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Antoni Marianowicz 

NIEZAPOMNIANY LAMBETH 
WALK 

A1ngli ę moż..TJa w równym topniu jak Ameryk~ 
uważać za ojczi;zmę mU:>~ calu. Tutaj p1-ze<:i ż powstnla 
w r. 1728 Opera że racz.i Johna Gaya, uz>na1na za pier
w owzór m usicalow ego gatunku (j ej przeróbką y ia 
w dw:eśc'e . l at późni ej Opera za trzy gro:; :e Bre
ch ta i \YCJlld). Z Anglii prz ni kmęly na k (llntyncnt 
ameryk ·1 tzw . „balla J - operas" a w o lcilka
dziesiąt l at późmi.ej - gtośne operetk i Gil berta i su;
liv '. z któryc_h zwl.aszcza H.M.S. Pinafore była utwo
rem '. •1elokr_otme na;;la dov anym przez umcry ·ańskich 
komp o:zytorow :-chylku X IX i początku XX -..vi 'rn 
(w P o;,sce z,rnb.1l przed kilkudzii esięciu laty kar: rę 
M Lkado). W latach czterdiziestych .naszego stuleci:i 
Ameryk a zwró~iia dług A ngl'i , obda:r-.l j ąc ją swo ·m, 
pow~ym częsc1owo. z angielskfoh surowców „f ·bry
katem - m USicalem. Zastąpi! on na scenach tealrów 
amgielslcich komedię muzyczmą, któr a ś> .ięcila tam 
tnium Y prze.z lat co n~Jmniej trzydzieści . W laJtach 
ooieradzie.; iątych pałeczkę przejęła znów Anglia, k tóra 
ci,z1ę1"....t. A.L. Webbero wi (Jesus Christ Supers tar, E uita, 
Cats . [ tel.) stała !S i ę p w dz.i wym centrum śi::iatowego 
mus'1calu . 

. K cm edfa filt:!Zyczna. sia•nCJwHa etap przejściowy 
m1ęd ·.· operetką _a n-1~: oalem. Od2maczał !Się mniej
:sz~ :nu; operetka 1_l osc1ą m uzy1k:i, a za I.o \\ iększą dl:>a
losoią o słowCJ mowwne .1 .sens li brett. Ni e · a·c.ly to 
by li?re tta te mU'S'iały mieć s :ms, ale w ównani~ 
z tresc1 ą operetek.., 

W nu dej ks:ią~ce Przzta1iczyć calą noc (WAiF 1979) 
tfłk p. al.em 'a ten t.em-ait: „Libretta k om edii muzycz
·nych. opierały IS! ę w zasaidziie na dwóch schematach: 
Kopciuszka i Czeru;onego Kapturk:i. Schemat I: uczci
wa, lecz uboga .. d'Ziiewczyina z naje ekscentrycznego 
syina zacnego mill'Olner a, "\V2ględiniie uczciwy, lecz ubogi 
ml•odz;en'lec pozmaje ek:scentrycz.ną córkę z:i.onego m1-
ll·onera . Po ucieszmych i części•owo łzawych p::r ypebi.ach 
łączy k o:chan ków fiinalowa p °l:J1Semka, prn:ypieczętowai..'1a 
po 1urn.kl1e m. Schemat II: dziewcz)"na albo młodzi·e
niec zootają wplątani w j wkąś nierę pr.,;;,z '.v.Hka, .tj. 
przez n icponi1a, który z·resztą o:rnże się w końcu w.iel
bm poczchvcem. Myśl.iwy, tj. pięlrny mlod:z.;ienriec ra
tuj e , dzieWC12:J11nę (względnie piękna dziewcz}"na mło
dz1 enca), .p0; czym ·kcchanków łączy firnala wa pio1Senka, 
no i oczywiście pocałunek". 

Naj,wi ękls'zym U7Jna:niem cie:szyly s:ię w Amgli.i ko
medie muzyczne naistępującY'ch autorów: N o2la Co
warda, ·który s1Ja!IlmViil typ u1niwersal1nego twórcy -
wykonawcy (Bitter Sweet - 1929, Private Lives -
rn30), Ivora Novella (Glamorous Night - 1935) oraz 
Viviena Emoo (And so to bed - zabawna przeróbka 
Dzie:iników Samuela Pepysa z r. 19:>1) . Na margi:nes.ie 
dodam, że w W·arszawde grairro przed wojną iz wielkim 
powodzeniem rI11a scenie Teatru Polskiego (w okresie 
jego fuzji z „Bamdą'', 11932-33) Hemairowską rprzeróbkę 
zabaw!Ilej komedyjki Ellri'sa Jill (polski tytuł - Jim 
i Jill) z Ma['ią Modzelewską ;i Eugeniuszem Bodo w ro
lach głównyd1!. Po wojrilli.e ~·owJono tę sztuczkę w 
warszawskiej „KOineddi". 

Aż dziw, że wśród liC2Jl1ych utworów tego typu 
rn:ie zdążyła trafić do inas pmecf wojną komed:ia mu
IZylC7Jilia. Noela Gaya Me and My Gi-rl, wystawiona w 
LOlndyinii.e W grudniu 1937 !I"Olru a gra1na tam 1Z ogrom
lllYlffi powodzeniem 1646 :riazy aa; do rolru 1942, kiiedy 
spelclailcle odbywały się 1I11iera.z przy 1alk:ompaniamenoie 
bomb i alarmowych SY'l"en, 

Co z.łożyło się •na inie7J\vytkly suikrces tej !błahej rko
medydkd? Na :pe'Wlllo .przede 'W'SZystkim ococ:zn muzy
C!Zk!a Gaya, ukoronowaina przesłaW!Ilym pmebojem., któ
r:y podbił c<dy ś'?fiat tuż pmed n wojną świ•a1x>wą. 
Pmebojem tym był LAMBE'IUI WALK. 

Lambeth - to niezbyt wytworna dzielinica Lon
dynu, ·położona .na południowym bnze~u Tamizy, a 
~ambeth Walk -:--- ullc.a tej dzielcr11icy ta:n:owiąca duże 
l .l~u d!ne targow . no. Tytul utworu kojanzy się oczy
w.is01e rze specyfilc~ną raurą tego kmdyń.skiego kierce
laka" i j l awo kontrastmje z .arystolu1aty=1ą atmo
sferą Ha·r eiord Hall. 

A więc, ażeby un:ikmąć niepor'Ozuimie1'l: Noel Gay 
nie '\\nprowad7Jił do swej komedi·i muzyczmej ,isundeją
cego już wL1 ·m'u lecz go s k om .p O!ll o w al. LAM
BETH W ALK jest przebojem u1lworZ01.'1Yffi •na użytek 
lromedii Me and My Girl. 

