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Żołnierz królowej Madagaskaru rozpoczął swój teatral
ny żywot 111 lat temu podczas lwowskiej prapremiery 
(1879), która dała począlekjegodługoletniej -jak widać 

- obecności na polskich scenach. Autorem tego Żoł
nierza był Stanisław Dobrzański . Urodził się we Lwowie 
w 1847 roku w znanej rodzinie aktorów, dyrektorów 
teatrów, dziennikarzy i literatów. Kontynuował z powo
dzeniem tradycje rodzinne będąc komediopisarzem, tłu
maczem, reżyserem, dyrektorem teatrów i świetnym 
charakterystycznym aktorem komediowym. Bardzo 

ZESPÓL AKTORSKI „ŻOŁNIERZA" 

wczesme wykazał znaczne zdolności literackie. Pisał 

popularne jednoaktówki (Kajcio, Onufry), redagował 
dwutygodnik satyryczny Sowizdrzał, współpracował 

z Gazetą Narodową. Największą popularność zdobyły 
jego trzy farsy (grane do dzisiaj): Żołnierz królowej 
Madagaskaru, Zloty cielec (wysl. w 1880) i Wujaszek 
Alfonsa (wysl. pośm. w 1882). Stanisław Dobrzański 

zmarł nagle w 1880roku na serce kilka dni po brawurowo 
zagranej tytułowej roli w Panu Benecie Fredry. 

W 1936 roku Julian Tuwim opracował na nowo 
Żołnierza Dobrzańskiego, który należał już wtedy do 
klasyki repertuaru rozrywkowego. Tuwim pozostawił 
jedynie fabułę. Dopisał sceny, zmienił i rozbudował 
dialogi i dowcipy, dodał piosenki, a Tadeusz Sygietyński 
ozdobił „świeżego" Żołnierza muzyką. Powstał w ten 
sposób jeden z największych sukcesów naszych teatrów 

muzycznych w okresie międzywojennym. Tuwim był 

zresztą mistrzem przedłużania żywota scenicznego 
XIX-wiecznych krotochwil m.in. Jadzi wdowy Ruszkows
kiego, Porwania Sabinek Schonlhana czy Słomkowego 
kapelusza Labiche'a. 

Żołnierz królowej Madagaskaru Tuwima był dwukrot
nie filmowany - pierwszy raz w 1939 roku (wersja la 
zaginęła po wojnie) i po raz drugi w 1958 roku. Przełożo
ny został na czeski, niemiecki i słowacki . 
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Wiosna idzie - kapelusze slomkowe 
idą. Interesik idzie. Wszystko w po
rządeczku. 
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„Żołnierz królowej Madagaskaru" Stanisła
wa Dobrzańskiego w ocenie TADEUSZA 
BOYA-ŻELEŃSKIEGO 
rok 1920 

Nareszcie poznałem tego Żołnierza królo
wej Madagaskaru, który ty.tulem swoim i~
trygował mnie na afiszach teatralnych w naJ
wcześniejszym dzieciństwie, a o którym póź
niej stale słyszałem jako o jednej z najlepszych 
fars polskich. Nareszcie dowiedziałem się, 
skąd się wzięło owo klasyczne: „Bój się Boga, 
Mazurkiewicz!" Sztuka jest istotnie zabawna, 
pełna humoru, z rzędu tych, które starzeją się 
przyjemnie jak dobre wino; mimo ~o.zasta~a
wiam się nad fenomenem trwałosc1 - me
zwykłej wszak w tego ·rodzaju utworach 
- która pozwala tej krotochwili tryumfalnie 
wypływać co lat kilka lub kilkanaście. N aj
starsza farsa polska! To coś tak, jak gdyby jej 
bohaterka Kamiłla żyła dotąd i jakby ją 
z pietyzmem sadzano na uroczystych posie
dzeniach Akademii, odsłonięciach pomników 
etc. jako najstarszą polską baletnicę. Tłuma
czy się to - obok istotnej wartości sztuki 
- naszą niesłychanie szczupłą rodzimą pro
dukcją na polu krotochwili. Podczas gdy teatr 
francuski wydaje ich co najmniej po kilkanaś
cie w ciągu roku, tak że jedna spycha drugą, 
choćby najzabawniejszą, w otchłań niepamię
ci, u nas wątła ta roślinka zakwita bodaj raz 
na ćwierć wieku. 

