gościnnych siedzibach teatrów dramatycznych i Teatru Wielkiego. Ta paradoksalna sytuacja trwała a ż do wybuchu II wojny
światowej.
Po zakończeniu
ciemnej i głodnej

działań wojennych. w zburzonej,
Warszawie natychmiast odżyły wielkie tradycje operetki, które przechowali i przenieśli
czołowi jej reprezentanci: Lucyna Messal i Ludwik
Sempoliński. W 1947 roku, dzięki inicjatywie Tuwima i Sygetyńskiego wystawiono „ Żołnierza Królowej
Madagaskaru" z Mirą Zimińską i Ludwikiem Sempolińskim . Zainteresowanie było tak ogromne, że s pektakl powtarzano przy wypełnionej do ostatniego stojącego miejsca sali przez pół roku. A Warszawa, proszę Państwa, była wówczas miastem liczącym zal~d".Vie
paręset tysięcy mieszkańców! W dwa lata pózmeJ,
także dzięki Tuwimowi, wystawiono „Zemstę Nietoperza", z udziałem Lucyny Messal, która z jawiała
się na scenie podczas balu i śpiewała specjalnie dla
niej napisaną arię. Trudno opisać wzruszenie pa'.1ujące na widowni. Oklaskując ją składan? hołd wie~
kiej tradycji polskiej operetki, która mimo straszliwej tragedii, jaką przeżył Naród , ocalała , istnieje,
rozwija się ...
Ale zanim powstał w Warszawie samodzielny teatr
operetkowy trzeba było poczekać jeszcze kilka lat.
Operetkę Warszawską powołano do życia dopiero w
1953 roku, a pierwszym jej kierownikiem artystycznym i potem dyrektorem został Tadeusz Bursztynowicz. Premierą otwierającą działalność nowej placówki, która dziś właśnie święci swoje 20-lecie, był
„Domek trzech dziewcząt", z udziałem Sempolińskie
go i Beaty Artemskiej, która niebawem miała stać
się czołową gwiazdą polskiej operetki okresu powojennego.
Zespół pracował z ogromnym zapałem i ambicją,
których nie były w stanie ostudzić nawet trudne
i nie rokujące nadziei na rychłą poprawę, warunki
lokalowe. Po sukcesie pierwszej premiery, przyszły
następne: „Noc w Wenecji" „Życie Paryskie" . „Cnotliwa Zuzanna", Piękna Helena", „Księżniczka Czardasza", „Fajerwerk"... Do zespołu nieustannie napły
wali nowi znakomici artyści: Elżbieta Zakrzewska.
Agnieszka Kossakowska, Elżbieta Ryl-Górska, Mieczysław Wojnicki,
Stefan Witas, Jerzy S . Adamr:zewski ... Operetka na powrót stawała się nieodłącz
ną częścią kulturalnego życia Warszawy, odzyski~
wała s woją dawną publiczność i zdobywała nową.

W 1963 roku rozpoczęto przygotowania do przeprowadzki. Sukcesy kolejnych premier przekonały
bowiem władze, że zespół zasługuje na poprawę warunków pracy i przydzieliły Operetce Warszawskiej
gmach „Romy" przy ulicy Nowogrodzkiej, opuszczany
właśnie przez Operę . „Romę" otwierano zgodnie z
polskim zwyczajem w narodowym tonie „Krakowiakami i Góralami", poczem włąc·wno do repertuaru
przeniesione z Puław s kiej spektakle „Miss Polonii"
i „We s ołej Wdówki", w których prawdziwe triumfy
święciła wypożyczona na zawsze z Gliwic Wanda Polańska, godnie kontynuująca tradycje Messal i Artemskiej .
A o tym co było później, w!zyscy już dos konale
pamiętają :
„Loża Królewska" i
„Baron Cygań s ki",
wieczory baletowe z udziałem primabaleriny Barbary Bittnerówny i „Tam-Tam" z Wojnickim w roli
Goryla (doczekał się po latach roli, doczekał!), „Rozbójnicy" oraz „Kraina Uśmiechu", która była ostatnim akordem 15-letniej kadencji dyrektorskiej Tadeusza Bursztynowicza.
Od początku sezon u 1970 roku dyrektorski fotel
objęła Stani s ława Stanisławska, o której Jerzy Waldorff napisał, że jest ,.kobietą, która wie czego chce"
A Waldorff jeśli już pisze, to wie dlaczego! Pani dyrektor zgodnie ze swymi zamiłowaniami scenicznymi
i ogni stym temperamentem, poczęła wprowadzać waż
ne zmiany w pr ofilu teatru, kierując repertuar zdecydowanie w stronę modnych i królujących dziś nowoczesnych form teatru muzycznego. Nie oznacza to
oczy wiś cie, że na Nowogrodzkiej zrezygnowano z wystawiania tradycyj ny ch operetek. Po „Miłości Szejka"
zaprezentowano „Zemstę Nietoperza", przygotowaną
przez samego
mistrza
Zdzisława
Górzyń skiego,
a wkr ótce potem dwa amerykańskie musicale: „Czło
wiek z La Manczy" i „The Music Man". Pierwszą
pozycję reżyserował Maciej Z. Bordowicz, który od
t ej chw ili na stałe związał się z Operetką Warszaw ską. W dalszej kolejno ś ci oglądaliśmy radziecki musical „My chcemy tai'lczyć" a po nim „odkurzo ne"
i opatrzone nowym librette m Wojciecha Młynar s kie
go „Życie Paryskie" i wreszcie największy eksperyment w dziejach polskiego powojennego teatru muzycznego: „Sen nocy le tniej" - musical Kr zysztofa
Pankiewicza z muzyką Marka Ałaszewskiego.
Operetka Wa rszawska oddała swą scen ę we wła
dani e młodym r eżyserom, scenogr afom, choreografom ,
ś piewakom i tancerzom, dzięki czemu w odświeżo
nym zespol e bły sz czą tak in teresujące i rokujące
wspaniałe nadzi j e talenty jak Hanna Zdunek. Elż
bieta Pon iatowska, Barbara Bela-Wysocka , Jan u z
Żelobow s ki, Henryk Derewenda, Jan Sybilski, Janusz
Dąbrowski„.
I tak błądząc