Z pew1nością LAMBETH WALK v:płynął !l'la :firek
·wencję londyńskiego spekt aklu, ale 'nie tylko muzyika 
odeg1' ł tUltaj isrotiną rolę. Komedia miała zabawne 
lribretio .i wdzięczne teksty piosenek, rzaś w postać 
Billa Sn>i bSOUl:a. wcielił się as gwarowej (cockineyowej) 
farsy, L upimo La:ne. Był to typ eswadowca o dość 
ogra .iczonyan repertuarze - •ml inasze stoounkii np. 
specjal.izującego s.ię w tekstach Wiecha - ale łączą
cego dch i 1ntenpretację z całym Inalóstwem efekitów ro
dem z film u niemego, Trunia błazenada? Nie sądzę, bo 
ta laµsticlrowa konwencja .nie dQpu.s.zCZJala jednakże 
chwytów poniżej pasa. 

Noel Gay byl :kompozytorem bardzo płodnym (!Ila
pisal muzykę do około trzydziestu !komedii muzyczmych 
Ri tyluż fiimów). Jak wielu twórców, zalożył dla dyJStry
bucji swych ~a późiniej i cudrzych) utworów własną 
agencję muzY'czmo-<teatra11ną, która po śmierci Gay:i 
w r. 1'954 rozrosła_ 1się do dmponujących rozmi,arów pod 
rządami jego syina, Ri1charda Ailmlitage'a. On to wlaśnie 
we.spół ze spadkobiercam.i. dwóch wspólpracown ilków 
ojca - po,pulaiinego liibreciisty, A11thum Rose oraz rnie 
mniej ZJnainego autora te1'!Sltów piosenek, Douglasa Fur
bera - postanowił .przed .Jci.JJ.mma laty dOiprowadzić 
do ponow,nego ·wprowadzenia Me and My Girl na sce
'llY profesjonalnych teaków A:ngliii i Stainów Zjedno
czonych. P.rofe.sjonalnych, bo Noel Gay dopisał już po 
w'ojonie parrę !Ilu.merów dl·a tea ów ama;tomkich. Do
datkowa mu<zyka odnaJ.aizłra się rówmież - . rpo dlug•ich 
i illnudnych posz,urkil\vall'tiach - w przedwojennym na
griainiu radiowym, dla luórego Gay skompon:owal uro
azą pio!senkę Dziś sl01ice w wielkiej formie, otwierającą 
w nowej wens:ji rpióra Stephena Fry' tj rreżysera spekta
klu, 'Mike"a Oc'krenta 'akt II. 

Praipremiera tej 1nowej wel'sji Me and My Girl o:l
była się w l'ondyńskim Teatrze Ade1phi 12 II 193:l r . 
Sukces był oszałamiający a recenzje e.ntuz.jastycznc. 
Podobnie 'm ia la się rzecz po premierze w nowo otwar
tym 1nowojorskiim Terutrze Marqll!IB 10 VIII 1936 r. Sam 
teatr, ul-okowarny we wspaniałym hotelu „Man·yott", 
wzbudził zaistrzeżenia, iale sztuka przyjęta została z nie 
mniejszym niż w Londynie en.tutzjazmem. 

Z mnóstwa glosów rprasy - niemalże bez wyjfłtku 
pozytywnych - zacytuję tylko wypowiedź czołowego 
krytyka teatralnego, Clive Barnesa na łamach „New 
York PMt": ,,To przedstaw ienie jest delicyjne, dziękii 
takim spekta:klom Broadway zyskał sobie sławę. Jest 
w nim humor, muzyka, taniec, wdzięk, dowcip i wJ.r
tuozeria, która chwyta za serce. Tak, to mi · ę ;podo
bało, podobało się niesłychanie i bez reszty". „New'S
week" zamieścił świetną recenzję zatytułowaną Roz
śmieszanie z podtytułem „Me and My Girl" zwala 
Broadway z nóg, zaś na okładce ponad winietą tytu
łową widniał napis - szarfa: „Me and My Girl - no
wy szlagier Broad wayu". W recenzjach najwięcej uwa
gi skupił ;na sobie wykonawca głównej roli, Robert 
Lindsay, angielski aktor z prawdziweg-0 zdarzenia, wy
bitny odtwórca ról sze>kspirowskich a PI'ZY tym śpie
wak, tancerz i clown o rnieporównanej sile komicznej. 

Ja, oglądając spektakl w li.stopad2lie 1987 r. (na
wiasem mówiąc, zdobyłem gratisowy bilet wartości 50 
dolarów dzięki wysokim protekcjom - tylko troszkę po
rniżej Reagana!) ·nie widziałem już Jacka Lindsaya ale 
jego następcę, Jima Dale'a, Jaki był Jim Dale? Oglą
dając go, nie patra.mem wyobra:z.iić sobie, żeby ktoś 
mógł być 1 e p s z y. Podawał kwestie z ·niezwykłym 



korniz.m~1 , i<uiczyl r ewe'.ncyjni , śpiewał c-w.;.•.J jq.c 
a jego clow111a.cW była ci,:ymś cloprawJy Z\ ala.1ącym 
z ;1óg. Zi:m ojowi.U p ubli e- ;wść od pierw'!>Zej cl wu·1, d o
-;:: rowad11il J:ł do ekstazy .!.Wymi c)'l'l'kmvymi g.igami 
(z dobyl stawę j<tlw :yku1<1aw c..J. g tó\ n e j ~·cJU w głat:\ 
·nym mu- c.a1 Barn um!) i \ ' cgolc: kn J!uwal al · scenie 
otl początku d o końca przeds,;.il'. iE"!l ia, c0 ml::iło tylko 
.iedrią złą stronę - z..: tr '~h e; ii;.wroi: d f,. rtmcT ó v. 
P odobno Lln dsay dawał swym k·)Jeg ru s::::> \\ . ę , ~j 
.-.za.ns ... 

Nie che:;: wdniwać S:ę tU'laj w szczegółowe rar.pa
miętywanie nowojorsk ·ego spe.ict · l u. ysrarczy, jeśli 
p0w ic m, ŻJ by! ;~yv ;r, u 1._-ymany w ·v. lciinym tem,, :c, 
pory\~ jący nrnzycz:tie i r ,.c..r.1l cr.too1y do obłędu. LAM 
BETH i\LK stc:c:i.owil rnqgłe, nie kot'lcz~1cc s'ę CH:?'s
cendo, praw~iwq org:i; m uzyki , tańca i w . .>Vlo:.\ci , 
jakiej od lat ni2 zdarzyło m i ~ę ' "id21ie " .1. ly " zeć 
w teatrze. 

