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Teatr Muzyczny w Poznoniu, zaproponował Panu Wojciecho
wi Żukrowskiemu - Prezesowi Związku Literatów Polskich 
napisanie artykułu do programu związanego z poznańską 
premierą musicalu p.t. „Boso ole w ostrogach" 

BARD Z POWISLA 

Życzliwa mu dłoń podrzuciła mi ten maszynopis. Wspom
nienie z młodości Stanisławo Grzesiuka. Cioty rewolucji nie 
choioly tekstu pchnąć do druku, że łobuzerski, niegodny na
szych czasów, że wogóle takiej Warszawy nie było, bo one 
ją najlepiej znoją z zamożnych mieszczańskich dzielnic, krót
ko mówiąć - nie i nie, bo to proletkult. 

A jo włośnie grzesiukową Warszawę oglądałem własnymi 
oczami choć w •innej dzielnicy, kiedy się przeciskałem na 
Kerceloku •kupując morskie świnki, targując o gołębie i wy
bierając z kosza żółte tomicz·ki wydawanych przez Rój sen
sacji dwudziestego wieku. 
Dlatego doskonale rozumiałem Grzesiuka i jego przemożne 
pragnienie, żeby w niedzielne popołudnie jednym uderze
niem pięści wbić melonik po uszy dumnie kroczącego łyka 
w sakpalcie. I cały ratunek w nogach, nim śmignięcie lagi 
sparzy chudy tyłek. 
Napisałem więc wstęp jak poręczenie <i <książka wyszła. 

A po nieij druga, okrutny kawal życia kacetowego. Była więc 
podstawa żeby z sąsiada na P.owiślu stoi się moim kolegą 
ze Związku Literatów. A że był to cz/owie~ uczciwy przyszedł 
podziękować. Ni·ski, krępy z pyzatą gębą, bo go wtedy lecząc 
z gruźlicy tuczono forsownie, grabę miał uczciwą, czuło się 
ten uścisk. 

N.ie jest pan babą, to ja bez ·kwiatów. Ani pedał, więc się 
garnę do całowania - zaczął od progu - tylko flakon 
przyniosłem, daj pan szklanecz:ki, umoczymy usta •i pogada
my jak ludzie. Co ·się z kieliszkami gimnastykować. „ 

Rozla!Jśmy, wypili, zakąsili gotowanym boczkiem i zaczęła 
się opowieść o lagrowych przypadkach, o głupocie inteligen
tów, co nawet na apelu szeregu nie potrafią wyrównać 

i trzeba te bandziochy wzdęte od brukwi łokciem przypra
sować, żeby po łbie nie wzięli od SS-mano. 
Mówił jak się obsprawiał po zakończeniu wojny, wracał jak 
przystało na zwyoięzcę, ale mu oi leśni z koroną nad orzeł
kiem odebrali motocykl, niby dla Ojczyzny„. Bo już było po 
„Trzy razy: tak" A ludowa milicja na skraju kurpiowskiej 
wioski, żeby swój fason podnieść skonfiskowało, o .raczej po
życzyło -sobie no służbę jego buty z cholewami, porządne ofi
cerki z wysoką szklanką. Nie odmówił, bo życie dla umoc-



nienia lodu narażali. Została mu tylko parabelka zatknięta 
z tylu za paskiem portek. Gdy wrócił na Powiśle jął się spo
łecznej roboty, miał to serce wrażliwe na krzywdę i niespra
wiedliwości, użerał się o paczki z UNRY, o lochy dla wy
dartych do cna, o kąt gdzieby szlo nockę przekimać„. Nie 
dla siebie, dla innych, którzy go nadchodzili. Kiedyś szuka
jąc .podania 'kolegi, wypatroszywszy rkieszenie wyjął ·i splu
wę, położył na stole przed towarzyszem urzędnikiem nawet 
bez zamiaru ponaglenia, ·a tamten zadzwonił na milicję 

i taki mu w chałupie zrobili kipisz, aż parabelkę znaleźli. 
- Może ta i dobrze - przyznawał zgodnie - bo jestem 

narowisty i mogłoby się jeszcze co zdarzyć.„ 
Chrypliwym głosem, jak ze zdartej przedwojennej płyty, 

śpiewał stare szlagiery, piosenki knajackie, do których ca
le strofy zręcznie dorabiał <Skoro tego wymagała sytuacja. 
Inne ballady sam układał, niepostrzeżenie stał się modny 
i mile witany. Zaproszono go do świetlic i na salony, śpie
wał po co godniejszych weselach, a nie był chciwy, na wi
dok forsy polce mu nie dygotały. Często wystarczały mu go
gorące brawa, pocałunek panny młodej i dany z serca po
częstunek, szklana gorzały. 

