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, , 
PAUL ABRAHAM 
Abraham [a:br oha:m] Pal, Paul, ur. 2XI1892 

Apatln (pd. Węgry, obec. Jugosławia), zm. 6V1960 

Hamburg, węgierski kompozyt.or operetkowy. 

1910-16 studiował w Akademii Muzycznej w Bu

dap 57.Cie, gd zie był następnie profesorem teorii 

i histol'ii muzyki. W 1920 wykonano w Buda

peszcie jego Koncert wiolonczelowy i Serenadę 

orbestrową, a w 1922 podczas festiwalu w Salz

bul'g u Kwartet smyczkowy. Od 1927 był dyrygen

tem w teatrze operetkowym w Budapeszcie; 

w tym czasie zaczął pisać pierwsze operetki. 

21 Ill930 w Budapeszcie (23XII1930 Wiedeń) 

odbyła się premiera najbardziej popularnej ope

retki Abrahama pt. Wiktoria i ;e; huzar. 

Spośród następnych operetek Abra hama szc;;: 

gólnym pow;odzeniem cieszyły się Kwiat Hawa

jów i Bal w Savo yu, które miały swoje prapre

miery w Niemczech. W 1933 Abraham opuścił 

Niemcy; do 1938 przebywał w Wiedniu, a po

tem .na ~ótko pow~·óclł do Budapesztu. W 1939 

przeniósł się do Paryża. Pieniądze, które otrzy

mał za sfilmowanie Kwiatu Hawajów, umożli

wiły mu wyjazd na Kubę, a .następnie do Nowego 

Jorku, gdzie na BroadwaY'\J wystawiono Bai w 
Savoyu. W dorobku kompozytorskim Abraham 

powstawił kilkanaście operetek. W 1945 popadł 

w chorobę umysłową. W 1956 powrócił do Euro
py. Zmarł w szpitalu dla nerwowo chorych w 

Hamburgu. 

Operetki - Viktórla (Wil:toria i jej huzar), libr. 

E. Foldes, A. Griinwald, F . Lohner-Beda, wyst. 
Budapeszt 1930); Die Blume von Raw a.ii (Kwiat 

Hawajów), libr. E. Foldes, A. Grunwald, F. Loh

ner-Beda, wyst. Lipsk 1931; Ball łm Sa.voy (Bal 

w Savoyu), libr. A . Griinwald, F. Lohner-Be<la, 

wyst. Berlin 1932; Miirchen im Grand Hotel 

(Przygoda w Grand Hotelu), wyst. Wiedeń 1934; 

Dschainah, das Miidchen aus dem Teehaus (Dżai

na, dziewczyna z herbaciarni), wyst. Wiedeń 

1935; Roxy und ihr Wunderteam (Roxy i jej cu

clow11a druż·yna), wyst. Wiedeń 1937. 

W 1952/53 wytwór.nia filmowa NRD wmowiła 

wersję filmową Kwiatu Hawajów, ·a 'I.V Ham
burgu wstało założone Towarzystwo im. P . Abra
hama. Abraham jest jednym z głównych przed

stawicieli operetki 30-tych 1i 40-tych lat XX wie
ku. W swej twórczości kontynuował tradycje 
węgierskiej operetki Kalmana; łączył cechy wę
gierskiej muzyk.i ludowej z modnymi rytmami 

tanecmymi (boston, fokstrot) i elementami mu

zyki jazzowej. 

„Encyklopedia Muzyczna PWM", 
Kraków 1919 
hasło oprac. M ul.gorzata Woźna 

(„ .) „Pal Abraha m (1892- 1960) był naturą skom

plikowaną : fantasta, epikurejczyk, n1elancholik 

ulegaj<1 y d pres jom, hipochond ryk; powie rz

cho\viTly, lecz pedantyczny- a podyktyczny i scep

tyk; gnuśny i popędliwy. Imponujący był jego 

m uzyc z:no- dramatyt:zny instynkt i ta len t do t wo

rz nia pop ula.nnych melodii, a wr cz rewolu

cy jna, o lata w ypr z dza jąca swój czas t chnika 

orkiestrowa. 

iczym przysłowiowy huragan pn.el cia ł przel. 
ca łą europe jską scenę operetkową , po raz ostat

ni porywaj ąc ów ga tunek do w ielkiego lotu. 