l dumałem dalej, czyby nie było na to jakiej 
rady, czy skoro teatr łaknie śmiechu, nie 

mógłby się śmiać częściej własnym, a me 
cudzym śmiechem?.(-) 

Przyjrzyjmy się Zołnierzowi królowej Ma
dagaskaru. Humor jest w nim rodzimy, typy 
po części, a treść, fabuła? Mogła powstać 
gdzie indziej niż w Polsce. Wujaszek lubiący 
„kobietki", bratanek pragnący wstąpić w jego 
ślady, kulisy baletu i ten Kato z prowincji 
wpadający w ich niebezpieczne czeluści, qui 
pro quo nazwisk, „szufladki" w trzecim akcie, 
szaf a, w której znajduje się w końcu młodzian 
z baletnicą etc. - toć to żelazny kapitał 
dawnej farsy! A uwaimy, jaki to wszystko ma 
dla nas inny sentyment przez to, re ta wygor
sowana od góry i od dołu Kamilla jest „swo
ja", że jest baleriną w Warszawie, że ten 
nieoceniony Mazurkiewicz jest kauzyperdą 
z Radomia, a nie tym wiecznym notariu
szem z Arras czy z Rouen, który lubi fes p 'tit es 
femmes i wymyka się cichaczem do Paryża! 
(-) 

Bardzo lubię, kiedy nasi aktorzy grają 
w dobrej polskiej sztuce; czuć, z jaką to robią 
przyjemnością · i jak odpoczywają po łamań
cach tylu egzotycznych inkarnacji, do jakich 
ich zm,usza bieżący repertuar naszych teat
rów. Zołnierza Madagaskaru grano bardzo 
wesoło(-). 

„Żołnierz królowej 
Tuwima w ocenie 
RZYŃSKIEGO 
rok 1936 

Madagaskaru" Juliana 
KAZIMIERZA WIE-

l'' e znam sztuki Dobrzańskiego pod tym 
inttjgującym tytułem, który br:zmi tak fan~as
tycznie i żyje legendarną sławą. Dawny Zoł
nierz królowej Madagaskaru należał do żelaz
nej gwardii naszego repertuaru farsowego 
i dziś, po· wysłużeniu wielu lat i odbyciu 
niezliczonych kampanii, zażywa spokojnie 
miru śród wdzięcznych rodaków. Bog raczy 
wiedzieć, czego on w walecznych szeregach 
dokazał! Każdy chętnie doda coś do jego 
zasług, a któż śmiałby sprawdzać, czy i o ile 
zasłużył na oddawane mu honory. Najważ
niejsze, że wiarus jest dumny ze swej przeszło
ści: legenda należy mu się jako odznaka za 
wierną służbę. 

Teraz postanowiono wysłużonego gwardzi
stę odmłodzić. Operacji dokonał świetny chi
rurg, znakomitość w swoim fachu; zaszczepie
nie wigoru udało się nadspodziewanie. W sta
re kości, które marzyły już może o wiecznym 

spoczynku, wstąpiło młode życie. Żołnierz 
ubrał nowy mundur i stanął w ordynku. 
Patrzcie, państwo, taki stary, a jeszcze Janu
szajtis! - jak by można strawestować znaną 
pieśń gminną w Rzeczypospolitej babińskiej 
Lechonia. 