Miał dwie cechy, dziś w narodzie zanikające: gotowość 
skoczenia z pomocą i dawną polską rycerskość. Nie potrafił 
jak gapie dziś zwykli stać i przyglądać się jak chłop babę 
bije, nawet w cudze małżeńskie spory wkraczał z pięścią. 

To nie dziwcie się, że mu odma puszczała, że wracała go
rączka i od krwi słono miał w ustach. W jego chropawej 
mowie błyskał kruszec nie skażonego języka ludu. Była w 
nim duma i poczucie godności, bo sam się wydźwignął z po
śród lumpów, sam swój charakter ociosał za piekielną cenę. 
Było w .nim coś z wojownika, służył sprawom godziwym, do
magał się sprawiedliwości. A •ta <Stale przed nami, daleko 
jeszcze„. Żył burzliwie i szeroko, umiał się każdym dniem 
cieszyć. To też się do niego ludzie garnęli. 

Nad jego grobem świecącym mazowieckim piaskiem po
wiedziałem - że .poległ. Bo też go kostucha tylko dziobnęła 
w pierś, nie dosiekła, po latach przyszła tamtą robotę do
kończyć. Tłum go odprowadzał, żegnali go sąsiedzi, kumple 
z nad burej Wisełki, towarzysze podwórek, które Hitler 
wypalił wielbiciele jego pieśni. 2egnal1i swego Barda. 

„Boso, ale w ostrogach" było opowieścią o nich wszyst
kich. A tylu dzjś próbuje nam te ostrogi zdjąć. I wielu Po
loków już na to przystało, wytrąciła się w nich zadziorność, 
śmiała myśl, wiosny sąd o ludziach i wydarzeniach, gotowi 
pogodzić się z dziadostwem, potulnie .powtarzają cudze 
zdanie, stają slę •bełkotliwym echem.„ 

Nie zapomnę jego uścisku, twardej groby, kiedy przyszedł 
do mnie po raz pierwszy na kielicha i zaproponował pouf
nie: - Jak by pan miol jakiś rachunek do wyrównania 
i wartoby kogoś strzelić w mordę, a panu nie wypada, to ja 
załatwię.„ Zamiast 'kwiatów: na dziękuję. Roześmiałem się, 
o on mi zawtórował, bo wiedziałem, że była to propozycja 

płynąca z serca, szczerej życzliwości. 

Jak on by się driś przyda!! Posłuchajcie jego ochrypłego 
głosu, przypomnienia o ostrogach. Zdaje się mówi ć: 

- N ie bądźcie ciapciakami! M i ejscież swoją godność! 

Co się z Wami, Chłopaki, dzieje? 

A ja bym poszerzył: 

- Co, Wy ze sobą robicie, Polacy! 



Piosenka Ojca 

Pamiętaj synu, będziesz sam 
Arzez życie szedl jak każdy z nas 
A życie to do siebie ma, 
Że lepiej by w nie piorun trza si! 
N·ie głaszcze takich, c-0 się tu 
Zrodzili. Po co~ Diobel wie! 
I czasem lepiej bywa psu! 
Lecz pies to dra poi! Słuchaj mnie: 
Czlowie1c człowiekiem musi zostać 
Po jakichkolwiek szedłby drogach! 
Choćby do piekło los miał cię posiać 
Boso, idź, ale w ostrogach! 
Honornie synu! 
Z fasonem synu! 
Nie zginaj korku 
No żadnych progach 
Ale słabszego nie rusz no Boga! 
Boso ole w ostrogach! 
Lecz jeśli czasem zdarzy się, że 
Ktoś ci z~hce no łeb wleźć 
To bij i kąsaj, drop i gryź 
Bo tako tej nauki treść 
Że gdy jednemu prawo dasz 
By ci bezkamie napluł w twarz! 
Za pierwszym pójdzie innych stu 
Takie jest życie, zwłaszcza tu 

Ale człowiekiem trzeba zostać 
Po jo1cichkolwiek szedłbyś drogach! 
Choćbyś morzeniom swym nie mógł sprostać 
Boso idź synu, ole w ostrogach! 