Gdy po r a z pierwszy poza granicami Wc:gir r 

zj awił się w jednym z: filmowych atelier uer
liilskich, był szczupłym, wysokim, ciemnowło sym 

mężczyzną pod czterdzies tkę. Pewien w g i r ski 

r żyser filmowy ~ciągną ł owego ni komu nic 
znanego człowieka z Buda pesztu, a fa ma o nie

zwykłych zdolnościach stała się niebawem te
matem rozmów w kawiarn.iach prz K urflir

stendamm. 

Wieści na temat jego przeszłości były osobliwe 

i sprzeczne. Raz opowiadał r eporter om, że był 

pierwszym uczniem Akademii Muzycznej w Bu

dap szci , to znowu czytano, że prowadził w 

swym rodzinnym mieście lukratywne intere y 

bankowe. Nie sprawiał wrażenia 1.równoważo

nego, wyglądał Taczej na dystrakta pozbawio

nego oparcia i potrzebu jącego pomoc . W rok 

późni j na zwisko Abrahama pyszniło s ic: świeU 

nymi lit ram i na setkach fa sad teatralnych i 

ogromnymi zciouka m i na wszys Lkieh slu pa c h 

ogłoszeniowych w Ni rncm ch. „Wiktoria i j ej 

hu7~1ir" (1930) prz:yni osb mu światowq sla w ', 

pół milio.na marek, th.iesi;:itki umów filmowy ·h 

i r kokow p~1k1 ' yk przy Fa an n sLrass . W i. lo 

ci była to dawna, kal m. n.owska o peretka z 

w~ iers kq d;-.icwczynq , t:yga!lskimi skrzypka mi 

i świ~tcm w inob runia , starą m ił ością , co n-i 
rd z wie je, kon fliktem kobiecego surnicnb po

między obo\ · ązki m a skłonnością ser ca i 7. • 

szczęśliwym połączeniem się pary zakochanych 

na zakończen ie . Lecz młode, świ eże tchn ienie 

dawało się wyczuć w tym wszys tk im i publicz.
ność była zafascynowana. ( ... ) Orkiestra zdumic

w · la całkowicie n owym brzmieniem: były tam 
zatkane trąbki, m i<:kkie, melodyjne puzony, ka

skady fortepi anowe i ciasno prowadzone harmo
n ie sa ksofonów. Na scenie tai1czyl i i błaznow li 
Oskar Denes i Rosy Barsony, budapeszteńska 

para komicuia o niebywałej werwie i humorze. 

Niezwykle witalne przedstawienie odniosło osza 

łamia j ący sukces, w k tórym pełni e ntuzjazm u 

bracia n ottcr mieli swó j zasłu żony udział." („.) 

Bernard Grun „Dzieje operet ki", 
PWM 1974 



TADEUSZ ŻELEŃSKlcsov) 
o ~,WIKTORII" 

Ta dobra operetka jest zarazem jedną z naj
okrutniejszych, jakie się zdarza oglądać. 
Gdyby się bodaj trochę przejąć dramatami, 
jakie w niej się rozgrywają, można by po
siwieć tak, jak szlachetny konsul amery
ka11ski, bohater tego utworu któremu mię
dzy drugim a trzecim aktem wyrasta pas
mo białych jak śnieg włosów. Już sam po
czątek jest groźny : oficer węgierskich h~
za1·ów, skazany n-'1 śmierć przez bolszew1-
kó\ , czeka swej śmiertelnej godziny. 
Uci czka jego kosztuj życie człowiek~. 
Prz dostaje siQ do Japonii po to aby się 
dowiedzieć, że jego rodaczka i narzeczona 
Wikt ria, przekonana o jego śmierci , wy 
szła za mąż. Dopieroż zaczynają się roz
darcia serc, męki na miarę najw iększych 
tracredii zwłaszcza że mimowolny rywal 

b ) . . 