po drogach, dróżkach i bezdrożach
warszawskiej operetki, doszliśmy do specjalnie zamówionego przez Dyrekcję na 20-lecie Operetki „Zamku
na Czorsztynie", którym święcimy potrójny jubileusz: 20-lecia powojennej Operetki Warszawskiej, 30-lecia Polski Ludowej, 115-leeia spro\vadzenia operetki do Polski.
Bogusław Kaczyń s ki

PRZED PtffEMIERĄ
ZAMKU NA CZORSZTYNIE
Z reaiizatorami spektaklu i zarazem współtwórcami
opery: Maciejem Z. Bordowiczcm i Jerzym Dobrzań
skim rozmawia Bogusław Kaczyński
BK - Proszę pow iedzieć, jak do tego do s zło, że moze:r.y dzisiaj mówić o narodzinach nowej, choć zbu dowan e; ze starych elementów operu „Zamek na
Czorsztyni e"?

MZB - Proponuję rozpocząć rozmowę od wypowiedzi pana Do b rzań s kie go. Na początku była pr zec ież
muzyka„.
JD - Słu s znie. Partytura jednoaktówki „Zamek na
Czorsztyni e" ~arola Kurpińskiego składała się z dzies1<.;cm numerow muzycznych i upiornego libretta„.
BK - „. które sprawiło, że operę żartob liw ie nazwano polską narodową „Lu natyczką "„.
JD - fak, i to nie bez racji. W swoim życiu soliddn.ie zdążył~m wyeksploatować partytury Kurpiń
skiego, a mimo to pozostało wiele nie granyc h do
dzi.siaj fragmentów jego oper. Wszystkie one posi daJą dobrą muzykę. pi s aną niestety jak wi ę kszość
dzieł w tym okresie do strasznych librett. które
uniemożliwiają wystawianie tych arcydzieł na s ceni e.
Do nowej rozszerzonej wersji „Zamku na Czorsztynie" wprowadziłem oprócz muzyki ory gin ału fragmenty, „Pałacu Lucyfera" , których nie włączyłem do
„Henryka VI na łowach " oraz obszerne partie opery

„Cecylia Pia s ec zyń s ka " . To w~bitn~ dziele_> P?s.iad~ ·
tak skrajnie złe libretto, że me miało na3mme3sz_e1
szan sy ukazać się kiedykolwiek nie ~yl~o n<:1 scenie,
ale tak że na antenie radiowej. Ze skle3ema więc fragmentów trzech dzieł, wy s zła pełnospektaklowa opera
buffo, zbliżona w typie, powiedzmy do „Strasznego
Dworu" .
.
.
Pracują c nad „nową" partyturą me ob_yło się oczywiśc i e b ez powiększenia
instrumentarium, sprowadzon go obecnie do roz_miarów pełnej _orkiestry sy:nfonic znej z harfą. W pierws zym ok_res_1e P'.acy chc~a:
!em ta k że dodać recitativy, przyp1 s u3ąc Je. wł_oskt~J
trupi e operowej, która nie podziewanie pojawia się
na scen ie ...
MZB - Myślę, że nie było to konieczne.
BK _ Skoro jesteśmy już przy sprawach l.iterackich,
proszę

powiedzieć

wania libretta

skąd zro~ zil

wlaśnie

się pomysł . rozb~do

w kierun ku historyc;znym .

