


OPERETKA 

ŚLĄSKA 

W GLIWICACH 

ODZNACZONA 
KRZYŻEM OFICERSKIM 
ORDERU 
ODRODZENIA 
POLSKI 

Dyrektor i kierownik artystyczny 

TADEUSZ WIŚNIEWSKI 

Zastępcy dyrektora 

ANDRZEJ JABŁOŃSKI 

TADEUSZ KWAŚNIEWSKI 

Kierownik literacki 

MICHAŁ WROŃSKI 

ME 
AND 

MY 
GIRL 

Muzyka 

NOEL GAY 

Libretło i teksty piosenek 

L. ARTHUR ROSE . 

I DOUGLAS FURBER 

Lib r etto przejrzał 

STEPHEN FRY 

przy pomocy 

MIKE'A OCKRcNTA 

Tłumaczenie 

ANTONI MARIANOWICZ 

Wysławiono w porozumieniu 

z NOEL GAY ORGANISATION 

PREMIERA - GRUDZIEŃ 1990 



GDYBY ... 
Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym 

Teatrze na spektaklu „Me and My Girl" . Gdyby 
nie zami0szczony obok, merytorycznie wyczer
pujący i niezwykle interesujący tekst autora 
przekladu, Pana Antoniego Marianowicza, za
pewne napisałbym coś o sztuce, ktorą dzisiej
szego wieczoru przedstawiamy pod Państwa 
osąd. Korzystam więc z okazJi i z pozycji „na
czelnego" dokladam dla pełnego obrazu fun
kcjonowania instytucji artystycznej kilka ob
serwacji zza kulis. 

Gdyby zakupić niezbędną dla statutowego 
działania teatru ciężarówkę, Operetka :::>ląska 
zaoszczędziiaby kilkadziesiąt milionów zł, wy
danych w samym tylko IV kwartal~ br. na wy
najmowany transport do przewozu dekoracji. 

Gdyby w miejsce pięciu autobusów polskiej 
produkcji zakupie dwa autobusy marki Merce
des, Operetka Sl<:\ska zaoszczęaz1łaby kilkaset 
milionów złotych w ciągu jednego sezonu artys
tycznego na przepalonym paliwie i permanen
tnej awaryjności. 

Gdyby zakupić kserokopiarkę nowej genera
cji, Operetka Sląska zaoszczędziłaby w ciągu 
jednego sezonu kilkadziesiąt milionow złotych 
wydawanych na przepisywanie egzemplarzy 
librett, powielanie na zlecenie nut, partytur, 
wyciągow fortepianowych, drobnych druków, 
folderow itp. 

Gdyby wymienić przestarzały park oświe
tleniowy, oparty na sprzęcie żarowym stareJ ge
neracJi, na male reflektory halogenowe - gos
podarka narodowa zaoszczędziłaby kilkaset ton 
węgla niezbędnego ao wyprodukowania energii 
elektrycznej zużytej nieefektywnie. 

Gdyby funkcyjnym samochodem osobowym 
teatru był Golf luo Ford Escort Diesel o pojem
ności większej o 100 cm:3 od silnika służbowego 
Poloneza, Operetka Sląska zaoszczędziłaby wię
cej niż powwę kosztów ponoszonych na realny 
przepa1 paliwa wysokooktanowego powyżej fik
cyjnej normy fabrycznej . 

Gdyby zakupić dla potrzeb szkoleniowych 
i dokumentacyjnych aparaturę video, proces do
chodzenia do naJwyższego poziomu wykonaw
czego zespołu artystycznego Operetki można by 
zintensyfikować wielokrotnie. 

Gdyby Operetka Sląska dysponowała Do
m em Aktora z mieszkaniami funkcyjnymi dla 
swoich pracowników, studio wokalno-baletowe 
przy Operetce nie wydałoby na próżno setek 
milionów złotych na szkolenie uzdolnionej mlo
dzieży, ktora z braku możliwości zakwatero
wania w Gliwicach, zasila co roku liczne insty
tucje artystyczne całej Polski, rezygnując ze 
współpracy z Operetką Sląską. 

Gdyby zakupie niewielki komputer i zatrud
nić jednego programistę, to, bazując na progra
mie praktycznie sprawdzonym w warszaw;:;kim 
Teatrze Współczesnym można by, w wyniku re
dukcji zb~dnego personelu, zamortyzować tę in
westycję w ciągu jednego sezonu arty;:;tycznego. 
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Gdyby para lepszych butów nie kosztowała 
w granicach miliona złotych, zrozumiałe było
by - (choć z trudem) utrzymywanie limitu mi
liona złotych jako progu inwestycyjnego w od
niesieniu efo większości asortymentów, których 
zakup jest dla Operetki Sląskiej warunkiem 
stania się współczesnym teatrem muzycznym. 

Gdyby zarobki w instytucjach artystycznych 
nie b~'ły poniżej średniej krajowej, można by 
ostatecznie uznać za zasadne zagrożenie anty
inflacyjnym podatkiem od ponadnormatywnych 
v.;ynagrodzeń. 

Gdyby nie ogólne przepisy eliminujące sa
morządność, można by opacznie stwierdzić, że 
dyrektor teatru ową samorządność posiada. 

Gdybym nie miał wiary, że w kor1cu wszyst
ko w tvm kraju stanie sie normalne, nie mógł
bvm życzyć Państwu przyjemnej zabawy, co 
niniejszym czynie;. 

Dyrektor Operetki Sląskiej 

NOEL Armitage Raginal Moxon GAY 
urodził się w Wakefield 15 lipca 1898 r. Był 
angielskim kompozytorem, organistą, dyrygen
tem i wydawcą. \V wieku dwunastu lat został 
zastępcą organisty katedralnego w rodzinnym 
mieście, zaś w trzy lata później uzyskał stypen
dium Królewskiej Akademii Muzyki . Początko
wo pracował jako pomocnik organisty w Kap
licy Królewskiej św. Jakuba, a mając lat osiem
naście został organistą i jednocześnie dyrygen
tem w kościele św. Anny w Soho. 