O czy vi ~cie w~uunl< i t:.ltranowo czc~ncj ocen y ~ lWcl
r zaly możliwości , o jaki trudli ci skromn iej,;zym tea
tro.n , ale n ie po udajm y ;v kompleksy : nie wszystko 
bud21iło m ój =ch wy t, w iele fragmentów komedii \m.ion„ 
hi.p .bl~e pie az_ w eJfoie B illa ) p ra. i ało \ \T'.i±enie 
nie przemy.;;Jan eh do końc . A! \. ()l'ZY byli dobrzy, aL 
- z \.Vyj;')tkit.m glównego JUi.tera - ich k reacje po
zwalały ~J,X)kojrue w.iedz1eć na kr~eśle . Nie było zresztą 
cz:isu, żeby 'ybrzydz~ć - W5ZYSt o ojbyvva.o s:.ę t..tk 
;zybk o i sprawnie, ż _ ręce - j · • to pi:;z._ recen.~c nc i 
e.ntuz aści - „.xu-ne skladaly się d o ok.l::isko " . 

T!umacząc Me aiid My G Lr l, mialern d o retZ'Wiąza
,n ia n iezmiemue i151totny problem J ęzyka s:!.lL.Mi. B ill 
i S:illy p os!ugu· się w o:rygi.n . le c..s rrym .:Jxng:em 
(tzw. coc:Kn ey1, J ; \ z..i;; zJc ~yuowakm ~ię zrCL)6:10wac 
z gwacr-y z ct wC:,ch powodów. Po piaI"\'Jt.Ze U\ .:Uctlcm, 
że w u1.:a r y ęzyk pozoawi parę 1 0~) 2 iuozku .v ic h 
v.uzięh.-u , po drugie bal m się z bytniej imalo"ii z d G
p 1er co \vyst.aw~aD < przm nru;ze teu.tr .r· Mu Fab- L ad·y 
(podobierutwa narzucaj ą się zresztą w spck;ób r:.ieod
party i nowci w ersj kom edii nawet w pewn ym. sea
\S · e je podkreśla) . () liC2J!lych „przyrnfark- ch" zd~ydo 
wa!em ę na wan:inint j ęzyka, Ht.ry za;;; ,.;.s-0 \val Tuwim 
w swych słynnych te' t:.•.>e h dla Dyrn.s;zy. Byl 1.o swo
i.sly c\ •:::ni:icko-kp i;:ir k i uel..i.wc.k cl s.ce!l~rycznegu m a 
g tka, b ynajnmlcj nie po:~kL\'::o•ncgo d w ci13u , IAJh)tu 
i lin„ Uo:>-t)'=1ej an v :1 c: ji lecz nie W\\ sze tT::; .Lla j ąct-go 
we ·wła&ciwy sens słów . Dyrn1sza po-.J.ug iwal ,;;de; t:rm 
j ęzyk;cm w Lc7.nych k aIJ..iretowych num, rach ::i 6-
:c.n ... e j - C!Z~.:.i.o i "\\ ż•·:1..1, Odmu.i: tej •. ym\~vn ej 
gwary wydala mi s.ię n :~ J vlnści v, ~a \\ u.;tucl b h<11.e1·:1 
Me and l\'Iy G irl ze względu na jcg i ro!esję u.:.,;i;;„,Kgo 
~tuk,'ni.5trz :i, bystrość i wrod.zone p oczucie hu rr.m·u. 
Bill I ! ' c j est mętem ·polecznym ani pn t 11lciem, ja.,t 
r c.::::: j póll:itclig.mtem z zaJa\kam1 na 1.1~d:g! Y:. l. : i in. c 
może \Vyr::iżać s;c; w sposóJ (przepr=am za wyn1i c
nie!) n n -ztul c ... y. Oczy nśc~e , e . c_ntrycznemu ~ł ow 
ni lwu towai•.~;„eyć pow iru10 a.'lalo'"':czme z.,chowan ie 
-- tui j~zrk n ·zuc ko:iwe'.lcję r oli : Di ll mu.si b:n\ 
jak m nwial Dodek, „lyp ulLm" u przy ty m typulem nie 
1 o.1i cz.:r :e z i:r":w dziwega zdnrzeriiri . To Z'lŚ w jakimś 

M.i e o -reśl u równ ież: -s10\ :rietwo I z~cha ani _ s-ię 
jego par tn rki, Sally . 

życzę Te;i' rnw i Muzycznem u w Lod-;:1, przy~oto
v:uj1ccmu p l 1sk4 prn.prem er<; Me and M Girl sukce
&•1 rJe rniei ~1 -:: 1>d • ·eh I lór e o:,lsi'.llem powyżej. 
Bo przec'cz ~ .>7ystko dn r.i ę osiągnąć - - !Z wyjąlk.iem 
50 zielo:iych za bilet. Przyn j mniej n a r ::iz.ie. „ 

fi. t :mj Marianowin 

NOEL ARMITAGE REGINAL MOX ON GAY 
urodził fil~ w Wa!kefield 15 lipca 1898 r. Był ang lel.;k im 
k ompozytorem, organistą , cl yry,gentem i \\·yctin cą. 
W w1ek'll dwunastu lat został zastępcą org~ni sty k'B.te
di!'alnego w rod:zirnnym mieście, zaś w tTZy lata pó;~a.iej 
u!Zy:ska! stypendium Królew...:d e j Akademii M ui;:yi L 
PocząlKCWO pracował ja!lw pcm c' ..k organils ty w Ka
plicy Królewskiej sw. Ju2;uba a mając lat osiemnaści e . 
został 01 · 1'.i.stą i j eJ.nocze;" „ ~ dyr:i;gc<mem \ ; k <Y.ic'. t: !e 
św. Anny w S oho . 

M!~iericze zaintereso ~· 1: a muzyką .skb!n'ły N o
ela Gaya do specjalisty 22nych ·Ludiów w Chrisl's Col
lege \V Camb riLdge, podc-za;s których ujawtnił się jego 
talent do k omponowa1nia p opulamych p iosenek. 
\V 1925 r. z p ezentowano na przeglądzie zatytt ulo va 
n ym Stop Press Wka w ybra'!1y h i go m elodii. Odtąd 
tal się jednym z naj banLliej \'zi ętych <111glelsk icl1 

korn]XUy;Jorów muzyki r ozr ywkowej. Tworzył muzyki:; 
do rewii, komedii m uzycznych, filmów, a także dla 
or kiest:r ta n~nych 1 '\ ajskowy ch. 

