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TEATR WIEJSKI PRZYSZŁOŚCI 

rzegląd wszelkiego rodzaju sztuk, 
jakie by mogły być grywane 
w teatrze wiej skim, zacznijmy od 
jasełek, bo j e śli kiedykolwiek 
wytworzy się teatr na wsi pol
skiej, to jedynie na tej drodze. 
Istniejące opracowania jasełek są 
nader liczne, przeważnie jednak 
mają one tę wadę, że narodze

nie Chrystusowe bywa w nich przedstawiane histo
rycznie, podczas gdy wyobraźnia ludowa wszystkim 
zdarzeniom towarzyszącym Narodzeniu Pańskiemu na
dała od dawien dawna rodzimy, polski, miejscowy na
strój i koloryt. 



Niechaj nam w jasełkach nikt nie przedstawia, że 

Jezus urodził się w Palestynie, w jakimś ciepłym kra

ju palm i figowców, i że przychodzą do betlejemskiej 

stajni jacyś hebrajscy, pół nadzy pasterze. Zapewne, 

tak było historycznie, ale w jasełkach to nieprawda. 

Biblijna Palestyna nie istnieje. Rodził się tu, między 

nami, wśród polskiej mroźnej zimy, a Betlejem leży 

w Polsce, gdzieś w Krakowskim, Proszowskiem czy 

Sandomierszczyźnie. Przez szpary nędznej szopy dmą 

północne wiatry, u zaśnieżonej strzechy wiszą sople 

lodu, górą niebo wyiskrzone gwiazdami, a między ni

mi najjaśniejsza - ta betlejemska gwiazda, zwias

tunka Odkupiciela. Do szopy cisną się tłumnie nie ży

dowscy pasterze, nie Azraele i Izmaele w wielbłą

dzich skórach, ale Kuby, Maćki, Bartki. Przynieśli z 

sobą, co mogli: ten kurę, ów kozę, szewc buciki dla 

Dzieciątka, cieśla dla Niego na zabawkę krzyżyk, a ko

wal gwoździki. Mróz skrzypi pod nogami wspaniałego 

orszaku Trzech Królów, którzy brną z darami przez 

zaspy, wlokąc za sobą po śniegu złociste płaszcze. 

Jasełka powinny mieć czysto miejscowy, swojski, 

czysto polski charakter. Jest to przedmiot wspaniały, 

dotąd należycie nie wyzyskany po literacku. Jasełka 

takie, które by trzeba napisać, musiałyby być wysnu

te z kolęd, z kantyczek. A kantyczki to przecie jeden 

z najstarszych i najrzewniejszych pomników ducha 

narodowego, to jedno z najpiękniejszych natchniel1 lu

dowej pieśni polskiej. Nasz lud nie stworzył Iliady, 

Nibelungów, ani bohaterskich rapsodów o Kr6lewicu 

Marku, ale za to u nas od wieków 

Jasna kolęda w przyćmionej piekarni 

płakała w rymy ubrana najlichsze 

i z pokolenia w pokolenie przechodziła, tworząc tę 

ogromną wiekową spuściznę, o której Mickiewicz w 

Wykładach literatury polskiej powiada, że „żaden na

ród na świecie nie może poszczycić się takim zbio

rem jak nasze kantyczki". Z tych kolęd naiwnych 

i w lichy rym po prostu ubranych można by stwo

rzyć dzieło wielkie, samodzielne, obraz Bożego Naro

dzenia polskiego, dzieło takie, że nie tylko chłop ale 

zdaje się każdy czułby się głęboko wzruszony. Praw

dziwy poeta utworem takim mógłby przemówić do 

wszystkich warstw narodu i poruszyć najgłębsze po

kłady uczuć polskich i ludzkich. 

JERZY MAKSELON 

POLSKIE BETLEJEM 

łodopolscy wizjonerzy teatru byli 
przeświadczeni o jego sakralnym 
charakterze. Teatr miał być nie 
jak dotąd mieszczańską rozryw
ką, ale ludowym obrzędem, za
wiązującym wspólnotę i przyno-
3zącym jej objawienie. Obrzęd 

taki ufundowany być winien na 
najpowszechniejszych i najgłębiej 

w świadomości uczestników zakorzenionych mitach i 
wierzeniach, które wyrażałyby w pełni ducha narodu, 
ducha jego historii. Sięgano - śladem Norwida - do 
legend z przedchrześcijal'lskich dziejów Polski , głów
nie jednak do rozmaitych form średniowiecznego tea
tru religijnego. Dostrzegan ::i w nich nie tylko wzory 
rozwiązai'l formalnych, ale - przede w;zystkim - wy
raz narodowej, specyficznie polskiej religijn ości, czy 
szerzej - właściwy P olakom sposób przeży.wan ia Bo
ga, świata, hi .) torii. Szczególnie często odwoływano się 

