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CZĘŚĆ I 
OSOBY: 

Gość Który Płaci KAZIMIERZ KUREK 
Entreprener ZBIGNIEW KRĘŻAŁOWSKI 
Włamywacz ~fAREK PĄCZEK 

„Manekin"/Inżynier Metropolitaine ANDRZEJ .MUSIAŁ 
Chłop ze Wsi ZBIG!'iIEW SZPECHT 
Gazeciarz PIOTR MILNEROWICZ 
"bogi Zakochany ANDRZEJ JA KUBAS 

Olgierd Rychoń /bohater powieściowy WIESŁAW KOWALSKI 
Kokota Mimi JÓZEFA SZAŁAŃSKA 
Rebeka ROMA WARMUS 
Cnotliwa Zuzanna MAŁGORZATA OZIMEK 
Buba - kobietka luksusowa KRYSTYNA BARTKIEWICZ 
Ciotka Marcinowa IWONA JANKOWSKA (gościn nie) 

Kominiarz MIECZYSŁAW TARN A WSKI 
Dozorca Plantacji LESZEK SADZIKOWSKI 

Przechodnie cywilni i wojskowi, 
inteligenci, dziewczynki: 

W obrazie „Cyganki" udział biorą : 

ALEKSANDRA LESZCZYŃSKA 
AXDRZEJ JUSZCZYK 
KAZIMIERZ MIRANOWICZ 
] AN TOMASZEWICZ 
oraz ANNA KOPYCIŃSKA 

i BARBARA NOBIS 
(Państwowa Opera w Bydgoszczy) 

Aleksandra Leszczyńska, Małgorzata Ozimek, J ózcfa Szałańska, Roma 
Warmus, Barbara Nobis (Państwowa Opera w Bydgoszczy) 

W obrazie „ Ulani" udział biorą: 
Andrzej Jakubas, Wiesław Kowalski, Jan Tomaszewicz i Tadeusz Łucejko 

,CZĘŚĆ II 

Organizator 
Kolega z Wojska 
Koleżanka z Pracy/Personalna 
Ob. Maria Suszkowska 
(dawniej Kokota Mimi) 
Pozytywny 
Zuzanna-Reakcjonistka 
Pan \Valerek 
Kułak 
Krysia-Traktorzystka 
Małolat Józio 
Kolega z Pracy 
Negatywny 
Złodziej Mienia 
Ciotka Marcinowa 

oraz Obywatelki i Obywatele 

* * • 

OSOBY: 

ZBIGNIEW KRI<;żAŁOWSKI 
KAZIMIERZ KUREK 
ALEKSANDRA LESZCZYŃSKA 

JÓZEFA SZAŁAŃSKA 
ANDRZEJ JAKUBAS 
MAŁGORZATA OZIMEK 
PIOTR MIL::\EROWICZ 
ZBIGNIEW SZPECHT 
KRYSTYNA BARTKIEWICZ 
ANDRZEJ MUSIAŁ 
MIECZYSf"AW TAR!\AWSKI 
LESZEK SADZIKOWSKI 
MAREK PĄCZEK 
IWONA JANKOWSKA (gościnnie) 

ROMA WARMUS 
ANDRZEJ JUSZCZYK 
WIESLA W KOWALSKI 
KAZE\flERZ l\IIR.-\~OWICZ 
JA:\ TOMASZEWICZ 
TADEl:sz LUCEJKO 
oraz AXSA KOPYCIŃSKA 

i BARBARA NOBIS 
(Pa~l>twowa Opera w Bydgoszczy) 

REŻYSERIA 

ALOJZY NOWAK 

* 
SCE~OGRAFIA 

JERZY GORAZDO\i\TSKI : 

* 
KIEROWXICTWO MCZYCZNE 

GRZEGORZ KARDAŚ 
JÓZEF KLIMANEK 

* 
CHOREOGRAFIA 

BOGUSŁAW WOLCZYNSKI 

* 
PRZYGOTOWA~IE WOKALNE 

I PROWADZEN IE ZESPOŁl' MUZYCZNEGO 

RYSZARD KNIEĆ 

* * * 
ASYSTENT REŻYSERA 

PIOTR MILNERO\VICZ 

* 
ASYSTENT CHOREOGRAFA 

JAN TOMASZEWICZ 

* 
INSPICJEKT 

TADEUSZ ŁUCEJKO 

* 
SUFLER 

GRAŻYNA JUSZCZYK 

* 

\V spektaklu gra zespó ł mu zyczny 

pod kierunkiem RYSZARD.\ KNli<.:rA 



Zaczynamy zabawę : 