Jego u t wory odmiaczaly si ę pr-Oi5tą formą, a kom
pozytor osiągał :oomierzony efekt n ierzad ko paprzez 
powtótikę ·rytmi=ych fraz. Do n a jpa.pularn iejsizych 
jego p io~nek z liczyć t rzeba m.in. A ll the king's horse:; 
z komedii muizyczinej Folly to be Wise (1930), The sun 
has got h is hat on (1932), There's samething about 
a soldier z :!ii1mu Soldie;s oj the K ing (1933), 'I'he fleet's 
in part again z re1Wii 0-kay tor Sound (19" 6), The 
Lambeth Walk z komedii m u zy C?mej Me and My Girl 
(1937), Let the people sing z rewii Lights Up (1939), 
Round the Marble Arch, l'm leaning on a lamp-post 
oI'az Run, rabbi.t, run. 

Od r. 1938 prowadzi ł zalażone przez siebie wyda
w nictwo muzyczme, i stniejące do dz;iś pod nazwą Noel 
Gay Orgain isation. Zm;:url 4 marca 1954 r. w Londyinie. 

Na pod1Sta:i.vie The New Grove Dictionary 
ot Music rond Musicians, red. Stanley Sadie, 
Ma'Cmman Publishers, 1980, t. VII, s. 203. 

L. ARTHUR ROSE rozpoczął ka:rierę pod koniec 
ubiegłego stulecia jako aiktor a następnie pi1sał i reży
'Serowal swe wlasne sztuki, z których ponad osiem
dziesiąt wy.s.tawiono w zm.amych teatrach eleganc kiej 
dzielnicy Londynu, We.st End. Jedinym z jego b lisklich 
WS'PÓlpracowruików był a1Utor Hc21nych powieści sensa
cyj.no•krymi1nallnych Sir Arthur Conan Doyle, t wórca 
postaci słynnego detektywa, Sherloclm Holmesa. 
W :s21tu:kach Arthurn Rio.se zabłysnęła cała ple;ada 
gwiazd, m.!in. ·Jaok Bucha1nan, Roinald Oolema1n, Circely 
Courteneidge„ Godfrey Tearle, Ernest Thesiger. 

W latach dwudzliestych byl irównież 11cr'y;tykiem rte
a1ra1nym, um.ieszctzającym swe recerrzje ina lamach cza
sopisma „New Clar~on". Zaini<;joyral powstanie Stowa
•rzyszenia Dramaturgów BrytYJsk.iCh. 

DOUGLAS FURBER był autorem tek.istów piose
nek, które staly się słynnymi p:rzebojami, !jak np. The 
Bells of St. Mary~s czy Limehouse Blues. Do jego 1naj
ważni.ejszych osiągnięć w dzJedzinie teatru 1należy za
liczyć libretto do Carminetty z A:1ke Delysia. W latac_h 
70. m·api5al bardzo wiełe :utworów dla 2ll1anych brytyJ
s Wich wylkonawców a także dla Hi·nga Orosby'ego, Freda 
Als.taire'a i Lionela Barrymore'a. Na ka;nwJe jego twór
czości teat!l'al1nej makręcoom dla BBC serial pt. These 
Passing Shows. Był aktywnym członkiem wielu sto
warzyszeń !twórczych. 

STEPHEN FRY dztieli swój ozas między dwiema 
pasjami - grą sceniczmą ii pisaniem. Karierę roz
po<:ząl w Cambridge Footlights w 1981 r. Od tego czasu 
wystąpił w telewizyjnych spekta:klach Alfresco, Satur
day Live ł Blackadder II, w głośnym .prizedstawieniu 
West Emdu pt. Forty Years On 1a także w :fillmie The 
Good Father. 



J og, i. I"\ '!:Z:! -sz tuka zaty bub·wana V:..ti:n., or To
ba:::co c. r:fl Bo y s u zyskała 1m1grodę w E )1nburgu a rn1-
~ lęi:: ie zv.s.l . .ih vyst.awion::i w Londyinie ·i Oxfor.:lll.Le. 

kt u• !me p1ac.'Uje on 1n a d Lbreilem 1nowego m -;ca lu 
i p rq ::i '.ow •j 2 _ri 1 cl l:l telewizji. J es,t je j nym z lau
reató v •n agr0dy Dr::.una Desk za libre~to do Me and My 
Girl. 

MI E OCi(RE. T je:; t r żyserem teatralnym, m.in. 
trz .. rk:roim ie \ ~tr. vił Me and My G irl - .., Amglii 
(Leice~te1-, - .1d~, ) u w Australi i (Melbourne). P zed
stawien ie austr alij ·ie z · al o U \ i eńczone n agxodami 
Oli \' iE ·a ·i i•vora Novello za n aijlep .y spekta " muzy
c:;; y re k u. Do jego najwyb itniejszych o.s i ągn iGć rty-
tycaiyc zaHc..ryć irz!?ba: The P Lu mber's Prog ress, T/l c 

Admirable Cri.chi n, Schippe l, Short List, The N erd, 
Who Plays W ins. Za reży eri - •z.n •nej i u nac; -
sztu!<.i Willy u.s:se la Edukacj a Rity, którą pl.'2ygo o 
w a l wraz z R yal ShakespeaTe Company, ot rzym ł 
presti:i::ową nagrodę Stow a rzyszeni Mena<iżcrów Te-
trolnych Wes ndu. Dla Iondyń . i~g Teatru N«.c -

u:>wegJ p rzygob wal dwie pozycje: Wa tch on the Rh~ne 
ze ·~l '1"1.Zl.ą Peggy Alshcroft i Inner - oices z R l.ph em 
R1clr d.~:i.1em. Do <my ch jego przedstawień :n nl.:?ży 
1znl iezyć ponadto Do D amaszku Augu.sta Strindbe,"l:P 
i K nickers Carla Sterin he ' a wy:o. nwi ;1ych w Notting
ham Playho' 

Ockr'::nt pmco•wał r Ó<\ ież z.a granicą, głównie 
w Hokndii i Belgii. Obeenie m oi.na oglądać w jego re
żys:.'ri spe t akl wg S ephena ~ondheima z:i,y<utowany 
Foli .es. Za il1$C izację M e and M y Girl olrz Jl, po
dobnie jale in n i twórcy tej 'kom edli, preo.1i."mwą nc gro
dę D, arna Desk. 

Na p odstawie program,u do Me and My Gi r l 
w ,-i·ci.riej w Teatrze MarquL w No\ y m 
Yorku. 