MZB - Nie wiem czy mo ż na tu mówić o rozbudowani u , gdyż libretto zo s tało popros tu na.pisane na
nowo. Po słuchałem muzyki, zapoznałem się ze starym libre ttem z 1818 roku, które jest \':'ą.tl~tki~, ob~
sado wa bardzo małe i nie posiada własc1w1e zadneJ
in tryg i. Postanowiłem więc poszukać jakiegoś pięk~
ne go m omentu z naszej histori_i. któ~Y. można. zw1ązac
z zamkiem na Czorsztynie. NaJbardzteJ frapuiąca wydała mi s i ę historia po w rotu Sobies kiego z wyprawy
wiede r'! skiej . Król, jak wiadomo, ~ac::U ?o stohcy
przez góry. Początkowo wydawało mi się, ze spotkan ie obies kie go z Mary s ieńką jest. moim wyr:iy s łe ~·
ale kiedy z a jrzałem do źródeł s tw~erdz1ł_em, ze krc~ 
lowa is totn ie wyjechała na spotkanie męza: tyl~o me
p od Czorsztyn, al e do Nowego . Ta_rgu. Myslę, ze ten
dr obn y fa ł s z zechcą mi darowac historycy.
BK - Dobrze się stało, ż e premiera tego interesuj ą 
cego sp ektaklu o charakterze narodowym zbiegła s i ę
z uro czys tymi obchodami XXX-lecia Polski Ludowej
i j u b ileus zem 20-lecia powojenn ej Operetki Wars zaw sk iej ..

MZB - Chcieliśmy stworzyć dzieło prawdziwie narodow , j akiś skromny odpowiednik „Krakowiaków
i Górali'. czy „Strasznego Dworu''. W repertuarze na_ ~
szych teatrów muzycznych jest zbyt mało pozycJ!
tego typu , które w przy s tępnej formie o~ery ?u~fo
przeka zy w ałyby piękno prawdy o narodzie, mow1ły
o czasach wspaniałej , dumnej, kolorowej i kontuszowej R zeczpospolitej.
Libr etto tworzyłem wsłuchując się w charakter i nas trój te j cudownej muzyki, która jest n!e tylko bardzo polska, ale jak !'.a tamte czasy mezwykle no\\, a tors ka.

Kurpir'!ski niestety nie miał szczęścia ani u soani u nam ws półczesnych. f.:. przecież b yła to wyjątkowa postać nawet w skal! europej s ki ej . Często zarzuca mu s ię_, , ~e u_siłował naśla
dowa Ro ssiniego, co jest oczyw1sc1e nieprawdą. A~y
to s twi er dzić , wystarczy uzmysłowić sobie, że ostatnia
JD -

bie

wspó łczesnych,

jego opera „Szarlatan" napisana została w 1813 roku,
a więc w czasie kiedy Rossini dopiero startował.
Słynne crescenda Rossiniowskie Kurpiński stosował
dużo wcześniej . Ileż nowatorskich pomysłów wprowadził w swoich partyturach. W „Pałacu Lucyfera"
(1813) dla przykładu mamy do czynienia z pierwszym walcem, który znajdzie swoją kontynuację dopiero w 1872 roku w „Beacie" Moniuszki, a zamaszysty mazur z „Cecylii Piaseczyńskiej" jest zapowiedzią mazura z „Halki", napisanego aż czterdzieści
lat póżniej l
BK -

Czyżby więc zapowiada/o się na renesans twór-

czości Kurpińskiego?

JD - Oby jak najszybciej. Istnieje przecież w naszej kulturze muzycznej ogromna luka między Stefanim a Moniuszką. Kurpiński zapowiadał się na
wielkiej rangi kompozytora. Niestety, urodził się w
bardzo nieszczęśliwych dla kraju czasach .
BK - 'Proponuję powrócić do „Zamku na Czorsztynie". Ja kie zmiany wprowadzono w nowej partyturze" w stosunku do oryginału?
MZB W jednoaktówce Kurpir'!skiego Krasiń
skiego jest tylko dziesięć numerów muzycznych i
pięcioosobowa obsada. W nowej wersji, nie licząc
scen baletowych, jest 27 numerów i występuje ponad
dwadzieścia postaci. Materiał muzyczny zo stał do tego s topn ia przemieszczony, że arie z „Zamku" przypisa ne zostały całkiem nowym postaciom. Ze starego libretta wzięte jest właściwie ty]ko miejsce akcji.
Gwałtowna burza zapędza gości do zamku„.
BK - „. ·i zastają tam Wandę - lunatyczkę ...
MZB - Właśnie, że nie. Tak jest w starym librettcie.
W no>vej wersji Wanda nie jest obłąkana, tylko symuluje chorobę, Postanowiwszy tak długo męczyć
tatusia, aż udręczony biedak zmieni zdanie i zgodzi
się na jej ślub z ukochanym. Sentymentalizm starego
libretta byłby już dzisiaj nieznośny. Chciałem przede
wszystkim stworzyć operę buffo. Dużo elementu komediowego wnosi trupa włoska, która w tym czasie
autentycznie wędro"Yała po Polsce.
BK - Czy przystępując do realizacji opery, na scenie
teatru operetkowego nie obawialiście się Panowie, że
zespól nie będzie w stanie pokonać pewnych trudności wokalnych i aktorskich?
MZB - Może to co powiem zabrzmi jak paradoks,
ale wiem z własnego doświadczenia, źe aktorzy operetkowi bardzo różnie wypadają w pozycjach par
exellence.„ operetkowych, natomiast kiedy stawia się
przed nimi ambitne zadania, jak chociażby w „Czło
wieku z La Manczy" potrafią przejść sami siebie.
Myślę, że podobnie ma się rzecz ze sprawami muzycznymi„.
JD - Oczywiście, jestem tego samego zdania co kolega - reżyser.
BK - A więc do zobaczenia na galowej premierze .
rozmawiał Bogusław Kaczyński
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NA CZORSZTYNIE
streszczenie