do misterium, we wszelkich jego odmianach - od 
Pasji Wielkanocnej po szopkę, jasełka i pastorałkę*. 
Misterium łączy świat ludzki ze światem boskim, w 
tym samym miej scu i czasie gromadzi - znosząc gra
nice - to co śmiertelne i to co wieczne, włącza his
toryczne tu i teraz w boski cykl narodzin, śmierci i 
zmartwychwstania. Dla artystów usiłujących przedsta
wić los Polski, odnaleźć i uzasadnić nadzieję na jej 
odrodzenie, stało się formą wyjątkowo nośną. Wys
piański i Micil1ski podejmowali ją w swych wielkich 
hist oriozoficznych i eschatologicznych konstrukcjach 
- w „Akropolis", w „Nocy listopadowej", w „Ter
mopilach polskich". 

Założenia Rydla były znacznie skromniejsze. Na 
kwestię teatru ludowego zapatrywał się trzeźwo, prag
matycznie, możliwość stworzenia sakralnego widowis
ka narodowego ujmując w p wściągliwej supozycji, iż 
jasełkami opracowanymi według jego projektu „. „nie 
tylko chłop ale zdaje się każdy czułby się głęboko 

wruszony". Sięgał też do najbardziej spauperyzowanej 
postaci misterium, zachowującej wszakże wszystkie je
go istotne właśc iwośi. Przy tym - autentycznie ży

wej, mocno osadzonej w tradycjach polskiej kultury 
ludowej. Nie przekształcał jej, nie przystosowywał do 
udźwignięcia nowych, złożonych znacze!1, adaptował 

tylko do potrzeb współczesnej sceny. Z niebywałą kon
sekwencją wykorzysta1 natomiast wszystkie możliwoś
ci jakie w budowaniu świata stwarza misterium. I ta 
konsekwencja połączona z rzadką artystyczną pokorą 
wobec ludowego autentyku jest - jak sądzę - pod
stawowym źródłem wartości „Betlejem polskiego". 



Narodzenie Chrystusa, jego śmierć i zmartwych
wstanie to w liturgicznym porządku akty rzeczywiste, 
tak samo jak rzeczywista jest przemiana sakramentalna 
dokonująca się w czasie mszy. Chrystus rodzi się na
prawdę i wkracza w świat każdego z uczestników ob
rzędu; każdy z uczestników obrzędu staje wobec fak
tu narodzin czy śmierci Chrystusa i przyjmuje go ja
ko istotny dla własnej, indywidualnej egzystencji. Ta
kie znaczenie tajemnic narodzin i śmierci Zbawiciela 
przeniosło się na liturgiczne początki misteriów i sta
ło się źródłem misterium jako teatru obrzędowego. 

Przedstawiane wydarzenia były widzialnym obrazem 
dzieła zbawienia dokonującego się w rzeczywistym, 
otaczającym widzów świecie, znanym im, ogarniają

cym wszystkie ich życiowe sprawy. Dramatowi przed
stawianemu na scenie (przed mansjonami w katedrze 
czy na placu) odpowiadał dramat rozgrywający się 