Tuwim z dawnej całości zostawił istotnie 
tylko kościec. Jest nim fabuła. „Pan Mazur
kiewicz-bój się Boga", adwokat z Radomia, 
coś w rodzaju „RadziwiUa-Panie Kochanku" 
naszej farsy, jedzie do Warszawy, dostaje się 
za kulisy teatrzyku ogródkowego, aby rato
wać dziewiczego młodzieńca ze szponów ak
torki, ale sam w nie wpada, ba - nawet bierze 
z nią udział w przedstawien~u zastępując ak
tora jako ów legendarny Zołnierz królowej 
Madagaskaru. 

Ten mit starego gwardzisty pozostał nie
tknięty, ale dokoła zawrzało nowe życie roz
budzone przez odnowiciela. (-) 

Impetyczny humor Tuwima utrzymuje ca
łość w bezustannym wirze zabawy, zawsze ma 
do niej jakiś wesoły pretekst, jest naprawdę 
niewyczerpany. (-) 
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DOOROM. TEATRU 

Dookoła Teatru snują się coraz częściej 

ludzie bez zajęcia, którzy znajdują specjalną 
przyjemność w wypytywaniu się wychodzących 
z premiery o treść sztuki, grę aktorów, tenden
cje autora itd. Bezczelność tyćh włóczęgów 

dochodzi do tego, że wczoraj pobito dotkliwie 
p.K.L., który niedokładnie zdał recenzję z gry 
p. Kopycińskiego. Pod filarami stoją filary 
naszej sceny i patrzą na te sceny bez zmrużenia 
powiek. 

z.c. 

Teatr średni. Jose Maria Estrama
dura di Badajos. Po co? komedia 
w 3 aktach. Reżyserował Pętelko. 

Nie byłem ni-gdy w Argentynie i nie znam 
autora sztuki wczorajszej, który - jak mi 
mówiono - urodził się w Gwadelupie. Ale 
ciotka moja poŻnała raz na Bielanach pew
nego Brazylijczyka i dlatego niechaj mi wolno . 
będzie zwrócić tu uwagę młodemu panu Jose 
Maria Estramadura di Badajos: nie tędy dro
ga! Stary Pedro nie może porzucić Concity 
w trzecim akcie! Jeżeli z diabolicznym wyra
zem wchodzi i powiada: „Żegnaj", to w słu
chaczu coś pęka i coś łka nerwowo. Pan nie 
zna duszy kobiecej, panie Badaios, i pan nie 
odczuwa psychologii samca, panie Estrama-

dura! Mężczyzna nigdy - podkreślam to 
n (gdy - nie zamorduje kobiety, o ile ta 
kobieta przedtem nie zamordowała mężczyz-. 

ny. Prawda psychologiczna nie zna przyląd
ków ani stopni geograficznych. Dlatego tak 
świetnie grał Alvaveza młody aktor lwowski, 
p. Kozdrajski. W każdym geście, w każdym 
zmrużeniu oka tego człowieka czuć było po
wiew pampasów i to gorące buenos ayres, 
którego na próżno szukaliśmy w sztuce. A ile 
wdzięku i uroku miała, jako Estella, panna 
Ościpska! Zdawało się, że to burza krwi 
przebiega przez scenę i że gorący sarnim drzwi 
otwiera, by następnie skromnie usiąść na 
fotelu. 

Nie, panie Jose Maria, tak nie można! Jeżeli 
pan rozpętał wszystkie moce huraganów swe
go kraju, jeżeli pan uruchomił pomysłowość 

Pętelki, temperament Kozdrajskiego i wdzięk 
niezrównanej Ościpskiej - to efekt stanow
czo powinien być większy. Żądamy, aby stary 
Pedro, zanim zaszlachtuje Concitę, powie
dział nam, dlaczegq to czyni i aby zwrócił 
pieniądze Elżbiecie. 

I po cóż w komedii Po co? plącze się 

ustawicznie stary powstaniec z Mozambiku, 
syn Murzyna i mieszkanki wysp polinezyjs
kich, tak genialnie i z takim poczuciem tła 
i krajobrazu oddany przez p. Wlazło? Od fajki 
do buta czujemy w nim wilka morskiego 
i w ogóle zaznaczyć należy, iż dłuższy pobyt 
w Kazimierzu nad Wisłą predestynuje p. 
Wlazło do odtwarzenia typów starych mary
narzy. 

