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Teatr i111. Stefana Jaracza .,, lodzi 
Antoni Marianowicz i Janusz Minkiewicz 

MADAME SANS-G~NE 
We.dług Victoriena Sardou 

Osoby 
w kolejności ukazywania się na scenie: 

Toinon, praczka - RóżA CHRABELSKA 
Julia, praczka - MAŁGORZATA PARUZEL (gościnnie) 
Roussette, praczka - EWA WORYTKIEWICZ 
Fouche - BOHDAN WRóBLEWSl<I 
Vinalgre - EUGENIUSZ WAŁASZEK 
Sąsiad - JAN HENCZ 
Katarzyna zwana Madame Sans-Gene- BARBARA MARSZAŁEK 
Mathurin - KRZYSZTOF FRANIECZEK 
Hrabia Neipperg - STANISŁAW KWAŚNIAK 
Lefebvre - IRENEUSZ KASKIEWICZ; 

- BOGUMIŁ ANTCZAK v 
Vabontrain, gwardzista - STANISŁAW JAROSZYŃSKI 
Jolicoeur, gwardzista - JAN ZDROJEWSKI 
Rissout, gwardzista - LEON CHAREWICZ 
Eternel, profesor tańca - WŁODZIMIERZ SKOCZYLAS (gościnnie) 
Jasmin, lokaj - KAZIMIERZ IWIŃSKI 
Cop, dostawca obuwia - WŁ0BaMIERZ-KWA"SKOWSKI .; 
Leroy, dostawca toalet - JAN HENCZ 
Canouville - JAN ZDROJEWSKI 
Kawaler Corso - JóZEF ŁODYŃSKI 
Księżna Rovigo - MAŁGORZATA PARUZEL 
Książę Rovigo - ANDRZEJ HERDER 
Pan I - ALEKSANDER BENCZAK 
Pan li - ZYGMUNT URBAŃSKI (gościnnie) 
Pan Ili - LEON CHAREWICZ 
Pan IV - STANISŁAW JAROSZYŃSKI 
Agent I - JAN HENCZ 
Agent li • • • 

WHO IS WHO czyli postacie historyczne w „MADAME SANS-G~NE" 

NAPOLEON I WIELKI 

Napoleon Bonaparte, syn szlachcica (adwokata) z Korsyki, ujawnił swój 
wielki talent mi litarny w dobie Rewolucj•i Francuskiej, zostając genera
łem w wieku 25 lat. W roku 1796 zdobył sławę w całej Europie, bijąc 

na terenie Italii przeważające liczbą i uzbrojeniem armile austriackie. 
Podbiwszy następn i e Egipt i Syrię , dokonał we Francj i zamachu stanu 
(1799) i objął władzę jako Pierwszy Konsul Republ iki. W roku 1804, 
w wyniku ogólnonarodowego plebiscytu, senat ogłos ił go cesarzem. 
W rok później Napoleon koronował się na króla Włoch. Wojny prowa
dzone przezeń zwycięsko w latach 1800- 1807 przeciw mocarstwom 
(Austria, Prusy i Rosja) szczutym przeciw Francji przez dyplomację 