huzara jest skm'tcz nym gentlemanem i J ~-
go wybawcą. Bo GPU - tymczasem akcJa 
przeniosła siQ do Moskwy - wpadła n_a 
ślad zbiega, konsulat otoczony Jest WOJ

ski m, szlachetny Amerykanin gwiaździs
tym sztandarem gotów jest ochronić rywa
la · ale szlachetny Węgier nie chce tym 
ko~ztem ratować życia, k tór straciło dlań 
wszelką wartość ze stratą ukochane j - od
da ię w ręce katów. I olo glęboka tajem
nica ludzkiego odczuwania: czym się dzie
je, że v zystkich t ych straszliwych rzeczy 
słuchamy pogodnie, że s ię godzą z przepl~
tającym je raz po r z walczykiem i że me 
zujemy, abyśmy się dopu~zczali. pr~far:a

cji wobec bezmiaru ludzkiego c1erp1ema? 
Wszystko to osiąga się prostą zmianą to
nacji. I nasuwa się myśl, że może wielcy 
okr utnicy mają w duszy j kiś szczególny 
apa ·at do takiej zmiany tonacji i że zwie
wny walczyk akompaniu je im w duszy do 
mąk które zadają? To by było okropne ! 
A r~10że to po prostu :świadomość, że 
wszystko się dobrze skończy? Wprawdzie 
i w tragedii wiemy, że t rupy zmartwych
w tają i pójdą na kolację, a mimo to łzy 
płyną nam z oczu. Tak, ale tam j esteśmy 
pewni t ylko o los aktorów; a tuta j mamy 
dobre przeczucie co do losu samych boha
terów. I nic nas nie dziwi, kiedy w trze
cim akcie znajdujemy siQ w porze wino
brania na Węgrzech jako świadkowie trzech 
ślubów, z których jeden połączy Wiktorię 
z j j huzarem, jeszcze r az ocalonym z pa
zurów GPU przez szlachetnego Ameryko
nina, który, co więcej, zwrócił Wiktorii 
wolność. I tylko ten 'vVsp;rniałomyślny, tak 
gł:ęboko kochający dobroczyńca odejdzie 
smutny, ni pocieszony i - sam . I to jest 
błąd rzeciw duchowi operetki: powini n 
mu był autor jakąś parę na tych Węgrzech 

wyn leźć. Bo jego smutna twarz, jeg po
bielały kosmyk włosów, będą nas długo 
prześladowały i nie poz olą nam w całej 
pełni podzielić szczęścia Wiktor ii i j j hu
zara . 
Ta melodyjna operetka bardzo staranni 
w ystawiona przez p. Zdzitow ieckiego, 
otrzymała wyborną obsadę- P ierw zą parę 
stanowili gorącokrwista p . Didur-Załuska 
z s ntymentalnym p. Contim ; drugą mi
s terna Japoneczka p. Czer ka z wszech
stronnym lekkoduchem p. Rakow ieckim ; 
rozjaśniała zaś wszystko i oż wiała uśmie
ch m swoich oczu i nóżek p. Loda Halama, 
która j · ko subretka Riquette, kręciła się 
jak fryga po se ni , grała, śpiewał· i tań
czyla po parysku, po węgi ~rsku, po ro
syjsku - porywająca ! Partnerem jej był 
p. Walter, który z ordynansa J anczeg :-.ro
biJ zabawną i sympatyczną figur . P . Ol
gierd starał się utaić swoją mlodość i uro
dę amanta, aby się prze zi rzgnąć w żyją
cego samymi poświęceniami starszego pa-. 
na. Najmłodsza Halamka (Punia Halama 
- przyp. red.), debiutująca jako „Emt Iks", 
zapowiada się dobrze. 