SCENY I PIOSE~ff I RAZ I H WYKONAWCY 

Rzecz dzieje ~dę w roku 1937 w Londynie i Hareford 

AKT I 

Scena I HAREFORD HALL 
Weekend w Hare.fordzie .„. „„. „ „ „ .„ . „„. Ze5pół 

Scena II TARAS 
Mnie nie starczy to co mam - Jaquic, Gerald 

Scena III SALON 
Po~kacz trochę i poćwicz trochę „ „„. „„„„„. „ 

Parchester i Ze;;pół 
Ja i moja dziewczyna . „ „ „ „„„. „ „„ Bill i Sally 

Scena IV KUCHNIA 
Angielski dżentelmen „„„„ . . . ..„„„„„.„„ Zespól 

Scena V BA vVIALNiil. 
Jak chcesz, to się śpiesz . . . „„ Jaquie 

Scena VI EAR 
Kiedy zgubisz swe serce .. „ „ .. „ „ Sally 

Scena VII TARAS 

Scena I 

Scena II 

Scena III 

Scena IV 

Lambeth Walk „„„„„ .. „ „ . . „ „ .„. „..... Ze~pół 

AKT II 

OGRÓD 
Dziś słońce w wielkiej formie .„„. „ „„„ Zespół 
BIBLIOTEKA 
Song o Harefordach - Księżna i Przodkowie 
Tej ziemi kołowrót „„„„. „„„„„„ Sir John i Bill 
PRZEDMIESCIE LAMBETH 
Stoję tu we mgle „ „„„„. „ .... „ „ . . „„.„„„ .„„ .. „„„.„„. Bill 
HAREFORD HALL 
Finał . „ . „ „ ... „ .. „.„ . .. „.„ . „ •. „„ .... „ „„ .. „„ .„„ „„ .. „„ Zespół 

I 

RE A LIZA O RZ Y 

ZilIG .~IEW L.ESKI 
ir_scen za ~:i a i reż .1· .sefr1 

HAJMUND MilUO.t.Ll\I{„ 
1 ierO\ ictwo muz cznc 
LILL N J _il{ OWSKA 
scen ogra fin 

WLODZL"\11E Z TRACZEWSKI 
choreografia 

ROMAN PANIUTA 
kierownictwo chóru 

ANTONI NOW ALIŃSKI 
asysten t reżys e ra 

ROMAN PANI UTA 
asystent dyry gen ta 

ANN KRZ~ANOWSKA 
asystent choreografa 

!\'Iu zyczne przygoto ·anie solisLi\ ·: 
EWA PRUSZCZYŃS A 
EWA WE ER 
WALDEMA SY_ DER 

Inspicjent: 
JÓZ •F GOSZCZYŃSKI 

Kontrola tekstu: 
IZABELLA SIKORSK -KORSZEWSKA 

OBSADA 
Księżna Maria głowa rodu IIarciordów 
GH ŻYNA KRAJEWSKA 
ELŻBIETA PTAK 
Sir John, jej adorator i kuzyn 
ZBIGNIEW BOBOWSKI 
JERZY NEJMAN 
Jaqueline, córka księżnej l\llarii 
TERESA MULAWA-PABISIAK 
BOŻENA WAGNER 
Gerald, jej adorator i kuzyn 
STANISŁAW BARON 
DARIUSZ SOBCZYK 
Lord Battersby 
ANDHZEJ ORECHWO 
ANDRZEJ STANIEWSKI 
Lady Battersby 
ILONA HERYK-KRA WCZYK 
MAŁGORZATA WILK 
Sir Jasper 
JAN PADKOWSKI 
Parchester, radca prawny 
JERZY BOROWIK 
IRENEUSZ JAKUBOWSKI 
Hethersett, kamerdyner 
CZESŁAW GRĄCKI 
IRENEUSZ PIETRAS 
Bill Snibson, dziedzic tytułu i fortuny 
Harefordów 
ADAM KOZIOŁEK 
TADEUSZ LEWANDOWSKI 



Sally Smith, j go na r z-:: czona 
ANNA KURY LAK 
HANNA MATYSK ~ IC Z 
Przodkowie r od u Ifarl'fordó··,r : 
STANISŁAW BARON 
l{AROL DOB ASZCZYI' (art. cl1l.ru 
CZESŁAW GRĄCKI 
ZBIGNIEW LASOT 
A ' DRZEJ Ol ECHWO 
J AN PADKOWSKI 
IRENEUSZ P IETRl\S 
DARI USZ SOBCZYK 
BOGDAN SOKOL OWS \.I (art. ch óru) 
ANDRZEJ STANIEWSKI 
Ladv Worthington-Worthington 
BOŻENA HAUSMAN 
Lady Diss 
F ELICJA WARSZAWSKA 
May Miles 
KATARZYNA MALINOWSKA (art. chóru) 
L ad y Brighton 
WIESł...,AWA WIELEMBOREK-GROBELN:\ 
Lady Damming 
MIECZYSŁAWA ANDRZEJAK STR OZ YT 
Lord Wilmot 
CZESŁ W GRl\CKI 
IRENEUSZ PIETRAS 
Lord F rench 
KAROL DOBRASZCZYK (ar f. chGru) 
Posłaniec 
TOMASZ BOJER (sol. baletu) 
Bob Barking . 
ZBIGNIEW LASOTA 
Pani Brown 
IRENA HARASIM 
KRYSTYNA PRZYBYLSKA-POTEMSKA 
Barman 
BOGDAN SOKOŁOWSKI 
Policjant 
KAROL DOBRASZCZYK (art. chóru) 
Kierowca 
JOZEF GOSZCZYŃSKI 
Lokaje: 
ZDZISŁAW JUREK (art. chóru) 
JACEK LEWICKI (art. chóru) 
DARIUSZ RZĄDZIŃSKI (art. chóru) 
MARIAN TOMANEK (art. chóru) 
WALDEMAR WOJTOWICZ (art. chóru) 
Pokojówki: 
HELENA IWANUS-BARA (art. chóru) 
GRAŻYNA LINKE (art. chóru) 
ALICJA ZIELIŃSKA (art. chóru) 
MAł„GORZAT A ZŁOCI-I (art. chóru) 
Kucharze: 
ZBIGNIEW LASOTA 
BOGDAN SOKOŁOWSKI (art. chóru) 

ORKIESTRA • CHOR • BALET 
TEATRU MUZYCZNEGO W ŁODZI 

Dyryguje -

RAJMUND AMBROZIAK 
ROMAN PANIU'fA 

TREŚĆ LIB ETT A 
KT I 

Letn i wieczór w 1ayfair, bo alej dz 'cl 1icy 
Lon ymi. Eleg?nck"c towarzys two · znu zone 
pobyte~1 "'m1escp posta.nawia s ko,..zysta ć z zu. 
prosz~nia Ks1ężn j ... ·Ie ri i i pędzić \ •tcken l 
·,v ll~r - ford Hall h r abstw Harnpshir<>, -·::.n3-
niałe.J r cz ·denc ji arstokratyczn cg rod 1 1 n->L' · 
for do w. 