brytyjską, pozwol iły mu s•tworzyć imperium zachodnne od czasów staro
żytnego Rzymu. Zaczęło się ono kruszyć w efekcie niefortunnej wojny 
z Rosją w roku 1812 i runęło w latach 1813-14, gdy cała sprzymierzona 
Europa wystąpiła przeciw cesarstwu. Bonaparte został zmuszony do 
ab.dykacji i uwięziony na śródziemnomorskiej wyspie Elb ie, skąd w roku 
1815 uci ekł i jeszcze raz poderwał Francję do walki. Pechowa klęska 
pod Waterloo (1815) zdecydowała o oS'l:atecznym upadku „boga wojny". 
Cesarz, osadzony przez Anglików na atlantyckiej wyspie św. Heleny, 
został tam otruty przez agenta Burbonów. 
Napoleon przeszedł do historii i legendy jako jedna z najwybitniejszych 
postaci w dziejach. Jego wielostronny geniusz mil itarny 0dokonał rewo
lucji w sztuce wojennej), polityczny, ustawodawczy (na stworzonym 
przezeń Kodeksie Praw opiera s i ę do dzisiaj prawie całe ustawodaw
stwo 1europejs·kie) i organ izacyjny (np. unowocześn ien ie i rozwój szkol
nictwa), likwidacja resztek feudal izmu w Europie, zniesienie Inkwizycji 
etc„ zapewniły mu poczesne miejsce w Panteonie wielkich bohaterów 
l udzkośc i. Datujące się od końca XVIII wieku związki Napoleona z Po
lakami, takie jak przyjaźń z Józefem Sułkowskim i utworzenie w Italii 
Leg·ionów Dąbrowskiego, 'którym ob iecał wyzwolić Polskę, zaowocowały 



dotrzy~aniern.1ej obietnicy. W latach 1806-1807 cesarz pobił naszych 
zaborcow 1 SLworzył niepodległe terytorium polskie - Księstwo War
sza.wskie, a następnie powiększył je dwukrotnie po kolejnej zwycięskiej 

wojnie z Austrią. W rewanżu Polacy wspomagali armię francuską i do
konali w tej służbi'e takich wiekopomnych czynów jak szarża sarnosierr
ska w Hisz~~nii. Byli jedynymi sprzymierzeńcam i „boga wojny", którzy 
go. nie opusctl1 w czarnej godzinie, dlatego nazywano ich „ les derniers 
f ideles", ostatn imi wiernymi . 
W legendę obrosły również stosunki cesarza z kobietami. Pi e rwszą jego 
żoną była Józefina Beauharnais, drugą Maria Ludwika Habsburg, któ ra 
urodziła mu jedyne dziecko z „ prawego łoża" (dwóch nieślubnych sy
nów m iał z E leonorą Denuelle de la Plaigne i Mari ą Walewską) . Po
siadał dZ'i esią~ki kochanek ze wszystkich sfer. Najcelniejsza z wie lu 
jego maksym o kob ietach brzmi: „ Piękna kobieta podoba si ę oczom, 
dobra zaś podoba się sercu; pierwsza jest k lejnotem, druga skarbem" 

MADAME SANS-G~NE 

Nazywała się Katarzyna Hubscher. Przez piewien czas pracowała w pa
ryskiej pralni . Dostarczała b'i el i znę do i\<oszar gwardii francuskiej i tam 
poznała sierżanta Lefebvre'a, którego poślubiła w roku 1783 i została 

służącą dowódcy małżonka, rnartkiza de Valady. W dobie Rewo lucji 
markiz głosował w Konwencie przeciw skazan iu na śmierć króla Ludwi·ka 
XVI i zapłacił za to głową. 
Lefebvre'owie opłakiwali go szczerze (notabene był on ojcem ch rzest
nym ich !dziecka). Potem, gdy wróciła z emigracji zb·iedn iała wdowa po 
rna11kizie, wspomogl i ją finansowo. 
Towarzysząc rn ałżon'kowi na szczeblach kariery pani Lefebvre została 
marszałkową (1804) i księżną Gdańska (1807), co dało jej wstęp na 
dwór cesarski. Tarn jednak budZ'iła wrogość, naśmiewano się z niej 
i rozpuszczano złośliwe wieści o jej prostackim obejściu i rynsztokowym 

I- języku, nadając przydomek „Madame Sans-Gene" (Pani bez żenady). 
Niektórzy historycy dali s·ię na to nabrać i wypi sują, że ks·i ężna 1klęła 

jak szewc, a każdą opowieść zaczynała od słów : „ Kiedy przyjmowałam 

do pran ia„.". 