PROLOG

rys. A. Sadowski

Po wspaniałym zwycięstwie nad Turkami pod
Wiedniem w roku 168:3 król Jan III Sobieski powraca wreszcie na czele swych wojsk do Polski. Wyrusza mu naprzeciw królowa Maria Kazimiera zwana także Marysieńką. W jednym z pienińskich wą
wozów, nad którym w znosi się malownicza sylweta
zamku na Czorsztynie dochodzi do spotkania. Sława,
którą okryła się cała Rzeczpospolita po odniesionym
zwyci ę stwie jest oczywista, ale niemniej także wiadomym jest dla każdego wpływ, jaki na politykę
króla ma osoba jego małżonki. Nie wszyscy chcą się
z tym p ogodzić. Sobie.s ki darzy jednakże Marysiet'lkę
bezgranicznym uczucie m i zaufaniem.
Zbiera się na burzę. Otoczenie króla namawia go,
by schronić się \V czorsztyńskim zamku, ten jednak
pod presją Marysieńk i decyduje si ę podążać dalej
ku Warszawie. Dwaj przyjaciele, którzy uczestniczyli
w wiedeńskiej odsieczy, Kurdeszowicz i Bojomir decydują się przeczekać nawałnicę w
murach zamczyska. Sługa Bojomira. Nikita, odciąga ich od tego
zamiaru. Zamek ten •vedług niego jest siedliskiem
duchów, upi orów, miejscem diabelskich praktyk. Bojomira jednakże co innego trapi. Oto skor'lczyła się
wojna , która pozwoliła mu zapomnieć o stracie ukochanej dziewczyny. Teraz wspomnienia o niej odzywają się jeszcze silniej ... Bliska już burza kieruje ich
w stronę czorsztyz1skiego zamku.
Pojawia się włoska trupa wędrO\vnych aktorów,
jedna z tych, które krążyły w tym czasie po całej
Europie. Los zagnał ją w góry, bractwo jest niemal
całkowicie zrujnowane, straciło konie i sami aktorzy
muszą ciągnąć teatralną budę. Okazji do występów
a tym samym zarobku jest coraz mniej, ponadto
w zespole panują niesnaski - rozkochana w szefie
trupy Ricardzie Ricciolina nienawidzi amantki Violetty, ta z kolei zazdrosnego o nią Ricarda dręczy

romansowaniem z polskimi szlachcicami. Głupawy
Ottavio nie może się w niczym nigdy połapać. Nadrabiający miną i pozorną odwagą Ricardo odgraża się,
że zemści się jeszcze za zniewagi, których nie szczę
dzą mu polscy panowie, odrzuca propozycję schronienia się przed burzą w zamku obawiając s ię nowego romansu Violetty. Dopiero zagrożenie ze strony
pojawiających się nagle Zbójników każe mu czym
prędzej zmienić postanowienie.
Rozpętuje się burza, zawraca z drogi ku Warszawie orszak Sobieskiego i w popłochu, w nieladzie
rzuca go z powrotem między góry, na szlak prowadzący do zamku.

AKT PIERWSZY
Czorsztyński zamek okazuje się miej scem wcale
pogodnym i zacisznym. Tajemniczą aurę. która go
otacza, wyjaśnia dopiero Łucja, kiedy do bram zaczyna się ktoś dobijać. Otóż pani Łucji , Wandzie
ojciec jej, Dobrosław zabronił połączyć s ię z ukochanym. Odtąd Wanda, mszcząc się niejako a jednocześnie chcąc zmienić postanowienie ojca , zdecydowała
s ię symulować obłęd i od dłuższego już czasu niczym upiór krąży o północy po zamku. W tej sytuacji zamek musi się wszystkim wokół wydawać tajemniczy i odludny, bowiem każdemu tu od dłuższe
go czasu odmawiano gościny w obawie przed kompromitacją. Tylko Łucja, powiernica Wandy. \vie że
jej pani nie jest naprawdę chora i orientuje się co
ma na celu cała ta maskarada.