Tadeusz Żc'le1iski (Boy) 
recenzja :z 20 k w ietnia 1937 roku * 

„Teah" 3,15". Wikt.oria i jej huzar, 
operetka w trzech aktach Paula 
Abra hama. Reżyseria Witolda Zdzi
towieckicgo. Dyrygent A. Schiltz. 

• Było to drugie w Polsce wystawienie „Wiktorii 
i jej huzara". Pierwsze odbyło się w „No> oś
ciach" w Warszawie 23 kwietnia 1931 ku . 
Swiatowa prapremiera odbyła się w Wiedniu 
23 grudnia 1930 roku. 

Libretto przedstawie.'lia w łódzkim Teatrze Mu
zyc~nym różni się nieco od r ecenzowanego przez 
przez Boya, jest ono bowiem zaadapt.owane przez 
tłumacza Andrzeja Mariana Trzosa. - przyp. 
red. H.D. 
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TREŚĆ LIBRETT A 

PROLOG 

W obozie etapowym w drodze na SyberiQ 
znajdują się jel'lcy wojenni: rotmistrz hu
zarów węgierskich Stefan Koltay i j go 1 r
dynans .Janezy. Koltay został skazany na 
zesłanie za kilkakrotne ucieczki z obozu, 
a za to, że ujął s ię za starym żołnierzem 
rosyj kim bitym przez carskiego of-\c -·ra ma 
być skazany na śmiel'ć. Przed skazaniem go 
przez sąd polowy, wartownik wdzięczny 
Koltayowi za uratowanie starego żołnierza 
pozwala im zbiec- Koltay i Janezy korzy
s tają z tej okazji . 

Akt I 

W grodzie przy pałacu poselstwa szwaj
carskiego w P t r burgu odbywa się ofi
cjalne spotkanie posła J ana Carlinga z 
Przedstawicielem ambasady japol'lskiej, po
przedzające zaślubiny Japonki Lia-San i 
Ferryego, brata Wiktorii , rodowitej Wę
kierki, żony Carlinga. 
Po zakończeniu uroczystości na teren posel
stwa przedostaje się ordynans Koltaya, 
Janezy. Flirtuje z pokojówką Riquette, któ
ra na jego prn 'bę wpuszcza do ogrodu Ste
fana Koltaya. Rotmistrz wie, że przez po
selstwo w którym się znajduje poszuki
wano go w obozach jenieckich . Postanawia 
zatem występować pod pseudonimem Cza
ky i pod tym nazwiskiem prosi Carlinga 
o pomoc. Posel przyrzeka mu j<l tym chęt
niej, ponieważ jego żona jes t Węgierką. 
Carling proponuje wyjazd poza granice 
Rosji, dokąd zamierza wysłać Koltaya ja
ko kuriera dyplomatycznego. 
W ogrodzie pojawia się Ferry, a wkrótce 
po nim Lia-San. Następnie Riquette wpro
wadza „odświeżonego" J anczyego. Odbywa 
się ceremonia zaślubin, w czasie której Jan
ezy na życzenie Carlinga gra dla Wiktorii 
na skrzypcach węgierską melodię . 
Carling przedstawia swej żonie przybyłe
go gościa jako rotmistrza Czakyego. Lecz 
oto za chwilę - przed zaskoczoną Wikto
rią - chyli głow~ on - Koltay. 