P o prz" byci u n ci m iejsce, ·wyt ·:or:i:;ch gośc i 
czC'ka m e lada n;espodzi nl' . Otóż. dzięk i za 
b.~cgom radcy prnwnego, Parchestc·ra odnala7.l 
s.t; s~n z nieprnwe,""O łofa n ic żyjCic - go lorda 
Iforcforda. Je t nim bdar zony - LL)' l poczu
c1em ~iumoru 1r.loL zieniec imienic Bi ll m:e
; zkaruec nic cieszącf:j si~ dobrą sl.:i wą d1. /eln icy 
...... on ynu, ~ambeth . Zgodn:e z ostatnią vo1i 
OJ ~ , wy _ 0 zon. w tc::;t...mencie, on to \, b~ni ·.:> 
ma zostac sp d ·ob ·c ·c __ tyt u u i ogromnt' j fo r
tl~ny d?.stojnego rodu. Będzie to ogł jed ' akże 
nus .ąp1c .pod v ...irunk1e1 uznania go przez I siq
z ę ~::mę. z _godn ego tego zaszc ... ytu. 

B 11 z3aw1a się w salonie i ku v asn e u 
sl~pieni~ dowia duje o v sz ·stkim. J go po~lą
y I spo~ob z~cho ,\·~n · a wyniesiony z L '3.rnbct i 

pr::nviaJą ca1e t warzys two ,. zdu ·1i ·n -. i 
z począthi nie zjednują sym patii. O<lr:.1i nn -
go zdam~ jest j d n · c :\:.si<;żna ~ for ·a , któr. 
p osta_naw1a wpo1c ;11 u dobre maniery i na
uczyc towarzyskie· o.~ład -. Natr fiu icdnakżL~ 
na p ewien opór rocL:ny, " zwłaszcz "'.C s(; ·on r 

swego w!elo1c1ni ,.,go nd rator::i , Sir J ohna 
<A także Gerald,\ sta ra jacL r10 ~·ie: o r0 -, . 
j r · _cór ki . J::iqu!e, który ~l~ i c; 

7

i p~ai10.vane:1~ 1t; 
m c.lzenstwu ma ZL miar w p zyszi o •. ...:i pr:-:_ j : 1ć 
In j< t:k r:m ford . V. J aq u._Jine, prz~ ,vidu f 1c 
s u tk1 ngłcgo po · wienia się R lb, zacz"na 
okaz wa(; wzgardę swem u dotychcznso .v ~m u 
amantow ·: 

Mn;c nic starczy to, co mam, n ie: 
Kto zna życi" , obr c ~·ie, 
Wie, ·z~go potrzeba. dl;; mn "e! 
Ja -- I o, co p i .nią 'z m i da, 
Cb: dziś, w lej chwili r az d \a 
J, '.;: ni , m · j clroi; i, to pa: 

J aquel ine )Ostanawi za j ąć się bEżej naw 
pozyskanym l: uzynem, by dzięki jego ortuni~ 
\V1esc ezt roski żywot. J edn~kże Bill zwa·rr 
przez ciotkę Williamem , świadcz. , ż~ b·_ rdz·; 
chętnie prz rjmie wszystki e za zczy ty pod wa
runk iem. po .dclen ia się mmi ze w o ją d::!' ew
czyną , Sally, p acho zącą - p dobnie jak en -
z L m b eth. l\ łcdz ' eniec apo ka tu taj na 
zdecy<l w:m y spr zeciw ze stron y dot chcz s m 
przychyhv:•j Ksi ężnej . Uważa bow· cm ona, że 
prawdzi~vy hrabia .musi osia a ć oclpo viedn i'l 
d_l::.t ~WeJ . sfery małzonkę. Jaquie, u;Jatru jąc dla 
s1eb1e wielką szansę , do.c]ć bczcer em nialn ie za
czyn~ uwodzić Billa pod pretekst m wprowa
dzenia go w m eandry życia wyższych sfor: 



Jesteś męski, pragnę cię 

I do ciebie cała lgnę, 
Chociaż cień nadziei mi daj? 
Mych amantów przegnam w mig, 
Pierwszy - precz~ Drugi - znikł! 

Stworzę tobie, mój panie, raj.„ 
Więc chcesz, to mnie bierz, 
Więc bierz i si ę zwierz, 
Ze mnie chcesz, chcesz jak zwierz 

. Tymczasem - pod presją Księżnej - Sally, 
me chcąc przeszkadzać swemu ukochanemu w 
zostaniu prawdziwym dżentelmenem, postana
wia opuścić zajazd położony w pobliżu pałacu 
i wrócić do Lambeth. Nakazuje Billowi zapo
mnieć o sobie. 

Księżna Maria zamierza godnie zaprezento
wać swego nowego krewnego na specjalnie zor
ganizowanym przyjęciu, gromadzącym kwiat 
miejscowej arystokracji. Udziela mu szeregu 
fachowych rad w zakresie savoir vivre'u, które 
ten ostentacyjnie ignoruje. Po opuszczeniu salo
nu narzeczony Sally zjawia się w barze pałaco
wego zajazdu „Pod herbem Harefordów", gdzie 
spotyka swą dziewczynę szykującą się do powro
tu. Zaprasza ją na mające się wkrótce odbyć wy
tworne przyjęcie, jednakże Sally nie zamierza 
dłużej tu pozostawać. Gdy zdenerwowany Bill 
opuszcza bar, do Sally podchodzi Sir John, któ
ry próbuje nakłonić ją do zabrania ukochanego 
do Lambeth, wyjaśniając, iż nie przystaje on 
do wyższych sfer. Zdesperowana Sally, ma
jąc na wzglc;dzie szczęście Billa, skłonna jest 
raczej zasugerować mu, że teraz ona przestała 
do niego pasować, by tym samym nie przeszka
dzać mu w karierze arystokraty. 

Po gorączkowych przygotowaniach odbywa 
się w Hareford Hall oczekiwane z dużym zain
teresowaniem przyjęcie. Podczas wzajemnej 
prezentacji Billa i gości lokaj oznajmia poja
wienie się Sally Smith, której towarzyszy uli
czna gromada z Lambeth, tzw. „cockneye". Na
głym wtargnięciem dziewczyna pragnie udowo
dnić S\vemu chłopcu, do którego zwraca się per 
„wasza lordowska mość", że przestała już być 
odpowiednią kandydatką na żonę. Zachowanie 
Sally zupełnie nie gorszy Billa, wręcz przeci
wnie - dEklaruje gotowość odejścia wraz z 
nią. Księżna Maria, chqc za wszelką cenę ra
tować etykietę, wyraża zgodę na pozostanie nie
proszonych gości. Wykonują oni swój rewela
cyjny taniec, Lambeth Walk, który swym wi
gorem porywa również skostniałych w gorsecie 
nakazów szlachetnie urodzonych uczestników 
przyjęcia. 