Dekoracje przeszły tym razem wszelkie 
oczekiwania. Jak można siedząc w „Kresach" 
wyśnić taką wizję Wysp Azorskich! Te stare 
krzesła dębowe! ta szafa gdańska! 

Sztuka wywoł_ ała na mnie głębo
kie wrażenie, aczkolwiek w szatni 
zamieniono mi kapelusz. 

w niedziele i święta stała wystawa modeli 
Ekspedycja we wszys~kich językach europejskich 

SCABI~DERMA 
„MOT~R.." 

MAŚ.Ć OO .ŚWIERZBY 
O PRZYJEMNYM ZAPACHU, 
NIE PLAMIĄCA BIELIZNY 

ZAKŁADY CHEM·FARMAC 
WARSZ· TOW·AKG „MOTOR" 

H.L~EMO~OL 
,,MOTOR.'' 

CZOPKI 
PQZE.C!IWKO H!.MOQOIOOM : 
ZAK~ADY CHE.M· FARMAC· 
WARSZ· TOW· AKC~.MOTOA .. 

W programie wykorzystano następujące prace: Julian 
Tuwim Jarmark rymów, Dzieła L III, W-wa 1958; Antoni 
Słonimski i Julian Tuwim Woparachabsursu, W-wa 1958; 
Kazimierz Wierzyński Wrażenia teatralne, W-wa 1987; 
Tadeusz Boy-ż.eleński Flirt z Melpomeną, Pisma t. 19, 
W-wa 1963. 

Opracowanie graficzne programu 
Edward Saliński · 

Redakcja programu 
Anna Błaszczak 

Zdjęcia z prób Wojciech Reszkiewicz 



Mazurkiewicz u Mąckich . Siedzą od lewej: p. Lcmi~ci<a, p. Sabina, 
Mazurkiewicz, p. Mącka 

Realizatorzy „Żolnic:rut". Stoją: Piotr Cieplak (reż}'1er), Wojcied! Kępczyń
ski (chorcograJ). Sicxlz.ą: Aleksaodra Mamoń (sca:iogral), Barbara Zadroga 
(kierownik muzyczny). 

Rodzina Mąckich z kamerdynerem Grzcgor=n (stoi z tacą): Od lewej : 
Wladysław Mącki , junior, p. Mącka, p. Sabina , p. Lcmięcka, Władysław 

Mącki, senior 

Reżyser w aktji ... (wymachuje kciukiem) 
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NA SCENIE I ZA 

W garderobie ... 

Mazurkiewicz z Kamilłą w jej garderobie. 
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Mazurkiewicz z Kazia:n - ,,.nic m~ ojca" 

-- --- ·1 
W garderobie ... I 
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KULISAMI ... I 
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W garderobie ... 

Prawie z niczego wyrabiam paszporty zagrani
czne i zwolnienia od wojska. Oferty sub. „Chy
bki". 

Żyd wieczny tułacz poszukuje pokoju 
na parę dób. Oferty sub. „Ahasio". 

Spodnie - samograje sprzedam. Wali
zów. Pietraszek. Powód: samotność. 

OBRAZY 
Z powodu wyjazdu darowuję znajomym mo
im wszystkie krzywdy i urazy, jakich w życiu 
doznałem. 

Kopytowski, Świętokrzyska 

Pesymista twierdzi, że kobiety to nierządnice. 
Optymista nie jest tego zdania, ale ma nadzieję. 

Armiom zmieniam uniformy. Przemalowuję eskadry wo
jenne. Rozpędzam parlamenty. Łapię ryby. Usuwam 
zbyteczne jednostki. Tanio, bo w podwórzu. Ptasia 4. 
Abramek. 

NIE CHCĄ MI WIERZYĆ, ŻE BYŁEM 
BARDZO PIĘKNYM DZIECKIEM, TAK 
PIĘKNYM, ŻE CYGANIE MNIE ZAMIE
NILI. 