Scena przedstawia Polskę . 
R zecz dzieje się przed wofną„. 

j ak pani może w 11ocy spać? 
Gdy caly świat się pragnie śmiać, 

Nocą najmocniej pachną róże 

... Ta mala pila d::iś 
i jest wstawiona, 
kto nic chce.wierzyć mi, 

niech się przekona , 

rozkoszny szmerek 
w pijanej główce ma 
u: ięc jak cukierek 

usteczka słodkie wszystkim da! 

Ta mała pila dziś 
i jest wstawio11a, 

jest taka sem1a, ach! - rozanielona ... 

Czy ją rozpalił żar? 
Kto jej starł puder z lic? 

ta mała pila dziś i nie wie nic I 

~-r.--,.=~ Przypomnij 
s obh1! 

I chętnie sltlżę, gdy j e ze mną zechcesz, 
rwać. 
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J ak pani może w nocy spać? 
Chcesz tracić szczęście, 110 Io trać! 

Lecz ja za noc w zachwycie, 
za taką noc dam życie. 

Nie po to noc, nie po to noc - by spać. 

. . 
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. Oa1-ao· 1<110 W1.11dł1c AJ 

Tallgo ,iJilonga, 

Tango myc/1 111a rze1I i s11ów, 

niechaj me serce ukołysze. 
Tango .llilonga. 

jak dawlliej gmjcie 111i z116w, 
zabijcie lę dręczącą cis::ę. 

Żegnajcie da «•ue !i.•spv11111ie11ia. 

~cg11ajcie b11r::c i serc u11its.ic11ia, 
c::as u•s::yslko odmienia, 

kochanku mój f:cgnam cię, bywaj zdróią. 

Tango .lJilo11ga. 
tango m y ch mar::n1 i snów 

niechaj ostatnim:: u slyszę„. 

Za rok, za d;;ic1I, i:a chwilę, 

nie będzie 1110.:e 11as, 

żjjemy jak motyle, 
i..:ięc żyjmy póki czas, 
mof:c jut ro z trzaskiem zawali się świat, 

może dziś jcs::cze wojnę obwieści nam P.A. T. 
Za Yok, za dzie1l, ;;a chwilę 

nic będzfe mote nas. 

Zjed:: d::iś , co d::iś masz :zjeść, 

wypij d::U , a .:! do d11a, pal cię s&eść, 
i n ic myśl o jutrzejscym dniu, 

bo kto wie, pr::yjdzie śmierć i - „adju". 
Bez „och'', bez „ach", bez łez, 

kochać sic. bau•ić się aż po kres , 
zebami w życia miąższ· się wgryźć 

tylko dziś, tylko dziś, tylko dziś„ . 

PŁUCAMI 
GDYNIA I 

Ś L Ą S K A
GD AŃ S K. 

\PUK l ERZE M-
... 



Zaczynamy wszystko od nowa! 

Scena przedstawia Polsl~ę. 
Rzecz dzie je się po wojnie ... 

Budujemy nowy do111, 

jcs::c~c jedeu 110u•y dom , 
nas·ym przys::lym lepszym d11io111, 

n·arscawo. 

Każdą pracę:: 11ami mnóż, 

kaf:dą pracę z na1~ii d·iel, 
bo to jest 11as:: wspólny cel, Wa1·szawo . 

Od piwnicy a~ po dach, 
niech radośnie rośnie gmach 

11aszy111 snom i twoim snom, IVarszawo. 

Niech się mury pną do góry, 
kiedy dłonie chętne są. 

Bttdujemy betonowy 11owy dom ... 