AKT II 

Następnego dnia spo~ykamy Jaquie i Ge
ralda. Z ich rozmowy dowiadujemy się, że „co
ckneye" jeszcze w nocy wrócili do siebie, nato
miast Sally została w pałacu. Niebawem poja
wia się i ona sama. Spotkawszy Księżnę Marię, 

~Y?łuchuje. stauowczeg~ nakazu zcrwan~a z 
151l1em .. _ Idz1.e więc ~o b1bl10tcki, gdzie z.-:: st j "' 
prz, GOtoWUJącego s1 ę do wygłosZl:~ ·a mowv 
w Izbie Lordów t!kochanego. J eszcze ra?: __.:.'._ 
wbr e. w v.~łas1:1 er:iu sercu - usiłuje przelrnnać 
r,o, ze m e Jest odpowied!1ią dlań p r1n('rka. 

.odczas .gdy ~ lly śpiewa o zagubion rn1 ser·.: t;, 
z awia SH~ . Ks1 ~;~.n a . ~ria i odsłania swoje pb
n) · ~ragme mianowicie, aby Bill fo r malnie st r. ł 
s1·q.i,.1

; ab1ą .Han:~ord a następnie ożeni} z jej 
cm .. ,ą •. Ja.qme, ktora co pnnvda go nic 1<cd 1·1 , a l :: 
pragmc Jego tytułu i majątk-_1 . P odczas r :~mo
WJ I~siężi:e j z je.i krewniakiem nie p odzi wa
me .ozy vaJą ~ortrcty pn:odkó',:v. Wszysc . .:.m l' 

nac1. przypomm.aj:!, że szlachectwo zo owiązu j ... 
~Iana o chodz _, zostawia jąc niechę tnego 111' ! , 

Jak .dotą?, Sir Johna . .l ic cczeki\ ·anie naw:ązu
.~e ~1 ę m1ędz~ nim.i nić przyjaźni i sc rdec:mości . 
Spwwają razem: 

Bez tych serc 8wiat by w m i j ·cu stał... 
Bez tych serc cóż z życia byś mia!? 
Tak by było nudno, 
Tak by było trudno, 
Bo cały nasz śwht to ruch, 
To rnrc magnetyczny ruch! 

Sally po opuszczeniu pa!a ~u wróc:ła do Lam
b '.? th. Nie chcąc się ,i ednak n - ażać !!a v,;izytv 
Bula ~ postanowiła się przeprowadzić i r:ie zo
stn'. '1 ~~ nowego adresu. Nim _i ednak zdołała to 
uczymc, z~skoczył ją w dotychczasowym mif' 
sz!- ~mu Sir John. Zwrócił się do nie j z prono
zy~n za.<;; rama rnli młodej hrabiny w amat-or
sklln przedstawieniu z życia wyższych sfer. 
Dz1~wczyna chętnie na to przystała. Po pewnym 
crn1s1~ . ~1espodziewanie zjawiłn się 'N .Hareford 
IIa .ll JaLo dystyngo':'aJ".3. dama, znakom1ci.e przy
goto„wana do pelmr nia roli przyszłej hrabiny. 
W finale oglądamy na ślubnym kobiercu aż 
trzy pary : Geralda z Jaquie, Sir Johna z Ksie
~17ą .i o :zywiście Billa Snibsona z Sally. Szczę
sh w1 małżonkowie śpiev,rają: 

.Ta razem z nią, ona wraz ze mną, 
Jakże przyjemną narnwa to my~l. 
Ja razem z nią, ch-::ę jej n:łmiętnie 
Bo czuję miętę już nie od dziś. 
Slnb cichy wziąć w małym kGści ·ó;ku, 
W kumpli tych kółku, co bliscy nam są 
I b~dzie raj, czyli 

Będziemy w ~zczękiu żyli, ja razem z nią! 

I 

I 



S E Z O N 1987/88 

ZESPOŁ ARTYSTYCZNY 
TEATRU MUZYCZNEGO W ŁODZI 
JAC.1:.K ZYLINSKI - koordynaLOr pracy artystycznej 

SOLISCI 
MIECZYSLA W A ANDRZEJ AK-S T R O Z YK, W ANDA 
BOJAR5KA •, IRENA H.U'IASIM •, BOZENA HAUS M AN, 
ILONA HERYK-KR;;.WCZYK, G i'I AZYNA KRAJE.WSKA, 
ANNA KURYLAK, HANNA MA'J.'YSKJ.EWICZ, TERESA 
l\llULAWA-PABISlAK, H ALINA Pl'l'RY-PTASZEK, 
KRYSTYNA PRZYBYLSKA-POTEM3KA ', ELZBIETA PTAK, 
BOZENA WAGNER, FELICJA WARSZAWSKA, WIESŁAWA 
WIELEMBOREK-GROBELNA, MAŁGORZATA WILK, 
STANISŁAW BARON, ZBIGNIE W BOBOWSKI, JERZY 
BOROWIK, CZESŁAW GRĄCKI, IRENEUSZ JAKUBOWSKI, 
ADAM KOZIOŁEK, ZBIGNIEW LASOTA, TADEUSZ 
LEWANDOWSKI, JERZY NEJM AN•, ANDRZEJ ORECHWO, 
.JAN PADKOWSKI •, IRENEUSZ PIETRAS, DARIUSZ 
SOBCZYK, ANDRZEJ STANIEWSKI 

PIANISCI-KOREPETYTORZY 
EWA '.PRUSZCZYNSKA, EWA \ 1'.RNER, CEZARY NAPORA, 
WALDE MAR SYNDER • 

CHÓR 
ROMAN PANIUTA - kierownik chóru 

Soprany 
MIECZYSŁAWA CHRUSZCZYNSKA, ANNA DRECHSLEH, 
RAŻYNA L INKE, ELZB IETA LlTERACKA-HEINCEL, 

LUDMIŁA M~NSFELD-KIC, EWA STAWSKA, ALICJA 
ZIELIN SKA 

Alty 
HELENA IWANUS-BARA (inspu!<tor chóru), JOLANTA 
KACZMARE K, ELZB IETA KOCH.,,.NuWSKA, KATARZYNA 
M A L I N OWSKA, BAliBARA SAWICKA, ł.WA SZCZ.r.SiAK
PIETRAS, MAŁGORZATA ZŁOCH 