Tym razem Łucja także nie reaguje na g ło s y nieproszonych gości. Ci jednakże wtargnęli d o zamku ,
gdyż jak się potem okaże z drzwi zapom n iano wyjąć
klucza. Pustka , która ich wi ta wywołuj e w Nikicie
strach, jego wyobrażnia wypełnia mury zamku upiorami, diabłami, zwidami. .. itp. Bojomir obraca ws zystko w żart. Zmorzony trudami i gorz a ł ką hulaka
Kurdeszowicz zasypia natychmiast, by ki.edy Bojo:nir
ze sługą pójdą na poszukiwanie kogoś z domowników, obudzić się zwielkim pragnieniem ... Bojomir
natyka się wreszcie na Łucjq, którą Nikita traktuje
od razu jako przebraną w ludzką postać diablicę.
Łucja kategorycznie żąda opuszczenia zamku. Bojomir komplementami, a wreszcie swoim nazwiski e m,
które Łucji jest znajome nie wie tylko czy tu

chodzi o tę samą osobt; - przełamuje jej opór. Przyczynia się do tego także osoba śpiącego Kurdeszowicza, hulaka przypada dziewczynie do gus tu.
Fala wspomnień znowu ogarnia Bojomira i ona
to jak gd yby na zasadz ie retrospekcji wywołuje postacie Wan dy i Dobro s ława sprzed lat.
Kiedy na s tępuje powrót do teraźniej sz ości, Łucja
jest już niemal pewna, że Bojomir to utracony ukochany jej pani, Wandy. Zaprasza go na wieczerzę,
głód podejrzliwego i tchórzliwego Nikitę zmusza do
przypoc h le biania się Łucji, zaczyna ją już uważać za
normalną kobietę . Pragnienie budzi Kurdeszowicza,
który wygła s za swoisty pean na cześć swego rodu.
Nagle, zagnane tu burzą, wkracza do zamku rycers two z królewską parą. W czasie ogólnego powitania Kurdeszowicz do strzega zainteresowanie, którym obdarza go Łucja i nie pozostaje jej dłużny.
Dobro s ła w zaprasza wszystkich na ucztę, a chwila
jego ro zmowy z Sobieskim, to nie tylko zwierzenia
z kłopotó w, których dostarcza mu córka, ale także
mały traktat polityczny, przestrogi i napomnienia.
Z op óź ni e niem do staje się do zamku wło sk a trupa.
Nie witana przez nikogo, zaczyna rekomendować swoje zalety. Nikt na to nie reaguje, co znowu wprawia
w ro zdr a żnienie Ricarda. Pogłębi się ono jeszcze,
kied y Violetta rozpozna w Bojomirze jednego ze
swoich d awnych adoratorów. Podochocony winem Nikita uder za w zaloty do Riccioliny. Zaprząt ni ty
myślą o W andzie Bojomir udaje, że nie przypomina
s obie ro m ansu z Wł oszką. Ukazanie się Łucji wywoł uj e w głu pawym Ottaviu natychmiastowe uczucie.
Odrzucona Violetta obiecując Ricardowi swoje wdzię
ki, namawia go do zemsty. Ricardo wpada na pom ys ł z duchem. Zagrany po aktorsku duch powinien
wy s tra s zyć i upokorzyć polskich panów. Są pe wni
sukcesu, wybiegają czynić przygotowania.
Scena między Sobieskim i Marysieilką jes t wyrazem głęb o kiego uczucia, jakie żywi Jan HI do swej
małżonki, objawia jednocześnie antagonizmy między
jej osobą a najbliższym otoczeniem króla.
Ricardo postanawia zorientować się w ogólnym
Jrnmnat i drzwi, by jak najlepiej wypadło
pojawienie się jego ducha. Proponuje zatem Ricciolinie, która ma zagrać upiora, aby wyszła z jednych drzwi, przeszła się krużgankiem i znikła za drugimi. Następnie powinna tylnymi komnatami przebiec z powrotem do pierwszych drzwi krużganka i
układzie

•

na nim pojawić. Wtedy według Ricarda „efekt ducha" będ z ie murowany. Ricciolina oświadcza jednak, że kiedy zalecał s ię do niej
Nikita, s twierdziła, iż z tyłu nie ma żadnych przechodnich komnat. Ricardo mu si obmyśleć inny efekt.
Na tym zastaje ich nieco pod chmielony Bojomir.
Obraża Ricarda, pojedynkuj ą s ię . P chnięty
sz padą
Bojomir, udaje że umiera, śpiewa żałosną, al e jednocześnie ośmieszającą Ricarda pieśń. Potem zrywa
się zdrów i cały wprawiając tym w o s łupienie Wło
chów. Dopiero Violetta orientuje s ię w czym r zecz Ricardo użył do pojedynku tea tralnej szpady, która
jest tak skonstruowana, że przy pchnięciu kawałek
klil)gi chowa się w rękojeści, co wywołuje takie
WTażenie, jakby ostrze zagłębiało s ię w piersi przeciwnika. Ośmieszony po raz już kt ó ryś Ricardo s zaleje.
Po chwili sc enę zalew a porywisty ma zur.
znów