Pierwsza we u·si traktorzystka 

ja 11ie sfocham c14dzych rad, 
bo mówili mi lad::iska, 

J.c to 11ie jest babski fach. 
Traktor::ystka, trnktor::y.stka 

s~rce bije n1i jak miot, 
::o baczylam traktor:: bliska 

i pojrlam t:•szystko w lot. 
D::i!, ::micuili lud~ic zdanie, 
mówią - Io prai.;.•d::iwj1 ska1b, 

bud::ę podziw i 11z11a11ie, 
pici wsze skrzypce w polu gm m . .. 

ST\RE JAK NOWE 
!'Vie paliłeś dau 11icj tyle co dziś, 
zapalka ci drty, 
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nielekko nam iść ... 
Wlejmy kroplę gorzkich żalów do szkła, 

nie 1,·stydinzy się słów, 11ie bójmy się 
dnia ... 

~Wit.MA do -.fny 1,.........,,. . 
~ ...,...., - • 11.oklf'Kfl , ·~...,.,. 
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Pijmy urno za kolegów 
którym szczęścia w życiu brak, 

::a tych, którym zau•s::e id::ie ·-_..ft.JUl,A~A-~wy· ....... ... ..,._.,...........,.. ........ 
.... ..,,....u,....,."on ..... 
~Z1.,..ty0.~1 
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nie tak, 

kobiety - nie te 

i zimy - zbyt zlc. 
1i!y, co mamy ciepią slt'awę i kąt . 

opinię jak /::a, 

pr::epustkc na ląd . .. 

- pijmy wino ::a koleg6.v 
co się 11ib y iskry tlą, 
któf'ych jakiś Bóg pneuiaczyl 

* * ,,. 

Świat nie jest laki zły, 
śtl'iat 11ie jest wcale mdly, 

mech.-110 tylko ::akwit ną jablo1iie, 

to i milion z nieba !.J. p11ie, 
i d::ie wc::yna kocha łatwiej, 

jablouie, kwitnące jablo11ie I 
Ws=ystkim mcrn11a pada ;: nieba, 

Zttdzie mają co potncba, 
darmo światło, ga:: i lokaja. 

śpią od m11a do .t.'iec::orn, 

czasem drepczą do kościola 

a nocą zmęcze11i śpiewają: 

$.,_·iat nie jest taki zły, 

:>wiat nie jest taki mdly, 
11iec h-110 tylko zakwil ną jablvnie, 

babcie w1wczko111 bajki klecą, 

rlotc :ęby z 11ieba lecą, 
jabłonie, kwitnące, jabłonie 11 ! 

na ziom ... 

'"-'~' 
··-· do wygrania: POLONEZ 

18 FIATÓW 125p , 31 FIATÓW 126p 

Ogółem do nygrania 320MILJONÓW zł 



Zespół aktorski 
Teatru Polskiego w Bydgoszczy 

w sezonie 1984/85 

• •• „ 11"'4 ............ „ •• ·~~~~~~ ..... „ ........ ~ •• --.... ...... 

Krystyna Bankiewicz Hanna Chludzińska] 

Bohdan Czechak Andrzej J akubas 

ADdnej Jaszczyk Hieronim Konieczka 

Witold Ifopeć Wiesław Kowalski 

Zbigniew Kr~ialowski K azimierz Kurek 

Magdalena Kusińska Aleksandra Leszczyńska 

Teresa Leśniak Roman l\Ietzler 



Piotr Milnerowicz Kazimierz Miranowicz Wanda Rucińska Leszek Sadzikowski 

Kazimierz Motylewski Andrzej Musiał Olga Sitarska J ózc!a Szałańska 

Małgorzata Ozimek Jacek Pacocha Zbigniew Szpecht Mieczysław Tarnawski 

Marek Pączek llfalgorzata Pietrzak Jan Tomaszewioz Andrzej Walden 



Roma \Varmus Teresa Wą<lzińska 

Dorota Wójcik 

Portrety aktorów Teatru Polskiego 
oraz reprodukcje z „ Kuriera Ilustrowanego", „Przekroju", 
„Zwiercia<lla", „ Kobiety i Życia" i „ Kuriera Polskiei.:o" 

wykonał S. WASILE\VSI\:I 

Redaktor t echniczny 

JERZY BllT 

Redakcja programu 

EWA SZYMBORSKA 
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