Hono1111ie synu! 
Z fasonem synu 
Nie zginaj korku no żadnych progach 
Żyj tok, byś sobie mógl się podobać! 
Boso, ole w ostrogach 

Nożem go nożem 
Nie doj się 

Piosenka Majstra 

Bij, pókiś zdrów i miody 
Mądry kto swego nożem dźgnie 
A kiep kto szuka zgody 

Po co ma obcy wtykać nos 
Krwią swoje ręce plamić? 
Nom nie potrzebo cudzych kos 
My się wyrżniemy sami 

Nożem go! no co 
Czekasz? Bij!! I 
Po to jest nóż i 1<orczmo 
By jo'k najwięcej było krwi 
Tom gdzie nom chleb nie starcza 

Ktoś m~i zdychać 

By żył ktoś! 
I w złote piórko porósł 
By ci no górze mieli dość 
Sza:mpono i kawioru! 

ZgodoH A po coH 
żeby spoć 

N'ie mogli, tom przy żlobie ! 
wlasnemu bratu oożem i piać 
Za fobr(konckie zdrowie. 

Za pańskie dziwki, pański dwór 
Za dewiz pelen portfel! 
Nożem .go! nożem I dosuń mu! 
Zalotw odwieczny problem. 

tle ci no świecie? 
Jemu też! 
Bądź mu podwójnym katem. 
Nie daruj! Zabij! W ziemię wdępcz I 

Nie daruj! Zniszcz I o byle „Gie" 
Boś Polok „Bochoter" ! ! 



11Boso ale w ostrogach11 

musical w 2 aktach 

Muzyka: Jan Tomaszewski Libretto: Ryszard Pietruski 
Krystyna Wodnicka 

STASZEK 

OJCIEC 

HANIA 

BASKA 

MAJSTER 

BOKSER 

TAJNIAK 

BARTEK 

LESZEK 

FELA 

Z OC HA 

Na podstawie książki Stanisława Grzesiuka 

- Jan Chmaj I 
Wojciech Zyffert 

- Bogdan Kamiński J 
Andrzej Stockinger 
(gościnnie) 

- Katarzyna Góralczyk ' 
Czesława Urban 

- Krystyna Arwicz / 
Mar1a Pawłowska . 

- Rajmund Wolff 

- Michał Kuleczka 

- Jerzy Dzianysz . 

- Grzegorz Koralewski 
Jerzy Wojtkowiak v 

- Marian Wojciechowski 

- Krystyna Westfal 

- fon Adamczyk v 
Bogdan Kamiński 

' ·1 

MATKA 

MAŁY 

SIOSTRA STASZKA 

PRZYJACIEL 

POLICJANT I 

POLICJANT li 

WOZIWODA 

SZAMBO - MAJSTER 

ZYGMUNT -

OJCIEC ZYGMUNTA 

GRUPA STASZKA 

GRUPA BOKSERA 

- Jadwiga Kurzewska 

- Antoni Urban 

- Bożena Scharf 

- Jerzy Golfert 

- Błażej Liczmański 

- Andrzej Nowicki 

- Jerzy Bandel 

- Piotr Czupryś 

- Jarosław Sejfert 

- Sylwester Pucek 

- Zbyszko Graczyk 
Jan Chmaj 
Czesł.aw Maciaszyk 
Zbigniew Stróżniak 
Wojciech Zyffert 

- Gnegorz Koralewski 

żONA ZOCHY - Aleksandra Rybacka - Jerzy Maókowiok 
Jarosław Sejfert 
Jacek Sikorowski 
Jer;_y Wojtkowiak 

Marj a Tomaszewska 1,, 

DOZORCZYNI - Teresa Bogdanowicz 

Scenografia 
Liliana Jankowska 

Asystent choreografa 
Czesław Maciaszyk 

Inspicjent 
Błażej Liczmański 

REZYSERIA I CHOREOGRAFIA 
ZBIGNIEW CZESKI 

Asystent reżysera 
Rajmund Wolff 

Dyrygenci 
Tadeusz KmiecikJ 

Stefan Rudko 

Układy Kaskaderskie 
Marian Gończa 

Kierownictwo muzyczne 
Stefan Rudko 

~ierownik chóru 
Jolanta Stawowy 

Kontrola tekstu 
Barbara Błaszyk 
Małgorzata Misztal 



Szanowny Widzu 

Chciałbym w tym programie podzielić się pewnymi mo1m1 
poglądami na MUSICAL w aspekcie szerszym, oraz przy
bliżyć pewne szczegóły •i wydarzenia które są związane z mu
sicalem „Boso ale w ostrogach". 