pomiędzy - pomiędzy sceną a widownią, pomiędzy 
spełniającym się boskim planem a światem uczestni
ków obrzędu. Cała teatralność misterium bierze się z 
tego właśnie dramatu - dramatu boskiego przenika
nia w codzienność, w powszednie sprawy konkretnych, 
historycznych ludzi. Sprawy te bardzo szybko zaczęły 
się wdzierać na scenę, nadając przedstawianym zda
rzeniom, scenerii, postaciom historyczny, lokalny cha
rakter, stając się źródł.em specyficznego realizmu jaki 
cechuje rozwinięte misteria. Początkowo odtwarzane 
zdarzenia bi-blijne przybierały kształt przez liturgię 
dokładnie określony, z czasem, zwłaszcza od chwili 
gdy role biblijnych postaci odgrywać zaczęli ludzie 
świeccy, stawały się obrazem rzeczywistości w której 
żyli aktorzy i widzowie misterium. Aż do sytuacji gdy 
dary w ilobku leżącemu Jezuskowi przynosili Stachy, 
Maćki, Wojtki i Marciny. Postulując taki kształt lite
rackiej pastorałki Rydel nie tylko opisuje stan fak
tycznie istniejący, ale wskazuje zasadniczy kierunek 
wielowiekowego rozwoju misterium a w istocie - je
go elementarną właściwość. Gromadząc w betlejem
skiej stajni sobie współczesnych ze wszystkich stron 
Polski, wplatając ich w przesuwający się przed żłob
kiem korowód historycznych postaci, suplikując ich us
tami w najistotniejszych, najbardziej bolesnych kwes
tiach życia narodu, nie stosuje chwytu z rodzaju bogo
ojczyźnianych, ale doprowadza do ostatecznych kon
sekwencji podstawową właściwość gatunku. Struktu
ra misterium jest otwarta w tym znaczeniu, że nie
zmienny rytuał rozgrywa się w zmieniających się wa
runkach historycznych, wobec coraz nowych pokoleń, 
realia życia których muszą znaleźć w nim wyraz. Ina
czej przeniknięcie obu światów, podstawowe dla mis
terium, nie mogłoby się dokonać. Taką też strukturę 
nadał swemu utworowi Rydel. Aktualizował go za 
swego życia kilkakrotnie, później robili to autorzy 
każdej kolejnej inscenizacji. 

Misterium jest nie tylko prezentacją biblijnych wy
darzeń, ale, . jak każdy religijny obrzęd tworzy model 
całego świata. W misterium fakt ten przybiera kształt 
szczególnie widoczny, wyraża się w organizacji prze
strzeni. Na jednym krańcu w szereg ustawionych 
mansjonów znajduje się niebo bądź raj, na drugim 
piekło. Przestrzeń pomiędzy nimi jest terenem ziem
skich działań. Adam i Ewa zostają wypędzeni z raju, 
Chrystus rozbija piekielne bramy, Heroda diabeł po· 

rywa do piekla. Szopka powiela takie u]{;;ztałtowanie 

przestrzeni: posługując się sceną trójpoziomową zie
mię umieszcza pośrodku, pomiędzy piekłem a niebem. 
Adaptując pastoralkę do potrzeb sceny sukcesywnej 
Rydel zachowa! ten podział budując trzy akty swego 
utworu: pierwszy - ziemski, drugi z Herodem - pie
kielny i trzeci - rozgrywający się u progu raju, przy 
żlobku z no won a rodzonym Zbawicielem. Misteryjne 
uk ·ztaltowanie przestrzeni nie jest zabiegiem czysto 
f rmalnym, stanowi wyraz etycznego Jadu świata, po
rzqdkuje go w kategoriach dobra i zła , i to w momen
cie przełomowym, w którym dobro jest nagradzane 
i karane zło . Chrystus rozbija piekielne bramy i wpro
wadza do raju proroków, Herod wtrącony zostaje do 
piekła a pasterze z czystym sercem spieszący witać 

Zbawiciela uczestnicz<) w betlejemskiej idylli. Ale 
świat przedstawiony jest , jak powiedzieliśmy, obrazem 
wspólczesnego, ziemskiego świata - tak jak Herod 
w „Betlejem polskim" jest upostaciowien iem ponurej 
wladzy zaborców. Misterium dokonuje wic;:c etycznego 
uporządkowania świata w którym żyją jego ucze~tni

cy, w absolutnych kategoriach dobra i zła. Utwór o 
strukturze misterium zaktualizowany w stopniu tak 
wysokim jak „Betlejem polskie" Rydla jest więc sztu
ką „polityczną" w tym właśnie rozumieniu, że zjawis
ka otaczającego świata opisuje w wyrazistych kate
goriach dobra i zła. Tego rodzaju „polityczność" wła
ściwa jest wszelkim prubom teatru masowego, pow
szechnego. W misterium dobro i zlo mają charakter 
absolutny, transcendentalny, w radykalnym teatrze 
niemieckim - u Brechta czy Piscatora, w teatrze re
wolucyjnej Rosji - kla sowy czy socjalny. 

„Betlejem polskie" zyskało ogromne powodzenie. 
Na spektakle do Lwowa, do Krakowa, nawt>t do pod
krakowskich Tol'l, gdzie w stodole spełniali je chlopi 
- sąsiedzi Rydla, zjeżdżali widzowie z całej Pobki. 
Nie rozwiązało rzecz jasna problemu teatru ludowego, 
ale nawet sukc<>sy inscenizacji zrealizowanych w os
tatnich latach zdają się mówić, że w·ybrana przez Ry

dla droga nie byla - może - blędna. 