Akt Il 

W salonie poselstwa, na przyjęciu wyda
nym przez Jeana Carlinga zebrało się kil
kanaście osób. Wśród gości Koltay - jako 
pracownik poselstwa. Wiktoria unika roz-

mowy z Koltayem, któr:y jest tyi:n za~k~~ 
czony i zawiedziony. Wr~rzy ?n, ze r:irłosc 
jaka ich niegdyś łączyła Jest jeszcze z~wa. 
Janezy podejmuje siQ mediacji- Op~wr~da 
Riquette o miłości łączącej Koltaya i Wik
torię i skłania ją, aby ułatwiła ro7.mowę 
obojgu zakochanym. T ymczasem Wiktoria 
sama postanawia rozmawiać z_ Koltaye.m 
i ostrzec go, że policja jest na Jego tropie. 
Proponuje mu wyjazd_ '-;'l'?!' z dyp_lomatą 
szwajcarskim. Aby wyJasnic sytu~CJ ę op~~ 
wiada Koltayowi, że otrzymała wiadomo~c 
o jego' śmierci i wtedy zdecydo""'.alu . się 
wyjść za mąż za Ca rlinga. Zapew.nia row
nież Koltaya, że kocha swego męza. 
Koltay jednak postanawia zostać w Peters
burgu. Wiktoria blaga go, aby wykorzysta~ 
nadarzającą się okazję, ona chce pnzostac 
wierna mężowi. W tej sytuacji Kollay zga
dza się wyjechać. 
Tymczasem żandarmeria otacza gmach am-:
basady i żąda wydania zbiegl~go z i:.iewoh 
oficera węgierskiego. Przy tej okazJ1 pada 
prawdziwe nazwisko z~ie~a i dz~ę~{i te:11u 
Curling dowiaduje się, ze Jego_ gosc.i.em Jes t 
Koltay, były narzeczony Wiktom. Rot
mistrz wyjaśnia Carlingowi, że próbował 
odebrać mu Wiktorię, 1 cz ona oświadczy
ła, że jej miejsce jest przy mężu .. Car_li1'.g 
poleca udzielić żandarmerii odpowiedzi, ze 
na terenie poselstwa nie przebywa poszu
kiwana przez nich osoba. Koltay je~nak, 
nic chcąc korzystać z pomocy człowiek~ , 
który odebrał mu narzeczoną, sam oddaje 
się w ręce żandarmerii. 

Akt III 

W Doroszmie na Węgrzech odbywa się 
święto winobrania. Wśród odświętnie ubra
nych mieszkańców znajdują się: Ja1.1czy 
i Riquette, Ferry i Lia-San, burm1s~rz 
Poerkelty i jego żona. Zgodnie z tradycją, 
w tym dniu powinny wziąć ślub tr~y p~ry~ 
inne śluby są nieważne - tradycJa mowr 
po prostt,{, że trzy - to szczęśliwa liczba! 
Pierwsza para to Janezy i Riquette. Druga 
to Ferry i Lia-San, której Ferry wytłuma
czył, że ślub japoński nie jest _n~ Węgrzech 
ważny. Nie ma jednak trzeci~] pary„ .. 
Tymczasem do Doroszmy przyJechala Wik
toria. Janezy jako jedyny wie, że Koltaya 
zwolniono z niewoli, że przebywa na Węg
rzech i że dzisiaj przyjeżdża do Doroszmy. 
Ferry natomiast zaprosił na uroczystość 
winobrania posła Carlinga, któ~·y p_rzeb~'.
wal w Wiedniu . Janezy prnponuJe W1klorn, 
aby to ona była tą, która j~k~ t_rzecia weź
mie ślub. To samo proponuJe JeJ Ferry. Ża
den jednak nie wymienia nazwiska jej 
przyszłego męża. Przyjeżdża Carling. Wik-



toria decyduje się na ślub właśnie z nirn. 
W t, m m omencie pojawia się Koltay na 
cze] ' grup huzarów. W tej s„ tuacji Wik
tori wybiera Koltaya. Okazuje się, że t 
Carling odszukał Koltaya po jego powrocie 
z niewoli i sprowadził go tutaj, ponieważ 
był przekonany, że tylko z nim Wikt ria 
może być szczęśliwa. Koltay i Wiktoria 
dziękują Carlingowi. Odbywa się trzeci 
ślub, a pełen życia i radości marsz węgier
ski wieńczy święto winobrania i dzień 
szczęśliwych zaślubin w Doroszmie. 