Kiedy w dniu 15 marca 1956 <roku urodził się spektakl. A.J. 
Lemero i F. Loewego „My Fair Lady" J osiągnął ogromny 
sukces ·sceniczny, wielu fachowców z branży .stwierdzHo, że 
w teat~ze muzycznym za.istniała ·nowa era - narodził się no
wy gatunek sce111iczny - MUSICAL. 
OPERA - to przede wszystkim Wiochy (1600 r. - Opera 
starowłoska) 

OPERETKA - to Austrio, Węgry 
MUSICAL - to oczywiście Ameryko. 
Jest ~u ~-0kaś prawidłowość nie tylko muzyczna ale również 
socjologiczno. 
Kiedy w ro:ku 1958 powstał :kolejny musical L. Bernsteina -
,,'West Side Story" zaczęto się zastonawiać czy rzeczywHcie 
era musicalu zaczęła się od „MY FAIR LADY", bo w spek
taklu tym mimo .nowatorstwa, tok w warstwie słownej jak 
~ muzycznej, były pewne reminiscencje i naleciałości OPE
RETKI. Nic w tym dziwnego. Twórcy „MY FAIR LADY" Lerner 
~ Loewe p.ierwszą połowę swego życia spędzili pod prze
możnym wpływem OPERETKI która w tym czasie odkrywało 
dla Ameryki to, co •najlepszego w tym gatunku mogło dać 
Europa. 
W „West Side Story" pojowiły ·się problemy społeczne. Ba, 
pojawiło się śmierć na scenie (zabójstwo jednego z głów

nych bohaterów). 
Nie to jednak stanowiło główny walor tego spektaklu. Ele
mentem który zdecydowanie oddziel i ł „West Side Story" od 
tego co dotychczas napisano dla sceny muzycznej, byle 
FORMA spektakl·u. 
Super - precyzyjna integracja MUZY.Kl, TEKSTU, SPIEWU 
i RUCHU. 
T.rzebo tu dodać, że było to możliwe do zreal izowania na 
scenie dz:ięk· i perfekcji warsztatowej amerykańskich artystów 
(Perfekcjo ta i wyczucie stylu odnoszą się również do ame

•rykońskich filmów muzycznych z Fredem Astaire czy Genem 
Kelly). 

Był jeszcze jeden istotny element. Reżyserię i choreografię 
(ruch sceniczny) powierzono JEDNEJ osobie. 

Był to choreograf Jerome Robbins. To właśnie dzięki niemu 
była możliwa wyżej wspomniana •int.egracja. To właśnie 
Bernstein i Robins po bardzo <lługich i żmudnych próbach 

na~. ~orzywem (tekst, muzyka, choreografia) stworzyli punkt 
wyjsc1a do .pracy na scenie. 

Już widzę oczami wyobrafoi, jak reżyser - choreograf, oraz 
kompozytor - dyrygent wiedzą co moją robić no próbach 
z artystami. 

Nie improwizują, nie udoją że są przygotowani, nie zmusza
ją artystów w trakcie prób do „próbowania". 

ONI WIEDZĄ co ma być ostatecznym kształtem premiery. 
No włośnie - BERNSTEIN i ROBBINS wiedzieli! 
West Side Story - stolo się faktem! 

Te~ .tr~dn~ i:nu~ical grany jest .raczej molo. Nic dziwnego, 
d2i1s1oj to jUZ nie ci realizatorzy - nie ci wykonawcy. 

Co powstało •PO „West Si de Story", trochę „Włosów", troch ę 
„Calkuty", spektakl z „Jezusem" w .roli tytułowej . Jest je
szcze ,budyń czekoladowy z sokiem molinowym" - „EVITA". 

Szanowny Widzu 

Temat drugi proponowany no wstępie to „Boso ole w ostro
gach". 