Rzeczywistość była inna. Przechowywane w Rouffach (rodzinna miej
scowość Lefebvre'a) l isty ks i ężnej Gdańska dają wyobrażen ie o jej 
wspan i ałym sercu i nawet o.„ zupełnie niezłym wykształceniu . Jej „ nie
wyparzona gęba" była po prostu niemodną w salonach szczerością 

i brakiem obłudy - Mme Lefebvre wai'iła bez żenady najdrażliwszą 

prawdę w oczy, czyli nie owijała w bawełnę, a to budziło złość i powo
dowało mściwe plotki o chamstwie oraz niecenzuralnym języku. 

Charakterystyczny był stosunek do niej cesarza, który kazał Lefebvre' 
owi rozwieść się z eks-praczką. Lefebvre odmówił. Był to jedyny znany 
przypadek, kiedy Napoleon - pasjami żeniący i rozwodzący swych 
oficerów, a nie tolerujący przy tym żadnego spr:zieciwu - zaakceptował 

sprzeciw i nie pozbawi ł zuchwalca swych łask. Dlaczego? Bo gdy 
poznał Kasię , ujęły go jej dobroć i sz lachetność. Stała się jedną z tych 
rzadkich kob iet, które szanował. 

Inne świadectwo pięknego charakteru „Madame Sans-Gene" daje kro
nikarz Napoleona, Las Cases, opisując przypadek z czasów, kiedy 
wspomożona przez Lefebvre'ów markiza de Valady, była chlebodaw
czyn i Kasi, ponownie obrosła w p'iórka: „Pewnego dnia Mme Lefebvre 
przyszła do niej i rzekła: „Pani nie jest dobrą kobietą, my, prości lu
dzie, mamy więcej serca. Wrócił z emigracj i stary oficer, przyjaciel pani 
męża, a pani pozwala mu konać z głodu. To haniebne! Od nas wsty
dziłby s ię przyjąć pieniądze , ale od pani weźm ie. Proszę mu to dać 
i powiedzieć, że . to od pani.„ " I rzuciła jej rulon ze stu ludwikami.„ 
Przedtem nabijałem się z pan i Lefebv.re jak inni, ale odkąd o tym 
usłyszałem, czułem już dla niej tylko najgłębszy szacunek". 



MARSZAŁEK LEFEBVRE 

Małżonek Katarzyny, Piotr 'F ranciszek Józef Lefobvre, był synem alza
ckiego młynarza . Wstąpił do wojska jako k ilkunastoletni chłopak, lecz 
będąc plebejuszem mógł zrob'ić karierę dopiero w dobie Rewolucj i. 
W roku 1794 został generałem .dywizji. W roku 1799, pełn iąc funkcję 
gubernatora Paryża , poparł zamach stanu Bonapartego, za co Napoleon 
uczynił go marszałkiem . Patrząc na jego uniform marszałkowski , jeden 
z przyjaciół rzekł : 

- Piękny mundur! 

- Nic dziwnego - odparł stary żołnierz - trzydzieśC'i pięć lat szyłem 
sobie ten strój . 
Lefebvre odznaczył się w wielu kampaniach napoleońskich , ale raczej 
odwagą niż myślą strateg i czną (nie rozumiał zasad nowej szkoły wo
jennej Napoleona). Jego najgłośn iejszym sukcesem było zdobycie twie r
dzy gdańskiej w roku 1807, za co otrzymał tytuł księcia Gdańska i bo
gate posiadłości. Gdy pewien znajomy zachwycał się z wyraźną zazdro·· 
ścią jego nowym domem w Paryżu, marszałek zaproponował : 
- Chodźmy na podwórze. Strze l ę do ciebie dwadzieścia razy z odległo 
ści trzydziestu kroków. Jeśli przeżyjesz, cały mój majątek będz i e należał 
do ciebie. 
Skonfundowany znajomek odmówił. 

- Wiesz, dlaczego to zaproponowałem? - spytał Lefebvre. - Bo 
do mnie strzelano tysiące razy ze znacznie mniejszej od ległości zanim 
doszedłem do tego wszys~kiego . 