SEZON 1981/8.2 
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MAŁGORZATA WILK, K RZYSZTOF 
BEDNAREK,* ZBIG NIEW BOBOWSKI, 
JERZY CZAPLIŃSKI, CZESŁAW GRĄCKI, 
CZESŁAW JAROS IEWICZ, EDWARD 
KAMIŃSKI*, ST ANISLA W MARIAN 
KAMIŃSKI*, ADAM KOZIOŁEK, ZBIGNIEW 
MACI S, JERZY NEJMAN *, AND ZEJ 
OHECHWO, JAN PA DKOWSKI *,HENRYK 
TRYBU , DARIUSZ WALENDOWSKI, 
ZBIGNIEW WALOCH 

Pianiści-korepetytorzy 

EWA PRUSZCZYŃ A, EWA SZPAKO WSKA , 
E WA WERNER 

C Il () R 

ROMAN PANIUTA - kierownik chóru 

Soprany 

GRAŻYN BRAKOWSKA, . IłAŻ 'N LI NK E. 
MAŁGORZATA M AJDA, LUDMI A 
MANSFELD, MAŁGORZATA P RZYI3YLA, 
ANNA RYBIŃSKA, ELLI SOJKA, HALINA 
SZ 13 ' KA, WIESLAWA WARDA, T EHESA 
WI 'NIEWSKA, M ŁGORZATA WROŃSF A, 
ALICJA ZIELIŃSKA 

Alty 

HELENA BAHA, BOŻENA KRASNOPOL SK A, 
MAŁGORZATA MYSZAREK, BOŻE A 
PIONKA, BARBARA SA WICKA, 
KRYSTYNA TOSIEK, EWA WAJ RYB, 
BEATA WÓJCIK, ANNA ZA.TĄC, 
MAŁGORZAT A ZLOCH 

T enory 

KAROL DOBR ASZCZYK, ZDZISŁAW J UREK 
(inspektor chóru), .JERZY K OWALS I , 
KRZYSZTOF POŁONSKI, JANUSZ SZUBERT , 
GRZEGORZ TWARDOWSKI 

Basy 

CZESŁAW DRECHSLER, JA ROSŁA W 
FLORCZAK, CEZARY KACZANOWSKI, 
CEZARY KA YZER, JERZY MARY1· o wSKI, 
ANDRZEJ SIKORA, ANDRZE.J SOŁTYS, 
MARIAN TOMANEK, PIOTR WALCZAK 



BALET 

WŁODZIMIERZ TRACZEWS KI - kierownik 
baletu 

Soliści 

ELŻBIET A SZCZYP A-PIEKARSKA, 
JERZY RUMAK, HENRYK STEUER 

Koryfeje 

EWA BILLING,. MONIKA KANTOR
-WARZECHA, BOGUSŁAWA ZALEWSKA-
-BHUTANEK (inspektor baletu), KONSTANTY 
POTUDIN, JACEK SZRAJNER, JAN LIZIEN 

Zespół baletowy 

EWA PROKOPCZUK, ANNA SZEWCZYK, 
HALINA SZWAJCER, ANNA ŚWIĘTEK, 
MARZENA ZIELIŃSKA, TOMASZ BOJER, 
ADAM ŻUREK 

WALDEMAR SYNDER - akompaniator baletu 

ORKIES'rRA 

Dyrygenci 

MIECZYSŁAW WOJCIECHOWS KI - I dyrygent 
BEAT A AMBROS 
TADEUSZ BŁASZCZYK 

I skrzypce 

KAZIMIERZ PAWLICKI - kon~crtmistrz, 

MIECZYSŁAW CUKRZYŃSKI - zastępca 

koncertmistrza, STANISŁAWA GROSBART -
zastępca koncertmistrza, ANNA BINKOWSKA, 
BOŻENA PELLOWSKA-POLIPOWSKA, 
ALINA BEDNAREK, STEFAN GOŁĘBIEWSKI, 
KATARZYNA PINDAK, JACEK 
KOPROWSKI, JAROSŁAW WOJTASIAK, 
BARBARA ŁUCZAK, ALFRED KUCZA* 