Jestem pewien, że do wczorajszego ra
chunku z restauracji doliczono mi dwa 
zera, z których wcale nie korzystałem, 
a je.W nawet, to bezwiednie. 

J 
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Wielki. Dziś Kościński z żoną. Olszewski. Rajzman. Siostra Wajcmana. Brat biletera. 
Dwu braci Koszun i Kalman z żoną i córką. Jutro Deficyty, opera Gouonda. 

Rozm a i toś ci. Dziś będzie Wajnrajn z teściową, ale brat jej ~yjeżdża do Gdańska. Krifean 
z synem. 

Redut a. Dziś nikogo. 

Komedia. Dziś nikogo. Może Szpicberg? 

Mały. Wraciński i Kon. Dwu braci Batjera. Woroncew. Na drugim akcie Wewiel bo ma 
interes do Kona. Jutro na scenie Rogal spleśniały, a na widowni 40 męczenników.' 

Stańczyk. Nikogo. 
Po przedstawieniu prosimy na kolację do znajomych. 

........................................... . • .• ........................................ . 

KINO „METAMPSYCHOZA" 

Dziś premiera! 

Wielki, najdroższy, najukochańszy, jedyny, 
złoto moje, życie moje, namilszy: titipulka, 

śliczny, niebywały 

film monumentalny 

ŁOBUZINI NA 
WROTKACH 

osnuty na tle utworu Dantego 

pt. Boska komedia 

Statyści! Wielbłądy! Antrakty! Serie! Części! 
Cząsteczki! Piąsteczki, pieseczki, paseczki, 

bluzy i kubełki! 

Motto: 

Na Henrykowej górze staru
szek stał i bardzo głośno 

chciał. 

............................................ ....... ... ... .. ... . . .. . .. . .. .. . . . . . . . . . . .. . 

CYRK AURORA I AURELIA 

Oryginalne trupy w gorsecie na motocyklu, · 
oprócz tego szykarna programa marcowa, 
m.in. człowiek-osioł, bezustanny śmiech, bez- , 
denne krowy, które połykają wszystko, konie 
bez rąk, grające w szachy. Gentleman-balon, 
unoszący się w powietrzu i tam pozostający. 
Początek o godz. 8. Każdy człowiek może 
wprowadzić kobietę, każda kobieta dziecko, 
każde dziecko psa, każdy pies szczeka 

KINO PALACE 

Chmielna 6. Pocz. o godz. 5 rano 

Dramat komiczny w 72 aktach 

ŻONA, KTÓRA NIE ZDRA
DZIŁA MĘŻA ... 

Niebywała wystawa 

Wejście tylko za kartkami 

11~ilThl© 
l!llla laelnl)lki'W 

Miłośnikom języka łacińskiego podajemy 
próbę nowej interpretacji popularnych cytat 
i przysłów: 

Homo sapiens - astmatyk 

In statu nascendi - w mieście rodzinnym 

Caveant consules - czy państwo konsulost
wo napiją się kawy? 

Bona fide - wierna guwernantka 

Persona grata - stare pudło 

Expressis verbis - jak podaje „Express Wie
czorny" 

Dramatis personae - tragedia osobista 

Carpe diem - gdy jem karpia 

Primus inter pares - prymus w łaźni 

Corpus delicti - rozkoszne ciało 

Ex cathedra - ruiny świątyni 

Ne varietur - nie szalej! 
, . 

Alter ego - starszy ode amie 

Occasio facit furem - trafia m1 się facet 
z furmanką 
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OBRADY SEJMU WALNEGO 

Wrażenia szczegółowe 

Wczoraj znów walny sejm się obradzał. 