Piękna riposta, więc być może Lefebvre nie był taki głup i , za jakiego 
go uważano (generał Rapp mawiał: „ Lefebvre wyg ląda na głupszego 

nawet ode mnie"). Był po prostu niewykształcony i czasami kompromi
tował się w towarzystwie (na przedstawien iu słynnej „ Śmierci Cezara" 
Voltaire 'a krzyknął: „Kto to napisał? Czy autor jest tutaj?"). 

W roku 1814 Lefebvre, tak jak w ielu jego kolegów marsza~ków, zdradz i ł 

Napoleona i przeszedł na stronę Burbonów - w nagrodę za to otrzymał 
od nich tytuł para Francji. 

JóZEF FOUCHE 

Gdy Tal leyrand usłyszał, że Fouche gardzi ludźmi , zadrwił: „Nic dziw
nego, ten człowiek zna samego siebie". Fouche kolejno zd radził Ko
ściół dla Rewolucji, Rewolucję dla Dyrektoriatu, Dyrektoriat dla Napoleo
na, a Napoleona dla Burbonów, zdradzając jednocześn iie Francję obcym 
mocarstwom. Był nikczemnikiem wzorowym. 
Wybił się w dobie Rewolucji , m. in. dzięki n iesłychanemu okrucieństwu 

(jako kat Lyonu z ramien ia jakob inów, dokonał masowych morderstw, 
zastępując mało wydaj ną gilotynę kartaczami!). Szczyty powodzenia 
os iągnął na stanowisku mrn·istra pol icj i, którym był dwukrotnie w latach 
powodzenia Napoleona i w czasie tzw. Stu Dni, czyli w okresie powrotu 
Napoleona do władzy. Przeszedł do historii jako najgerrialniejszy „ glina" 
polityczny w dziejach. Likwidował dzies iątki spisków, i nwigilował Francję 

i Europę za pomocą tysięcy agentów, nie można było m ieć przed nim 
tajemnic. Wyznawał zasadę: „ Kiedy zbiera s i ę czterech spiskowców, 
dwaj z nich to moi ludzie" - był więc również mistrzem prowokacji. 
Używał nie tylko zawodowych agentów, miał szpiegów w każdym ,domu, 
niemal w każdej rodzinie. Gdy pewien generał wście·kł s ię , że nie wolno 
mu urządzić ob iadu bez obecnośc i „ glin' ', Fouche spytał: 

- Czy mógłby pan, g,enerale, pokazać mi listę zaproszonych gości? 

A gdy ją otrzymał, rzucił okiem tylko na ł<i l ka pierwszych nazwisk 
i powiedz iał : 

- Zgoda, obecność agentów policji nie jest potrzebna. 
Ukoronowaniem tego systemu był fakt, że samego Napoleona szpiego
wała dla Fouchego .. . żona cesarza. Józef ina, której minister płacił za to 
tys i ąc franków miesięcznie ! 



W roku 1809 Fouche osiągnął tytuł ksi ęcia Otrante, ale w rok poznieJ 
Napoleon zdymisj onował go za czynienie z po licji państwa w państwie 
oraz za bez:prawne kontakty z Londynem. Monarcha z pewnością su-· 
rowiej ukarałby zdrajcę, gdyby wiedział, że Fouche jest rna żołdzie 

rosyj sikim i w kartotekach ca rskiego wywiadu nosi pseudo „Natasza". 
Bonaparte , chociaż ce n ił rutynę pol icyjną Fouchego, gardził nim i to 
o nim myślał , mówiąc : „Ci, 1którzy chcą mnie zgładzić, to durnie, ci zaś, 
którzy mn ie od tego strzegą, to szubrawcy". 
W roku 1814 Fouche pomógł Burbonom wrócić na tron, ale to na krótko 
przedłużyło jego żywot polityczny - rojaliści nie zapomnieli mu mor
derstw z czasów Riewolucji i wypędzili z kraju . Stary lis umarł na 
wygnan iu w Trieście . 