Tenory 
KAROL DOBRASZCZYK, ZDZISŁAW JUREK, JACEK 
LEWICKI, DARIUSZ RZĄDZINSKI 

Basy 
KRZYSZTOF OLEKSIAK, BOGDAN SOKOŁOWSKI, MARIAN 
TOMANEK, WALDEMAR WOJTOWIC:l 

BALET 
WŁODZIMIERZ TRACZEWSKI - kierownik baletu 
KRYSTYNA ZALEWSKA - pedagog baitu 

Soliści 

ANNA KRZYZANOWSKA, ELŻBIETA SZCZYPA
PIEKARSKA, GRAZYNA TESAROWICZ, TOMASZ BOJER, 
KAZIMIERZ DWORCZAK, GRZEGORZ RYCZKOWSKI, 
HENRYK STEUER 

Koryfeje 
BEATA KOWALóWNA, GRAŻYNA LEWANDOWSKA, 
MARZENA MARJAŃSKA, MAUZENA ZIELINSKA (inspektor 
baletu) 

zespół baletowy 
BEATA KALISIEWICZ, BEATA NA!PIERALSKA, TERESA 
PIOTROWSKA, DOMINIKA RODEK, HALINA SZWAJCER, 
BEATA URBAŃSKA, BEATA WOLSKA, JACEK SZRAJNER, 
ADAM ZA W AD Z KI 

ORKIESTRA 
Dyrygenci 

MIECZYSŁAW WOJCIECHOWSKI - I dyrygent 
BEATA AMBROS, TADEUSZ BŁASZCZYK 

I skrzypce 
KAZIMIERZ PAWLICKI - koncertmistrz 
STANISŁAWA GROSBART - zast~pca koncertmistrza 
ALINA BEDNAREK, MAŁGORZATA CICHUCKA, 
KATARZYNA KAMINSKA, BARBARA LUCZAK, BOŻENĄ 
PELLOWSKA-POLJJPOWSKA, PAWEŁ KORNACKI 

II skrzypce 
MAŁGORZATA KARWAT-KURASIEWICZ, ELIZA PETER, 
DANIELA SIKORSKA, ZDZISŁAW TOMASZEWSKI, ROMAN 
ZIOŁKOWSKI (Inspektor orkiestry) 

Altów kl 
IRE;NA DROBINSKA, JAROSŁAW CYZOWSKI 

Wiolonczele 
JANIKA IWANOWSKA, ANDRZEJ KWIECIEN, STEFAN 
SLĘCZKOWSKI, ZBIGNIEW WERBELSKI 

Kontrabasy 
CZESŁAW GRACZYK, JERZY KACZOROWSKI, HIPOLIT 
SIENKIEWICZ 

Flety 
JOLANTA IPODGó:RSKA, TADEUSZ NIŻNIK, WIESŁAW 
WRONSKI 

Oboje 
ZOFIA SIERANT, GABRIELA STATKI.-:\\ r c z • l~EAT.\ 
WASIAK, P.1'.WŁ<.. :i'..i!.ll!;v \VSKI • ' 

Klarn H y 
RYSZAKD JANC! .,.R ..,; i< , lt\:::.ZAi ,D OWSIJ\: SKI, MAREK 
HO:;IAK, .TERZY t:.~ĘZJ..K 

~'agoty 
.'. RKADIUSZ JOZWIAK, JACIC~ USI S KI 

Saksoiony, kl~rnelJ 
l•:hZ 'S ZTOF JANCZ;,HEK •, RYSZAłt!J JANCZA R E K, 
.,N'l l-l'I 1'.0WALl:ZYK •, ZDZISLJ.W KU:...,;.K •, L~_, z;.;K 
,VJ.lCilALSKI • 

Rogi 
;{!';ZYSZTOF DURCZEWSKI, Rv:.1AN GRZ!u EK, JCZEF 
KORPYSZ, Z'.'GMu.NT MYDLli..:OWSKl, W l l:.SLAW 
OP,„Now::;Kr 

Trąbki 
WOJCIECH GL'ZOWSKI, KAZIMli;RZ O S I !i:S K I, 1' OLEON 
POD M. JSTRZY, JACł,K RUTKOWSKI, r R A CISZŁK 
WRODEL 

Puzony 
JOZEF GILAS, HENRYK LASON, MACIEJ !llALE C, 
W ALDE"'1AR SZUBSKI 

Tuba 
ANDRZEJ MICHALAK • 

Perkusja 
M ,\ .GORZATA BARANOWSKA-ZATKE, EWA BIEZAN, 
IGNACY BRZEZICKI, ANDRZEJ SOWINSKI 

Harfa 
HZLENA STIKSOVA-PADKuWSKA 

Mandolina, mandola 
BRONISLA W HAJN • 

Gitary 
PIOTR DĘBOWSKI •, BOGDAN GRAD • 

Fortepian 
EWA PRUSZCZYJllSKA •, HOMt\N PANIUTA •, WALDEMAR 
SYNDER • 

Organy 
ROMAN PANIUTA • 

Akordeon 
JACEK PIASECKI• 

Stroicie l i konserwator fortepianów 
.JEP.ZY Yv"ICHLlNSKI 

ZESPOL TECHNICZNY 

Kierownik techniczny - WACŁAW ZASIADCZYK 

Kierownik sceny - ANDRZEJ AMBROZINSKI 

Kierujący pracowniami: 

krawiecką clamsk<l - W ANDA NIEWIADOMSKA 

krawiecką męską - ALOJZY JOZWIAK 

fryzjersko-perukars!:ą - ST.\NISLAW G RUSZKA 

szewską - BTIONISŁA w OLCZA K 

stolarską - CZESŁAW WROBLEWSKI 

śl'1s2rską - MIECZYSŁAW PASTUSIAK 

tapicerską - PIOTR LAMEK 

Nakrycia głowy - TERESA HYZY 

Rekwizytor - RYSZARD KIJEWSKI 

Brygadierzy zespołów: 

elektrycznego - RYSZARD RYBCZYNSKI 

akustycznego - BOGDAN GRABARCZYK 

montażu dekoracji - MARIAN KORN 

garderobianych - KRYSTYN.\ ZACZKIEWICZ 

• współpracują 



Zam[1wienia zbiorowe przyjmuje 
Biuro Organizacji Widowni 
Teatru Muzycznego w Lodzi 
codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt 
w godz. S-15, tel. 78-19-68. 
Przedsprzedaż indywidualna 
z dwutygodniowym wyprzedzeniem 
w kasie. 
Kasa Teatru czynna 
z wyjątkiem poniedziałków w godz. 13-18.30 

Kierownik Biura Organizacji Widowni -
Jerzy Pintera 

Redakcja programu - Grażyna Kompel 
Projekt okładki - Anna Wątorowska 
Nadzór techniczny - Krzysztof Dziki 
Wydawca - Teatr Muzyczny w Łodzi 

Nakład - 10 OOO 

zł. 