Przyszło dużo różnych mężczyzn. Wszyscy 
zasiedli w wielkiej sali na fotelach, a kilku na 
takim podwyższeniu jak estrada. I potem taki 
jeden, siwy już, powiedział do tych, co siedzą 
na sali, że on otwiera posiedzenie. To zaraz 
wyszedł z tych fotelów jeden brunet i powie
dział do innych, że on chce, żeby rząd dał 
pieniądze, bo bez pieniędzy żadne życie. I tak 
długo mówił, a tamci to słuchali i tak kiwali 
głowami, że niby oni też nie mają forsy. A ten 
siwy to kręcił w palcach ołówek i miał taki 
dzwonek i czasem sobie dzwonił i wszyscy się 
śmieli. Potem to ten brunet wrócił na swoje 
krzesło, a wyszedł jeden Żyd i tak krzyczał na 
Polaków, że co oni sobie myślą. No dobrze. 
I jak skończył, to zaraz wstał ksiądz i dobrze 
mu nagadał. A potem to wyszedł jeden óficer 
i mówił o sołdatach, że oni są dobrzy. To 
wszyscy krzyczeli: „Wiwat! h~ra!" A potem 
mówił taki starszy, elegancki człowiek i mó
wił, że chłopy chcą zabrać ziemię. To te chłopy 
mu krzyczeli, że on sam jest złodziej, to po co 
się czepia. A on -nic, tylko dalej swoje. N a to 
ten siwy wstał i zaczął wołać: „Co to jest?" Więc 
chłopy się uspokoiły i tylko jeden się odgrażał. 
Ajak siwy powiedział, że zamyka posiedzenie, 
to wszyscy wstali i zaczęli lecieć do drzwi. 
Byczo było! 

WCZORAJ WIECZOREM, OKOŁO 12, 
PRZECHODZĄC MARSZAŁKOWSKĄ 
W STRONĘ ZŁOTEJ, ZŁOTĄ W STRONĘ 
SIENNEJ I SIENNĄ W STRONĘ ZELAZ
NEJ STRACIŁEM CHĘĆ DO ŻYCIA. 
UCZCIWY ZNALAZCA NA PEWNO TEŻ 
DŁUGO UCZCIWYM NIE BĘDZIE. 
WSZYSTKO DZISIAJ SWOŁOCZ. 

FRYZJER :PAMSKI „EMILIO" 
czesze wszędzie. 

Mam zapalenie kanału moczowego. Pańska 
62. Inż. Edward Koenigstein. 

Chętnie wydoję kozę: Pańska 47, 6 piętro, 
winda. 

Chrześcijanin sprzeda spodnie. Krucza 33. 

Udowodnię, że bez pasty „Mikron" zęby nie 
mogą mieć zastosowania. Seansy codziennie. 
Milanówek. Bufet. 

Wobec drożyzny kur wysiaduję drób w celu 
wylęgu. 

Oferty sub. „Doświadczony" 
Uwaga! Zadnych wspólników nie posiadam 

Cucę 

omdlałych, nawet po kilku tygodniach. 
Przechowywać w zimnym miejscu. 

Wiadomość w Mokotowie, ul. Zagrodzińska 
304. 

NOWE ŚCIERWO DO wszySTKJEGO 
PRzyJMĘ OD ZARAZ. NIECH PRzy
NIESIE ŚWIADECTW A. KOSZYKOWA 
IM. 104 

Zawiadamiam przyjaciół i znajomych, że od 
dziś wracam do domu Marszałkowską po 
stronie numerów nieparzystych. Bościukow
ski. 

PRZEPOWIADAM KAŻDEMU SMUTNE, ALE 
PRAWDZIWE, SPECJALNOŚĆ ZGONY. CHlRO
MANTA „GUCIO", NOWOGRODZKA 2. 

Karawan do wycieczek i majówek podmiejs
kich wypożyczam. Karasimowicz. 

Krawiec bez różnicy płci. Elektora/na 
17. 

DO RYGI WYJEŻDŻAM 
ilekroć zjem obiad w domu. Wszelkie polecenia przyj
muję. 

T AMARE INDIENNE 
Łagodnie przeczyszcza nie przerywając snu. 
Dostać można we wszystkich aptekach 

Babka do pieczenia babek już! Chmielna 3. 