KSIĄŻĘ ROVIGO 

Gene rał Jan Maria Rene Savary, mianowany przez cesarza księciem 

Rovigo, b i ł si ę w ikil ku 1kampaniach woje nnych, będąc jednocześnie (od 
roku 1802) szefem tajnej p olicji i osobistej ochrony Napoleona, a od 
roku 181 O następcą Fouchego - ministrem policji: Fouche przed odej
ściem zaproponował mu, że uporządkuje archiwum policyjne, na co 
wdzięczny Savary dał mu kilka dni, w ciągu !których Fouche ... spalił 

archiwum. Po raz drugi •książę Rovigo skompromitował się w roku 1812, 
kiedy schwytali go we własnym domu spiskowcy antynapoleońscy. Cały 

Paryż opowiadał sobie ze śm iechem o tym nocnym aresztowaniu mini
stra, rktóry wraz z żoną zerwał się z łóżtka. „Książę stchórzył - powie
dział Montrond - ale księżna pokazała , co mogła" (w ten sposób 
i ona przeszła do historii). 
Rovigo nie był genialnym policjantem, ale należał do najwierniejszych 
satelitów Napoleona, o -których mówiono, że są „bardziej bonaparty
stowscy niż Bonaparte". Wrogów cesarza niszczył z fanatyczną zacie
kłością. Po upadku cesarstwa zdobył dla Francj i Algi,erię, dowodząc 

korpu sem ekspedycyjnym. 

I 

ELIZA BONAPARTE 

Maria Anna Eliza Bonaparte, najstarsza z trzech sióstr Napoleo.na, -
w roku 1797 poślubiła korsykańskiego oficera, Fe liksa Bacciochi. W ro
ku 1805 cesarz uczynił ją księżną Lukki i Piombino, a gdy wykazała 
tam świetne talenty administracyjne - księżną Toskanii. Rządziła ener
gicznie i mąd rze, spychając męża całkow i cie w c i eń. Miała licznych 
kochanków. Po upadku cesarza straciła ·koronę i żyła jako hrabina 
Campignano. 

KAROLINA BONAPARTE 

Maria Anuncjata Karolina Bonaparte, najmłodsza siostra Napoleona, 
ładna i pełna nieokiełzna nego temperamentu . W roku 1800 poślubiła 

Joachima Murata, przyszłego marszałka, dowódcę kawalerii cesarstwa, 
wielkiego księcia Bergu i Kl iwii oraz kró la Neapolu. Korona królews'ka 
zaspoko i ła jej nienasycone ambicje tylko częściowo, bo licząc na to, że 
Napoleon nie doczeka się potomka, m arzyła o koronie cesarskiej dla 
swego syna. żyła rozpustn ie i zdradzała brata na rzecz Austr~ i - m. in. 
była kocha n ką stern ika pol ityki austriackiej, Mettern icha. Po klęsce 

Napoleona i męża , którego rozstrzelano, żyła jako hrabina Lipona (ana
gram od Napoli-Neapolu). 

CESARZOWA MARIA LUDWIKA 

Gdy stało się jasne, że cesarzowa Józefina nie urodzi następcy tronu, 
którego oczek iwał cały naród, Napoleon rozwiódł się z nią i w roku 
1810 poślubił córkę austriackiego cesarza Franciszka 11, czyli - jak 
mówiono w stol icach eu ropejskich - . „brzuch, 'który ma dać Francji 
de lfi na". W rok później Maria Ludwika urodziła Napoleona 11, 1którego 



Bonaparte nazwał Królem Rzymu , a opinia publiczna Orlątkiem. Była 
postacią bardzo n i eci.ekawą, tak intelektualnie, jak i charakterologicznie. 
Za olbrzymią czułość i dobrodziejstwa, którymi bez przerwy obsypywał 
ją Napoleon, zapłaciła czarną niewdzięcznością : gdy abdykował, porzu
ciła go, wybierając towarzystwo swego kochanka Neipperga , •którego 
poślubiła po śmierc i „ boga wojny". 0.d swego ojca otrzymała we wła
danie księstwo Parmy. Trzecim jej mężem był hrabia Bombel les. 