błyskawicznie

się

AKT DRUGI
Z krótkich scenek na poc zątku tego aktu dowiadujemy się , że Kurdeszowic z zapewne pod wpływem
Łucji
postanawia nie nadużywać więcej trunków,
Ottavio ciągle otumaniony uczuciem do Łucji naraża
się na przykrości, Ricardo i Ricciolina nieustannie
wypróbowują scenę ukazania s ię ducha , wreszcie odmieniony Nikita wciela się w postać amanta na cudzoziemską modłę, a czyni to za namową Riccioliny,
Violetta nie ustaje w mj ło s nych podbojach.
Z sali, gdzie ciągle trwa biesiada wybiega nachmurzona Marysieńka . Jej oburzenie na obyczaje Sarmató w za m ienia się w chwilę potem w miłosne wyznanie. Rozkochana w sobie królewska para szuka
odo ~ obnienia ...
Violetta nie może sobie darować, że Bojomir ją
o dtrącił. Kiedy tylko nadaża s ię okazja , znowu go
a takuje, tym razem przypomnieniem wszystkich swoich powabów. Bojomir znosi tę próbę dość dzielnie,
c hoć bliski jest już załamania . W rezultacie zabiegi
Violetty, by wskrze s ić dawny romans, znowu kończą ·
s i ę fiaskiem.
Bojomir natyka s ię na „nie s zczęsnego" Kurdeszowicza, który szklanicę wina zamienił na kubeł mleka. Przyj aciel kpi z niego dobrotliwie. Kurdes zowicz
nie chce s ię przed nim przyznać, że rozkochał się
jednak w Łucji i odtąd każde jej życzenie jest dla
niego rozkazem. Kiedy zostaje sam, mleczno-alkoho-

lowy co ctail znów morzy go głębokim snem. Zaczynają mu s ię śni ć postacie sienkiewiczowskiej trylogii:
Zagłoba , Kmici c, Wołodyjo ws ki, S krzetuski, Podbi pięta . Każda przeds ta \v ia s ię s w oimi czynami , Kur deszowiczowi pozo s tawiając o s ąd który z tych czynów najdonioślej sz y. Ale do obiektywnej oceny ni e
dochod zi. pan Za głoba jak zwykle. sam rozstrzyga
ws zys tk o na swo j ą korzy ść . Obraz ten kończy si ę
uwagami o powinnościach i troskach obywatelskich.
Rozbudzon y Kurde szowicz na r ówni z czynami bohaterów trylogii stawia dokonania s woich przodków.
Łucja w ogólnym zami eszaniu spowodowanym przy jazdem kr óla n ie zdołała odszukać swojej pani, by
ją uprzed z i ć o za mkowych g ościach . Jej zmartwienie
rozprasza ju ż po chwili pożerany namiętnością Kurdeszo w icz.
W przebraniu mnichów Ricardo z Ottaviem jeszcze ra z uzgadniają czynności, które należy wykonać,
ab y w rażenie, jakie wywoła ich zjawa było piorun ujące . Wchodzi Nikita, Ricardo rozpoznaje na nim
swój ko stium z jakiejś starej sztuki. Nikita niemal
ro zkwita afektem , któr y wzbudziła w nim Ricciolina.
Nagle jaka ś przemykająca krużgankiem biała postać
każe mu natychmiast poWTócić do zabobonnej wiary
w strachy i upiory, mało tego, swój cudzoziemski
strój zrywa z s iebie czym prędzej uwaza)ąc, iż on
jest przyczyną t.ego, że diabelskie m oce znowu si ~
o dezwały.

Królews ka para po chwili odos obnienia powraca
na ucztę .
Na krużganku, w białym widmowym stroju, pojawia się Wanda. Pieśń jej wypełn i ona jest tęsknotą
za Bojomirem i żalem do ojca. Hała s y, które do niej
dochodziły
traktuje jako odgłosy burzy, ni e domyśla s ię jeszcze, że zamek jest peł e n gości. Jak co
noc decyduje się odbyć wędrówkę po komnatach
i dręczy ć swoim rzekomym obłąkaniem Dobrosława .
W s ekundę potem wchodzi Ricciolina przebrana za
ducha, jej strój niewiele różni się od stroju Wandy.
Ricardo postanawia odbyć jeszcze jedną pr ó bę . Ric ciolina udając ducha wykonuje jego polecenia, zni ka w którychś drzwiach , wszystko idzie znakomicie.
Ale nagle· pojawia się drugi duch (Wanda), wychodzi
z przeciwnej strony, a Ricciolina jak w iadomo nie
m o gła przebiec tylnymi komnatami i znowu ukaza ć
s ię w tym samym miejscu skąd uprzednio wyszła.
Włosi wpadają we własne sidła, wejście Wandy trak-