TEATR IM. WILAMA HORZYCY 
W TORUNIU • 

Julian Tuwim 
Dyrektor i kierownik artystyczny 
KRYSTYNA MEISSNER 

Zastępca dyrektora . 

ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ 
MADAGASKARU 

ROMUALD MECHLINSKI 

Kierownik literacki 
ANNA BŁASZCZAK 

według farsy Stanisława Dobrzańskiego 

Osoby: 

Zawiadowca sta(fji }-TADEUSZ PELC 
Reżyser - WITOLD TOKARSKI 

Dama } . 
R zk k 

- ZOFIA MELECHOWNA 
UC OWS a 

Gienia - MARIA KIERZKOWSKA 

Obywatel }- JERZY GLIŃSKI 
Pan Prezes 

Kazio - JAROSŁAW FELCZYKOWSKI 

Mazurkiewicz - WŁODZIMIERZ MACIUDZIŃSKI 

Podróżni -MAŁGORZATAABRAMOWICZ,MAŁGORZATA 

CHOJNOWSKA, MAGDALENA OSTROUCH, 
NIKO NIAKAS, TOMISŁAW RYCZKO, WITOLD 
SZULC, PAWEŁ TCHÓRZELSKI, MICHAŁ MA
REK UBYSZ 

Pani Mącka -'MARZENA TOMASZEWSKA-GLIŃSKA 

Pani Lemięcka - TATIANA PAWŁOWSKA 

Panna Sabina - JOLANTA TESKA 

Władysław Mącki, senior - MICHAŁ MAREK UBYSZ 

Władysław Mącki, junior - ROBERT KUŹNIAR 

Grzegorz, kamerdyner - MICHAŁ JANICKI 

Żorżeta - MAGDALENA OSTROUCH 

Kelnereczki-baletniczki - MAŁGORZATA ABRAMOWICZ, 
MAŁGORZATA CHOJNOWSKA, 
MARIA KIERZKOWSKA, MAG
DALENA OSTROUCH 

Cabiński- MIROSŁAW KROPELłNICKI 

Sonenfeld }-PAWEŁ TCHÓRZELSKI 
Kelner 

Młodzieńcy - JACEK PIOTROWSKI, TOMISŁAW RYCZKO, 
WITOLD SZULC 

Pan Jasiu - WOJCIECH SZOSTAK 

Baryton - ILDEFONS STACHOWIAK 

Kamilla - BOŻENA BOROWSKA 

Kopciuchowski, inspicjent - NIKO NIAKAS 

Murzyni, Atleci - x x x 

Reżyseria - PIOTR CIEPLAK Scenografia -ALEKSANDRA MAMOŃ Choreografia - WOJCIECH KĘPCZYŃSKI 

Muzyka - TADEUSZ SYGIETYŃSKI Aranżacja - STANISŁAW WELANYK 

Kierownictwo muzyczne i przygotowanie wokalne - BARBARA 
ZADROGA 

Gra Toruńska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Warcisława 
Kunca i Stanisława Welanyka 

Asystent reżysera - Michał Marek Ubysz Inspicjent -Anna Popławska Sufler - Janina Sachwanowicz-Niakas 

Premiera 21 września 1990 roku 

Zespół techniczny: kierownik techniczny Jacek Gajewski, brygadzis
ta sceny Piotr Drozd, światło Waldemar Boruń, garderobiana 
Krystyna Tadajewska, fryzjerka Krystyna Stankowska, rekwizytor 
Maria Górna 

Spektakl grany jest z jedną przerwą 

Kierownicy pracowni: krawieckiej damskiej Krystyna Gajewska, 
krawieckiej męskiej Janusz Małek, malarskiej Władysław Gacki, 
stolarskiej Tadeusz Kamiński, elektrycznej Alojzy Koźlikowski, 
fryzjerskiej Krystyna Stankowska, rekwizytorskiej Bogdan Górny; 
prace farbiarskie Maria Brozdowska 

Cena 1500, - zł 