HRABIA VON NEIPPERG 

Adam Albert Neip~rg był austriackim dyplomatą i oficerem , który 
wziął udział w licznych wojnach przeciw Napoleonowi, dochodząc do 
rangi feldmarszałka . Lecz nie dzięki waleczności na polu bitwy, tylko 
w sypialni cesarzowej Marii Ludwki. Nazywano go „ bohaterem budua
rowego formatu" . W ogóle był to człowiek romansowy i chociaż miał 
tylko jedno oko (drugie utracił na wojnie), sprawnie wyławiał nim ładne 
damskie buziaki. Jedna z jego „przygó.d", Teresa Pola, którą wykradł 
z domu jej mężowi, a swemu przyjacielowi, włoskiemu adwokatowi, uro
dz,iła mu pięcioro nieślubnych dzieci , wobec czego w nagrodę ożenił się 
z nią Ale już w rok późn i ej, węsząc dobry interes, rozkochał w sobie 
małżonkę obalonego „ boga wojny" . Potem pełnił na jej parmeńs'kim 
dworze funkcję ochmistrza i poślubił ją morganatycznie w roku 1821 . 

KAMERDYNER CONSTANT 

Constant Wairy był służącym Napoleona w latach 1800-1814. Cieszył 
się olbrzymim zaufan iem władcy i spełniał nieraz bardzo delikatne funk
c~. głównie w sprawach damskich. Zostawił cie'kawe wspomnienia, 
z których obficie czerpią historycy, lecz przemilczał w nich wiele se

kretów „boga wojny". 

MAMELUK RUSTAN 

Rustan (vel Rustam) Raza był Gruzinem, którego sprzedano jako nie
wolnika do Egiptu i uczynion o zeń mameluka (mamelucy stanowi li 
gward i ę bejów egipsk ich i re·krutowali s ię główn ie z niewolników kau
kaskie go poch odzenia). Napo~eo n dostał go podczas swojej wyprawy 
do Eg iptu w podaru nku od szejka Kairu . Rustan stał się przybocznym 
słu gą Bonapartego i ci eszył s i ę wie l ką łaską monarchy, k·tóry w roku 
1806 ożen i ł go z Francuzką. Był niezwykle modny d z i ęk i swej malowni
cze j postaci (dlatego ma larze empiru uwielbial i go portretować) . W roku 
1814, po pierwszej abdykacj i Napoleona, op u ścił go wraz z innymi 
szczurami. W roku 1815 ch c i ał znowu podjąć służbę i złożył w tej spra
wie podanie. „ To tchórz !" - rze'kł Bonaparte i rzucił pismo w ogień . 

Zmarł Rustan.„ jako mieszczanin w miasteczku Dourdan . 

CANOUVILLE 

Jul iusz de Canouv ille de Raffe lot, szef szwadronu huzarów, służący 

w sztab ie generalnym marszałka Berthiera , był kochan'kiem naj p i ękn ie j 

szej z sióstr Napoleona, Pauliny Bonaparte - Borghese, która „zała

twiła " mu tytuł barona cesarstwa. Cesarz pragnący nawrócić siostrzyczkę 

na' w i erność małżeń ską, nie cierpiał Canouvil le 'a. Ponieważ na początk1J 
odsłony drugiej w drug im akcie sztuki Canouv ille wraca z Hiszpanii 
szukając księżn ej Borghese, warto wyjaśnić, jak s i ę w tej Hiszpan ii 
znalazł, mim o że c ieszył się protekcją Pauliny, która ch ci ała go mieć 

sta le przy sobie. Otóż Pauli na niepotrzebnie podarowała Canouville'owi 
wspa n i ały koł ni erz sobolowy otrzymany od Napoleona, który z kolei 
otrzymał go w darze o.d cara Aleksandra. W czasie jedrl\0j z rewi i, 
koń wystrojonego w ów kołnierz Canouvil le'a złam ał szyk, zwracając 

uwagę cesarza . Ten natychmiast poznał fata lne sobole , zrozum i ał wszy
stko i wpadł we wściekłość: 



- Be rthier ! ! ! Co rob i ą w twi om sztabie takie s ... syny, jak ten, gdy na 
polach grzm i ą działa?! 