• .Pastor·ałka. szopka, jasełka - dwie pierwsze stanowi;:i m i
niaturowe odmiany mistc1·ium bożenarodzeniowego- uks%tal 
towanc w XVII wicku. Pastorałka obejmuje kilka scen ma 
charakter lokalny, real ia czysto polskie, spcłnfana .iest pnez 
zywych aktorów. Teksty pastornlelc zbienino i wydawano dru
kiem juz na początku zeszłego stulecia, ze zbioru „Pastorałki 
1 kol<:dY z mclodyjanti.„" k.s. M. Miodus.zewskjego pochodzi 
wiele materialów wykorzystanych przez Rydla. Szooka na
tomiast posługuje się niewielką przenośną sceną i lal!Gimi 
animowanymj przt.Z ukry tych za zasłoną aktorów. Na pnclo
m1e X~ i XX wjeku zwyczaj kOl!lclOwanio z szopką był bar
dzo rozpowszechniony w Krakowje (gd2.ie i dziś organizo
wane są konkursy i wystawy S7opck). z opublikowan"J pi7c•z 
Tadell.'5za Estreichera „Szopk.i krakowsl<.iej" zac?crprnil Tiyd, 1 
k1lkn t.ck~tów. Ja6Clka natomi:ist to nieruchome tignrl<i <lo 
dzisiaj ustawiane w kościołach. zgodnie ze średni ow1„„,:i1ym, 
przez trancJs2kanów wprowadzonym zwyczajem. 
TC'l'Tiliny te bywnją często mylnie używane, tal>żc Rydd swój 
utwór określa mianem jasclek, chociaż w istocie j " o n p~s
toralką a z jasclk::imi ma n::ijmni ej wsp(>Jnego. 
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MAKSYMILIAN JASIONOWSKI 

Dalej, bracia, star'lmy w kolo, 

Zaśpiewajmy pieśr1 wesoło, 

Niech dźwięk naszej pobkiej mowy 

Płynie gdzie duch narodowy, 

W sercach na:;zych polskich braci 

Siły jeszcze s wej nit> traci. 

Każdy chwali swoje kraje, 

Ich piękności, urodzaje. 

Wszak i Śląsk nasz w Polsce znany, 

Chociaż dlugo zapomnia ny! 

Bo tu ludek cichy, skryty , 

Czysto polski, kuty, bity. 

( ... ) 

Nasze Śląsko nie zaginie, 

Póki kręta Odra płynie, 

Póki Boże sionko świeci, 

Mimo wichrów i zamieci. 

Choćby samo piekło wyło, 

Polskie śląsko będzie żyło. 

JÓZEF RYSZKA 

MY ŚLĄZOKI 

(. . .l 

Dobry czas nom przyńdzie, jo to dziś już czuja 

I we swoi piersi nowy Śląsk hoduja. 

Łon mi przyjocielym, jo ś nim ciągle godom, 

Przt>ca go z Betlejem tam poniesa, do dom. 

Zaniesa tyj ziymi, pokłonia sie piyknie, 

Niych se kapka pojy, niychaj nim nasięknie; 

Niych z tyj jałowizny nowe wzro9ł1om plony -

Nowe pierony. 

Niych wyrosnom Józki, Karliki, Morciny -

Nowe pokolynia bez skazy i winy 

I tyż bez !onego szwabskiego łoddychu 

Co niekierych słabych 3prowadził do grzychu. 

A wtedy Pon Bóczek do kopalni zyńdzit>, 

We hucie go znojdziesz, na hołdzie i wszyńdzie, 

Weźmie kilof w rynka, by nom pomóc bokiem -

I bydzie Ślązokiem i bydzie Polokiem. 

A potym Karllki, Haźbiytki i Anny 

Piyknie poklynknimy do Piekarr;kiej Panny 

Zt>by człek człekowi był tu przyjocielem 

Radujmy się bracia w tym polskim Betlejem! 