tują

jako pojawienie się prawdziwego upiora. W pozamek.
Zmęczony ucztowaniem Bojomir udaje się na spoczynek, nakazuje ubranemu z powrotem z polska Nikicie obudzić się przed świtem . Kiedy zasypia, ku
przerażeniu Nikity na krużganek powraca Wanda.
Wspomina, jak poznała Bojomira i jak oicrec, nie
znając jej ukochanego a rozglądając się za świetną
dla córki partią przerwał ich związek.
Zdjęty strachem Nikita traktując Wandę jak upiora , budzi Bojomira. Kochankowie rozpoznają się, teraz już nic nie może ich rozłączyć. Na odgłos wys trzału wbiegają do sali ucztujący. Dobrosław nie
może wyjść z podziwu, że jego córka nagle wróciła
do zmysłów. Łucja, która z nała tajemnicę tej „choroby" podpowiada mu, iż miłość była tutaj lekarzem. Nie pozostaje nic innego jak zgodzić się na
zwią zek Bojomira z Wandą, zwłaszcza, że sam król
w najlepszych słowach rekomeinduje młodzieńca.
Uroczystość zaręczyn wieńczy krakowiak.
płochu opuszczają

Zespół Operetki Warszawskiej
w sezonie 1973/74
Dyrektor i kierownik artystyczny
Stanisława

Kie:rov.-nik muzyczny
Jerzy Dobrzański
Kierownik literacki
Bogdan Ostromęcki
Reżyser

Maciej Z. Bordowicz
Jerzy

Dy rygenci
Marian Lida (gościnnie) , Stanisław
Nowicki ; Marek Witkowski
Asystent reżysera
Barbara Zgorzalewicz
Kierownik pracowni scenograficznej
Anna Zaparska

Dobrzański,

EPILOG
O świcie rozbaw ione towarzystwo z kr ó lewską pana czele i parą narzeczonych wychodzi przed za mek. Tu w otocze niu i pięknie gór zacznie się zarę
czynowa uczta a tańcom i zabawom nie będzie końca.

rą

Stanisławska

Vicedyrektor
Stefan Przyłęcki

SOLIŚCI ŚPIEWACY
Beata Artemska, Barbara Bela-Wysocka, Leokadia
Hanna Dobrowolska-Blejarska, Urszula.
Holubowska, Alina Kaniewska, Lidia Kłobucka, Alina Krzemińska, Wanda Polańska, Elżbieta Poniatowska, Alicja Rollinger, Elżbieta Rył-Górska, Alina Wieczorkówna, Hanna Zdunek, Jerzy Sergiusz Adamczewski, Ryszard Adrjański, Zygmunt Apostoł, Mariusz Cellari, Henryk Derewenda., Jerzy Dzianysz, Ryszard Fabiński, Henryk Guzek, Tadeusz Hanusek,
Roman Kosierkiewicz, Kazimierz Łabudź, Mirosław
Ochocki, Jan Precigs, Henryk Rucki, Jan Sybllski,
Michał Ślaski, Tadeusz Walczak, Stefan Witas, Mieczysław Wojnicki, Ryszard Wojtkowski, Zdzisław Zaczyk, Mieczysław Ziołowski, Janusz Żełobowski.
Inspicjenci: Bolesław Gruszka i Zygmunt Piwkowski
Suflerzy: Joanna Guzicka, Teodozja Leszczyńska
i Wanda Szczepańska.
Korepetytorzy solistów: Alina Dolot, Janusz Kabi.

Brudzińska,

BALET
Kierownik baletu:

ZENON KASZUBSKI

Pedagog: Lidia Kowcz
Asystent choreografa: Leszek Adamczyk
Korepetytorzy baletu : Elżbieta Komendarek , Ryszard
Rynkowski.
Soliści baletu : Barbara Bittnerówna - primabalerina,
Gizela Czarska, Elżbieta Kozakowska, Ludmiła Pa-

łatnik,

Lesze k Adamczyk, Janusz Dąbrowski, Sławo
mir Michalski, Rom a n Pędziwiatr, Zdzisław Wyrozębski.