W c i ą g u k ilku dni Canouville mógł posłuchać grzmotu dział (i to z bli 
skiej od l egłoś ci) po drugiej stron ie Pirenejów. Notabene właśn ie na tym 
„zesła n i u" w Hiszpani i Ca nouv ille da ł dość szczególne dowody swej 
rycerskośc i , opowiad aj ąc publicznie najbardz iej intymne szczegóły po
życ i a z Pau lin ą i opi suj ąc „ twardość Jej cycków" . 

WALDEMAR l YSIAK 

'( 



GPD z.as n. 5000 LS-1Bi 

Dama I 
Dama li 
Dama Ili 
Dama IV 
Dama V 
Dama VI 

- BOŻENA DARŁAKóWNA 
- TERESA UJAZDOWSKA 
- RóżA CHRABELSKA 
- EWA WORYTKIEWICZ 
- MAŁGORZATA PARUZEL 

Karolina, królowa Neapolu 
Eliza, księżna Lukki i Piombino 
Adiutant cesarza 

- BOGUSŁAWA PAWELEC 
- ZOFIA TOMASZEWSKA 
- BOGUMIŁ ANTCZAK 

Cesarzowa Maria Ludwika 
Cesarz Napoleon 

- EWA MIROWSKA 
- MAREK KOŁACZKOWSKI 

Pani von Bi.How - HALINA DOBRUCKA 
Mameluk Rustan - LEON CHAREWICZ 
Mameluk - STANISŁAW JAROSZYŃSKI 
Constant, kamerdyner cesarza 
Lud Paryża 

- ZYGMUNT URBAŃSKI 
- BOŻENA DARŁAKóWNA 
- TERESA UJAZDOWSKA 
- BOGUMIŁ ANTCZAK 
- ALEKSANDER BENCZAK 
- JAN HENCZ 
- JóZEF ŁODYŃSKI 

oraz Marianna, uczniowie szkoły baletowej i statyści. 

Reżyseria - JERZY GRUZA 
Współpraca reżyserska - ANDRZEJ HERDER 

Scenografia - EWA MIKULSKA 
Muzyka - STEFAN KISIELEWSKI 

Kierownictwo muzyczne - PIOTR HERTEL I MAREK CZESZEK 
Aranżacja - CZESŁAW MAJEWSKI 

BERNARD MATRACKI 
Choreografia - BOGDAN JĘDRZEJAK 

Asystent scenografa - TADEUSZ PAUL 
Inspicjent - A licja Ćwiklińska Sufler - Barbara S~ewczyk 

Premiera 27 lutego 1983 roku 



l!iuro Organizacji Widowni przyjmuje zgłoszenia od 8.00 do 16.00, 
ul. Kil i ńskiego 45, tel. 315-33 

Kierown ik techn iczny - M IE CZYSŁAW KOWALSKI 
„ race malarskie i modela to rsk ie - BOGDAN NOWICK I 
l"rac:e kraw ieckie - ZYTA WALCZAK i ZYGM UNT CIESIELSKI 
Brygadie.zy scen - WITO LD OBER G i A DAM FORYSIŃSKI 
Prace fryzje rskie i peru karsk ie - WIESŁAWA MOG I ELIŃSKA 

Prace sto larsk ie - ROLAND UNCZUR 

Prace szewskie - JÓZEF JAN USZK IEWICZ 

Prace tapicerskie - TADEUSZ BILSKI 

Glowny e lektryk - M I ROSŁAW KARBOWSK I 
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