Otrzymałem propozycję od znanego ·już w tym czasie i bar
d~o po~ularnego aktora teatralnego i filmowego Ryszardo 
P1etrusk1ego bym napisał muzykę do libretto które powsot
ło na podstawie książki STANISŁAWA GRZESIUKA pt. „Boso 
ole w ostrogach". Było to w roku 1967 w Warszawie w k lubie 
„Sp~tif" okol~ ~od~iny 23.30. Proca ta była ważnym wyda 
rzeniem w mojej tworczości t eotralnej. Ryszard Pietruski oka
zał się bardzo .przewidującym autorem tej pozycj i . Zmienia
ły się ekipy rządzące .a musical „Boso„." .nie tylko ciągle był 
g:any przy pełnej widowni, ale wciąż był aktualny społecz
nie .. Trzeba pamiętać, ie akcja sztuki dzieje się w robotni
cz:j Wa;szawie w latach między wojennych. Pro-premiero 
tej sztuki odbyła się w Teotrze Powszechnym w lodzi w ro
ku 1968. Była ono grano wteatroch dramatycznych ; mu
z~cznych ~arszowy, Lublino, Sosnowca, Jeleniej Góry. Obec
oie grono jest po raz drugi w Stolicy w Operetce Worszow
sk.iej. ~yłoby ~ielkim nietaktem z mojej strony gdybym po
minął jeszcze jedną osobę tworzącą ten musical. Myślę tu 
o .Krystynie Wodnickiej. K. Wodnicka aktorko (między inny
mi Teatru Wybrzeże) poetko, człowiek teatru - ogląda ten 
n~sz ~oznańs:ki spektakl od pewnego czasu już zupełnie 
z rnnei przestrzeni i innego wymiaru. 



Chciałbym dodać, że reżyserem i choreografem większości 
polskich premier „Boso ... " był Zbigniew Czeski. 
Czym jest „Boso ... " 
To musical o miłości - polityce - gangsterstwie - uczci
wości (wszystkie te cztery elementy można przedstawić do
wolnie) 
Wprawdzie akcjo dzieje się w Warszawie, ole mogło to się 
zdożyć również w Radomiu, Kotowicach, Krokowie czy Gdoń
slrn. 
To opowieść sceniczna to BALLADA społeczno, BALLADA 
polityczno. To co się dzieje no poznańskiej scenie TEATRU 
MUZYCZNEGO mogło się zdożyć w każdym czasie i w ka
żdym miejscu POLSKI. 

Jan Tomaszewski 

KIEROWNICTWO TEATRU 

Włodzimierz Krzyżanowski 
Jon To maszewski 
Tadeusz Kmiecik 
Stefan Rudko 
Jolanto Stawowy 
Jerzy Bondel 

Jerzy Wojtkowiak 
Lubomiro Wojtkowiok
Kizewetter 

- Dyrektor Naczelny 
- Dyrektor Artystyczny 
- Dyrygent 
- Dyrygent 
- Kierownik chóru 
- Koordynator proc 

artystycznych 
i asystent Dyrektora. 
artystycznego 

- Kierownik baletu 

- Pedagog baletu 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY 

Korol Drynkowski 
Nino Stosz 
Zbigniew Prętki 
Błażej Liczmański 
Borbo-ra Błaszyk 
Mołgorzato Niedziełlco 

Krystyno A rwicz 
Anna Bajerska-Wi tczak 
Tereso Bogdanowicz 
Katarzyno Góralczyk 
Janino Guttnerówno 
Hanno Karsko 
Jadwiga Kurzewsko 
Moria Powlowsko 
Aleksandra Rybocko 
Bożena Scharf 
Mi rosławo Swięcicko 

barbaro Cierniach 
Moria Hoffman 
Ireno Kamińsko 
Marlena Kondulsko 
Elwiro Mączyńska 
Allłksandra Olszewsko 
Janino Odwrot 
Hanna SakÓwsko 
Donuta Sekowsko 
Alicja Str~ńsko 
Ireno Tomaszewska 
Lidio Leondis 

- korepetytor 
- korepetytor 
- korepetytor 
- inspicjent 
- sufler 
- sufler 

SOLIŚCI 

CHOR 

Czesława Urban 
Krystyna Westfol 
Jon Adamczyk 
Jon Chmoj 
Piotr Czupryś 
Jerzy Dzionysz 
Bogdan Kamiński 
Ireneusz KoZ1iol 
M i chał Kuleczka 
Jacek Sikorowski 
Antoni Urban 
Rajmund Wolff 

Zbyszko Graczyk 
Grzegorz Koralewski 
Jerzy Kubiak 
Andrzej Nowicki 
Janusz Pedo 
Sylwester Pucek 
Jarosław Seifert 
Morion 1Wojciechowski 
Wojciech Zyffert 

Inspektor chóru: 
Janusz Peda 



Pierwszy "Solista: 
Jerzy Wojtkowiak 

Soliści: 
Elżbieta Kukla 
Fauzja Mierzyńska 
Danuta Skalasińska 
Jerzy Maćkowiak 
Zbigniew Stróżniak 