II skirzypce 

ROMAN ZIOŁKOWSKI - inspe ktor orkiestry, 
JÓZEF CZAJKOWSKI, DANIELA SIKORSKA, 
ZDZISŁAW TOMASZEWSKI, JANUSZ 
KARPIŃSKI 

Altówki 

TADEUSZ LUDWIKOWSKI, EDWARD 
BHOZEK, !HENA KOWZANOWICZ, 
ELWIRA MROŃSKA 

Wiolonczele 

ANDRZEJ KWIECIEŃ, STEFAN 
SLĘCZKOWSKI, JANINA IWANOWSKA, 
ZBIGNIEW WERBELSKI 

Kontrabasy 

WŁODZIMIERZ KOWALSKI, CZESŁAW 
GHACZYK, HIPOLIT SIENKIEWICZ, 
MAREK BŁASZCZYK 

Flety 

TADEUS Z NIŻNIK, JOLANTA PODGÓRSKA, 
WIESŁAW WROŃSKI 

Oboje 

KAZIMIERZ BRUSZEWSKI, MICHAŁ 
NIEMCZYK* 

Klarnety 

BOGDAN GOŁĘBIOWSKI, JEHZY SLĘZAK, 

MAHEK ROSIAK 

Fagoty 

STANTSŁAW BI.JAK, AHKADlllSZ .JOZWIAK 

Rogi 

KRZYSZTOF DURCZE\VSKI, JÓZEF' KOHPYSZ, 
ZYGMUNT MYDLIKOWSKl, H.OMAN 
GRZANEK 

Tqbki 

KAZIMIERZ OSIŃSKI, ANDRZEJ IIERTEL, 
WIESł,A W BILIN KI, NAPOLEON 
PODMAJSTRZY, ANDRZEJ BALSAM 

Puzony 

RYSZAHD BIELECKI, HENRYK LASOŃ, 
KRZYSZTOF' SCHULZ, WALDEMAR SZUBSKI 

Perkusja 

J ERZY MACIEJCZYK, ANDRZEJ SOWINSKI, 
MAŁGOHZAT A BARANOWSKA-ZATKE, 
ANDRZEJ ZATKE, IGNACY BH.ZEZICKI 

Harfa 

HELENA STIKSOVA-PADKOWSKA 

Fortepian-organy 

WALDEMAR SYNDER •,ROMAN PANIUTA * 

Stroiciel i konserw;1tor fortepianów 

JERZY WICHLIŃSKC 

ZESPÓL TECHNICZNY 

KiC'rownik tccl111kz11y 

BRONISŁAW JÓŹWIAK 

Kierownicy 11racowni 

kt"awicckiej damskiej 
ADELA MELAŃCZUK 
krawieckiej m<:skiej 
JAN DUCZEK 
fryzjersku-perukarskit!j 
STANISł~AW GRUSZKA 
szewskiej 
STANISŁAW BROSZCZYK 
stolarskiej 
CZESł,A W WRÓBLEWSKI 
Ślusarz 
MIECZYSt~AW PASTUSIAK 
Tapicer 
PIOTR ŁAMEK 
Rekwizyt-Or 
RYSZARD KIJEWSKI 
Brygadier zespołu garderobianych 
STANISŁAW JULKO WSKI 
Brygadier zespołu elektryczno-akustycznego 
JAN KOWALCZYK 
Brygadier zespołu montażu dekoracji 
BOGUSŁAW STRATYŃSKI 

• wspólpTacuJq 



Zamówienia zbiorowe przyjmuje Biuro 

Organizacji 'Widowni Teatru Muzycz

nego w Łodzi codziennie z wyjątkiem 

niedziel i świąt w godz. 8-16, tel. 

819-68. 
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