BOŻE NARODZENIE NA ŚLĄSKU 

„Jak kwiaty są ozdobą roślin i ziemi, tak zwyczaje 
doroczne są krasą domowego życia ludów. Zwyczaje 
i obyczaje wypłynęły z warunków tego życia, z ob
rzędów religijnych i pojęć wyrobionych w ciągu wielu 
wieków żywota społecznego przez serca i myśl ludz
ką. Obyczajem i tradycjami różnią się narody między 
sobą, one stanowią obraz moralny i piętno ich cha
rakteru, któremu nadają wdzięk właściwy, a dla po
tomnych są spuścizną po ojcach, są dla dobrych i ro
zumnych dzieci drogą pamiątką po matce jako ta suk
nia, w której ona chodziła, a w której się zachował 

wycisk jej p ostaci" - pisał Zygmunt Gloger w dzie
le: „Rok polski w życiu tradycji i pieśni". 

oże Narodzenie ma w Polsce naj
bardziej uro czysty, a jednocześ

nie rodzinny i domowy charak
ter. Początek ceremonii z nim 
związanych wiąże się z osobą 

św. Franciszka z Asyżu; upow
szechnił je zakon franciszkanów. 
Do Polski dotarły w XIII w., a 
ich rozkwit nastąpił w XV w. W 

każdym rejonie Polski miał on swoją specyfikę zwią
zaną z lokalną tradycją i kulturą. 

Podobnie było na Sląsku. „Wigilia nadchodzi, cały 
świat się cieszy. Z tęsknotą wygląda Slązak pierwszej 
gwiazdy wigilijnej. A gdy zabłyśnie zwiastun świętej 
nocy, wtedy rozbrzmiewa radosna pieśń witająca Nie
bieską Dziecinę na ziemskim padole. Dzwony grają 

wdzięcznie, a śpiew górnośląskiej dziatwy łączy się z 
weselem gloria anielskich śpiewaków na błoniach be
tle jemskich" - to fragment przedmowy do książki : 

„Kolędy górnośląskie czyli opis zwyczajów ludowych 
w czasie Bożego Narodzenia ... zebranych z ust ludu 
przez Hermana Dónaja" (Walisa). 

Do Godnych Swiąt przygotowywano s ię starannie. 
Sprzątano i czyszczono domy, dbano, aby każdy tego 
dnia był w czystej odzieży. W tajemnicy przemyjli
wano o podarkach dla najbliższych i domowników. 

Wieczerzę wigilijną, w której przygotowanie gos
podynie wkładały wiele pracy i cały swój kunszt, sta
wiano na stole pokrytym sianem, dbając, aby nikt nie 
potrzebował od niego odchodzić, gdyż przesąd głosił, 

że „kto w wilię od stołu odejdzie przed ukończeniem 
wieczerzy, ten umrze i drugiej wieczerzy wigilijnej 
się nie doczeka". 

Gdy rozbłysła pierwsza gwiazda, której najpilniej 
wypatrywały dzieci, zasiadano do wieczerzy. Jeżeli to 
było możliwe, gospodarz zapraszał na nią podróżnego 
gościa, jeśli nie - stawiał w kątach izby nie wy
młócone snopy zboża. 

Po modlitwie wszyscy dzielili się opłatkiem, ży

cząc sobie nawzajem dobrego zdrowia i powodzenia 
oraz szczęśliwego doczekania przyszłej wigilii. Potem 
przystępowano do jedzenia. Wieczerza składała się 

„z siemieniotki (konopionki), którą ]edzono z krupa
mi pogańskimi, z klusek pszenicznych oblanych mio
dem albo też makiem uwarzonym na mleku, z „ma
kówek", tj. żymeł pokrajanych na drobne plasterki, 
a następnie oblanych makiem uwarzonym na mleku. 
Dalej należały do tej wieczerzy pieczki, -śliwki, ryby 
pieczone, ryby warzone na moczkę, strucla, miód, 
orzechy i jabłka" Rozmaitość i obfitość potraw miała 
przypominać utracone rozkosze raju. 

Potem śpiewano kolędy. Lśniła choinka (chojenka), 
dzieci dostawały na „dzieciątko" upragnione preźenty. 
Także dorośli wymieniali podarki świadczące o pa
mięci i przywiązaniu. Pamiętano też o bydełku, które
mu oprócz paszy dawano też po trochu tego, co zos
tało z wigilijnej wieczerzy. Wierzono i tutaj, że tej 
nocy może ono przemówić ludzkim głosem. 

Wigilia ma szczególną atmosferę, skłaniającą do 
wróżb i magicznych gestów Wierzono, że jaka będzie 
Wigilia, taki cały rok, starano się nie wydawać nicze
go z domu, żeby nie sprowadzić niedostatku. Pienią
dze przyciągać miała moneta włożona pod talerz. Z 
dwunastu orzechów. wróżono, jakie będą kolejne mie
siące. Z pokrajanej cetuli posypanej solą wnioskowa
no, kiedy będą roztopy, Dziewczęta wychodziły przed 
dom, nasłuchując, skąd najpierw zaszczeka pies -
- stamtąd miał najdejść zalotnik. 