Koryfeje: 
Grażyna Bieniaszewska 
Hanna Matczyńska 
Zenobia Matecka 
Marzena Starczewska 
Mariola Sróda 

ł skrzypce: 
Stanisław Gostyński 
koncertmistrz 
Mar.ie Harajda
Wojciechowska 
Cecylia Biernacka 
Jeremiasz Glenck 
Roma Krzyszkowska 
Adam Gierak 
Zdzisław Wawrzynowicz 

11 skrzypce: 
Włodzimierz Baczyńs1<i 
Hanna Stefaniak 
Zygmunt Kurek 
Włodzmierz Gacki 

Oboje: 
Roman Wichłacz 
Barbara Musielak 

Klarnety: 
Jerzy Werbiński 
Józef Rochowiak 

Fagoty: 
Aleksander Szofer 
Ewa Skoczylas 

Waltornie: 
Rajmund Gronowski 
Alfred Jakubowski 
Grzegorz Szumnarski 

Trąbki: 

Eugeniusz Pietrowski 
Jerzy Wojciechowski 
Tadeusz Czerwiński 

BALET 

Zespół: 

Renata Andrzejewska 
Beota Drag 
Eliza Grabowska 
Dorota Gąsiorowska 
Aldono Koczmorek 
Ewo Kusz 
Jonanna Kycia 
Irena Meyer 

Inspektor .11:espołu: 
Zbigniew Stróżniak 

Pedagog baletu: 
Lubomira Wojtkowiak
Kizewetter 

ORKIESTRA 

Altówki: 
Waldemar ·Antczak 
Sławomir Rączka 

Wiolonczela: 
Antoni Penc 
Kazimierz Janiga 
Piotr Czerniak 

Kontrtabasy: 
Jerzy Budziński 
Leszek Szaniawski 
Józef Stolarz 

Flety: 
Janina Kamasa 
Grażyna Lewińska 

Puzony: 
Kazimierz Zielniewicz 
Stanisław Gruszka 

Perkusja: 
Janusz Czaczkowski 
Aleksander Myszkowski 
Maria Anders 

Harfa: 
Mirosławo Bednarz 

Gitary: 
Janusz Musielak 
Józ,ef Stolarz 

Fortepian i organy: 
Nina Stosz 

Inspektor orkiestry: 
Rajmund Gronowski 

ZESPOl TECHNICZNY 

Andrzej Rog.ulsk~ 

Zdzi-slawa Woźniakowska 
Henryk Brukwicki 
Aleksandro Ostrowsko 

Jan Furszpaniak 

Adom Motuszok 
Wladzmierz Plachtin 
Jó.zef Furszponiok 
Krystyna Robecko 
Roman Wrzesiński 
Stanisław Bigos 

Tadeusz Michalski 
Morek Werwiński 
Lidio Kozubek 
Sonio Burzymowska 
Morio Potrawiak 

- 1kierownik techniczny 
- z-co kier. technicznego 
- glówny elektryk 
- <ki-er. prac. kraw. 

dams~iej 

- kier. prac. krow. 
męskiej 

- topicernia 
- tapicernio 
- obuwnik 
- kier. proc. pemkorskiej 
- kier. proc. stolarskiej 
- kier. proc. 

modelatorski ej 
- pracownia ślusarska 
- brygadier sceny 
- rekwizyto.r 
- kier. organiz. widowni 
- kier. widowni 
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W REPERTUARZE 

I. Kalman 

„KSIĘŻNICZKA CZARDASZA" 
operetka w 3 aktach 

A. Marianowicz i J. Minkiewicz 

·„MADAME SANS-GENE" 
komedia muzyczna w 3 aktach 

L. Kaszycki 

„CZARODZIEJSKI PIERŚCIEŃ" 
bajka musical w 2 aktach 

F. Loeve 

„MY FAIR LADY" 
musicalw 2 aktach 

F. Lehar 

„WESOŁA WDÓWKA" 
operetka w 3 aktach 

Jan Tomaszewski 

„BOSO ALE W OSTROGACH" 
1musical w 2 aktach 

W przygotowaniu: 

Domenico Modunio 

„RINALDO Dl CAMPO" 
·musical w 2 aktach 

PZGMK 6 - 60131 /87- 5 OOO - B-6/ 14 



„ 

PZGMK ~ •l50jJ/8} ·fH/ 2b1 ·.500 