K oryfe je : Alicja Biclakowska, Ewa Czałkowska, Maria H y s-Kłu s ek, Ewa Szuster, Hanna Pierzchlewska,
Hanna Rogowska, Helmut Blaszkc, Mie c zysław Fabisiak, Henryk Lewandowski, Marek Piątkowski, Jerzy Wesołowski , Andrzej Więckowski,
Z e spół :

Eleonora Adamczyk, Danuta Cholewianka,
Alicja Damrosz, Elżbieta Falkowska, Wanda Górs ka,
Bożena Gry czka, Barbara Hanusek, Wanda Kobielusz,
Irena Maciejewska, Irena Makowska, Joanna Pachowska, .Danuta Ratyńska, Bo:i:ena Stawowa, Izabela Wojnarowska, Wojciech Chrzanowski, Jerzy Czajkowski,
Bolesław Jastrzębski, Zbigniew Piotrowski, Andrzej
Rosolak, Jordan Stępniewicz, Janusz Wolszleger.
Aleksander Zomer.
Jerzy

I nspek t orzy baletu :
i Jordan Stępniewicz

Wesołowski

CHÓR
Kierow nik chóru : LUC.JAN MAZUREK
K or epetytor chóru: Jerzy Kaliński
Zesp ół: Ludmiła Apostoł, Bogumiła Bętkowska, Jadwiga Borowicz, Grażyna Budna, Barbara Chojnacka,
Teresa Gawry ś , Alicja Górecka, Wanda Bołdak, Maria Jędrzejczak, Danuta Juszczak, Hanna Kopijer,
Teresa Kościjańska, Irena Kozerska, Jadwiga Lubicz,
Stanisława Noiszcwska, Halina Pilewicz, Mirosława
Piotrowska, Barbara Stefańska Nadzieja Sterianos,
Alicja Talarek, Bożena Wcisłek, Bożena Wiśniewska,
Alina Wołowik, Hanna Wójcik, Barbara Zachariasz,
Barbara Zegarska, Jadwiga Zuber, Lech Czerkas,
Zbigniew Drożdziak, Czesław Goszczyński , Stanisław
Hijewski, Janusz Jóżwiak, Edward Marczak, Stanisław Milewski, Jerzy Piasecki, Edward Romanowski,
Stefan Szlauzys, Tadeusz Szyluk, Dariusz Smigielski,
Waldemar \Vłodarz, Jan Zakrzewski

Inspektorzy chóru: Jerzy Piasecki i Edward Marczak

ORKIESTRA
I skrzypce : Tadeusz Zaczyński (kon certmis trz), Panajot Bojadzijew (koncertmistrz) Adam Rajczak, Emanuił Emanuilow, Jadwiga Jaworska, Julitta Ryzow,
Jan Gubernat, Wiesław Sieromski, Marta Kaluska,
Andrzej Zaremba, Mirosław Sommer, Jacek Dobrzyński, Barbara Pawlonka.
II skrzypce : Antoni Borychowski, Jan Kruszewski,
Teresa Hausenplas, Alina Jankowska, Bogdan Cichoń,
Ernest Lipok, Danuta Kempa, Teresa Woźniak.

Altówki : Mirosława Rabong, Jerzy Iwanowski, Tadeusz Jastrzębski, Jan Duk, Czesław Marciniak.
Wiolonczele : Jan Szewczyk, Ada Lebiedzińska, Mał
gorzata Stypułkowska, Paweł Kowalski, Elżbieta Przccbacka-Lejk.
K ontra basy : Stani sław Płaza, Władysław Wopalei1ski,
Leszek Frey, Zbigniew Gorzelnik.
Flety: Marian Grecki, Monika Wojciechowska, Zbigniew Majksner.
O boje: Kle mens Banat,

Elżbieta Banaś,

Ire neusz Na-

rewski.
Klarn et y : Czesław Pałkowski, Stefan Szcmet, Kazi mierz Andruszaniec.
F ag oty : Edward Lewandowski, Paweł Holik , Leszek
Stolarczyk.
Trąb y: Tadeusz Szostak, Andrzej Karpiński, Ryszard
Klimaszewski, Ludwik .Jabłoński.
Waltornie: Józef Gawlik, Stanisław Wolny, Jerzy
Bartoszewicz, Edward Dokudowiec, Marek Pijanowski .
Puzony

Jędrzej Poniatowski, Wiesław Żukowski,
Aleksandra Rudnicka, Jan Kostka.

Perkus ja: Wojciech Sommer, Mikołaj Godlewski, Jan
Tokarczyk.
Harfa: Jadwiga Naborecka.
Marian
Inspe ktor zy ork iestry: . Jerzy Iwanowski
Grecki.

ZESPÓŁ

TECHNICZNY

Ki e row nik t ec hniczny: Głów n y

e lektryk -

MIECZYSŁAW KRÓL

ZBIGNIEW SIERADZKI

Ki erownicy pracowni :
krawi eckiej damski e j
kraw ieckiej męskiej
kapeluszy
stolarskiej
mode latorskiej
chara kteryzatorskiej
malarskiej
tapi cerskiej
sze\vskiej
ślusarskiej

Rekw izytor
Brygadier sceny

-

Teresa Kalska
Kazimierz Czerczak
Helena Kosiorek
Kazimierz Szymldewicz
Stefan Kąkol
Sabina Howako
Jerzy Białkowski
Edward Gula
Mieczysław Krasnopolski
i Stanisław Pielaszek
Antoni Ciechanowicz
Jan Pomorski
Stanisław Kuszczyk
i Zygmunt Olszewski
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