I wreszcie przychodzili kolędnicy. Najpierw ksiądz 
z ministrantami, organistą i kościelnym, z błogosła

wieilstwem i budującymi życzeniami. Ministranci śpie
wali kolędy, przymawiając się o poczęstunek. Oprócz 
nich chodzili chłopcy z szopką, przedstawiając przygo
dy pastuszków w drodze do Betlejem. Gospodynie ob
darzały ich kołaczem i drobnymi datkami. Czasem w 
grupach kolędników znajdowali się dorośli, przebrani 
w kożuchy baranie kudłami na zewnątrz i przewróco
ne czapki baranie. Gdzieniegdzie z kolebką po kolę
dzie chodziły dziewczęta ubrane w białą gazę przy
braną gwiazdkami ze złotego papieru. 

W kościele w czasie trzech m szy w pierwsze święto 
Bożego Narodzenia (Anielskiej o północy, Pasterskiej, 
gdy wschodziła jutrzenka i Wiekuistej - za jasnego 
dnia) też rozbrzmiewały kolędy. A gdy ludzie wraca
li z kościo ła, widzieli drzewka owocowe obwiązane 

słomą ze stołu wigilijnego. Na drzwiach domu widniał 
uczyniony święconą kredą znak K+M+ B i rok, a 
wśród ścian pobrzmiewało jeszcze echo życzeń: 

Żyjcie szczęśliwie 

I też zgodliwie, 

Niech wam się wszystko rodzi, 

Zawsze dobrze s ię powodzi, 

Każdego wieku 

I tego roku. 

Tego ~amego życzymy dzisiaj Państwu. 

opr. ELŻBIETA KURYŁO 



TEATR ROZRYWKI W CHORZOWIE 

Kierownik Wokalny 

Kierownik Zespołu Wokalnego 

EWA MENTEL 

JAN WIERZBICA 

Kierownik Zespołu Baletowego JULIAN HASIEJ 

Koordynator Pracy Artystycznej EWA NOWIASZAK 

Kierownik Działu Produkcji 
Srodków Inscenizacyjnych 
,i Obsługi Sceny 

Kierownicy Pracowni: 

- modelarsko-malarskiej 

- krawieckiej męskiej 

- krawieckiej damskiej 

- perukarskiej 

- farbiarsko-pralniczej 

- kapeluszy i kwiatów 

- szewskiej 

- stolarskiej 

- ślusarsk iej 

- tapicerskiej 

ANDRZEJ NIKE 

IRENEUSZ BUJAKIEWICZ 

ILONA SPYCHAD 

MAGDALENA KORCZAK 

ZOFIA JANKOWSKA 

ELŻBIETA KUBICA 

JOANNA WATOŁA 

JAN TYKA 

KRZYSZTOF DANEWICZ 

IRENEUSZ MROŻEK 

JERZY PRESZER 

Kierownik Sekcji Oświetleniowej 

MAREK MROCZKOWSKI 

Kierownik Sekcji Elektroakustycznej 

Kierownik Sekcji Montażu 

Starsza garderobiana 

Rekwizytorzy 

ROMAN BUŁA 

ROMAN PAWEŁEK 

GRAŻYNA ROMANIK 

!WONA BRUCH 

JAN SOBIERAJ 

Kierownik Biura Obsługi Widzów IRENA JELONEK 

Redakcja programu JERZY MAKSELON 

Opracowanie graficzne EUGENIUSZ BEDNAREK 

W REPERTUARZE: 

„DZISIAJ WIELKI BAL W OPERZE" 

według JULIANA TUWIMA 

z muzyką TADEUSZA WOtNIAKA 

„OCEAN NIESPOKOJNY" 

muzyka ALEKSIEJ RYBNIKOW 

libretto - ANDRZEJ WOZNIESIENSKI 

„LIS PRZECHERA" 

według J. W. GOETHEGO 

„JESZCZE W ZIELONE GRAMY" 

piosenki WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO 

„KRAINA STO PIĄTEJ TAJEMNICY" 

według ZBIGNIEWA 2AKIEWICZA 

z muzyką ANDRZEJA GŁOWIŃSKIEGO 

Organizacja speklakli: 

Biuro Obsługi Widzów, telefon 413-231, w. 260, 261 

Kasa biletowa czynna w godzinach 10.00-12.00 i od 15.00 

do chwili rozpoczęcia spektaklu 

W poniedziałki kasa nieczynna 
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