M.łodzieńcze zainteresowania muzyk~ skłoni
ły Noela Gaya do specjalistycznych studiów w 
Christ's Colege w Cambridge, podczas których 
ujavvnil się jego talent komponowania popu
larnych piosenek. W 1925 r. zaprezentowano na 
przeglądZi€ ·zatytułowanym „Stop Press ' kilka 
wybranych jego melodii. Odtąd stał się jednym 
z najbardziej wziętych angielskich kompozyto
rów muzyki rozrywkowej. Tworzył muzykę do 
rewii, komedii muzycznych, filmów, a także dla 
orkiestr tanecznych i wojskowych. 

Jego utwory odznaczały się prostą formą, 
a kompozytor osiągał zamierzony efekt nierzad
ko poprzez pO'Ntórkę rytmicznych fraz. Do naj
popularniejszych jego piosenek za liczyć trzeba 
m.in. „All the king's horses'" z komedii muzycz
nej „Fally to be Wise" (1930), „The sun has got 
his hat on" (1932), „There's somethin15 about 
a sold er" z filmu „Soldiers of the King" ( 1933), 
„The fleet's in port again" z rewii „0-kay for 
Sound'' (1936), „The Lambeth Walk" z komedii 
muzycznej „Me and My Girl" (1937), „Ll;t the 
people sing" z rewii „Lights Up" (1939) . 

Od roku 1938 prO\vadził założone przez sie
bie wydawnictwo muzyczne, istniejące do dziś 
pod nazwą Noel Gay Organisatio.i. Zmarł 
4 marca 1954 r. w Londynie. 
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ANTONI MARIANOWICZ 

NIEZAPOMNIANY LAMBETH WALK 
Anglię możn:i w ró'.'vnym stopniu jak Amerykę 

uważać z.i ojczyznę musicalu . Tutaj przecież powst:iła 
w 1723 r. „Opera żebracza" .John::1 Gaye:, uznana za 
p ierwowzór musicalowego gatunku (jej przeróbk<J 
była w dwieś : i~ lat później „Opera za trzy !!,rosze·· 
Brechta i Weilla) . Z Anglii przeniknęły na kontynent 
amcrykaiiski tzw. „ballacl-o!):::rc:s", a w sto i<ilkadzic
si'łt lat później - głośne operetki Gilberta i Sullivana. 
z których zwłaszcz:i „H.M.S. Pinafore" byla utworem 
wielokrotnie n::iśl'adowanym przez amerykańskich kom
pozytorów sch~·lku XIX i poc;;ą tku XX wi eku (w Pol
sce zrohil przed kilklidzicsięciu lc:ty karierę „Mika do"). 
W latach czterdzies tych naszego stulecia Ameryka 
zwróciła dług Anglii, obdarz:o1jąc ją swoim, powsta
łym c:zęściowc z an!:ielskich surowców, „fabrykatem„ 
-- musicalem. Zastąpił on na scenr.ch teatrów angiel
skich komedię muzyczna, która święciła bm triumfy 
przei lat co naj mniej trzydzieści. W latach osiemdzie
siątyeh pałeczkę przejęła znów Anglia. która dzięki 

A. L. Webberowi („Jesus Christ Superst:u ", „Evita" , 
„Cats" itd .) stuł"1 sit; prawdziwym centrum światowego 
1:-iusicału. 

Komedia muzyczna stanowiła etap przejściowy 

między operetk<\ a niusicalem. Odzn:;.czaL.i się mmeiszą 

niż operetk..i. iloś2 h1 muzyki, a za to większ::i db::iłością 

o słowo mówione i sens librett. Nic znaczy to. by li
bretta te mus iały mieć sens. ale w porównaniu z tre:i
cią operetek „. 

W mojej ksi;.iżce „Przetańczyć całą noc" (WAiF 1979) 
t:Jk pisałem n;:: ten tPmat: „Libretta komedii muzycz
nych onierały się w zas?l dzie na 2 schematach: Kop
ciuszka i Czerwonego Kapturk.i . Schemat I: uczciwa 
lecz uboga dziewcz:, na pozn.ij e ekscentrycznego syna 
zacnego milioner.:., względnie uczciwy, lecz ubogi mło
dzieniec poznaje ekscentryczną córkę zacnego milione
ra. Po uciesznych i częściowo łzawych perypetiach łączy 
kochanków finałowa piosenk:a. przypiecz~towdn:i pon
hmkicm. Schemat Il: dzi<'wezyna albo młodzieniec zos
tają wplątani w jo.kąś aferę przez wilka, tj. przez nic
ponia , 1'::tvry zre8ztą oka~e się w końcu wielkim po2z
ciwcem. Myśliwy, tj. piękny młodzieniec ratuje dziew
czynę (wz~lędnie piękna dziewczyn.! mlodziel'lca), po 
czym koehanków łączy finałowa piosenka , no i oczy
wiście pocałun ek ". 

Największym uznaniem c:ieszyły się w Anglii kome
die muzyczne następujących autorów: Noela Cowc:rda, 
który stanowił typ uniwersalnego twórcy-wykonawcy 
(„Bitter Sweet" - 1929, „Private Lives" - 1930, Ivora 
Novello („Glamorous Night" - 1935) oraz Viviena 
Ellisa („And so t.o bed" - 1:abawna przeróbka „Dzien
nika" Samuela Pepys'.'I z 1951 r .). Na marginesie dodam, 
że w Warszr.w ie grano przed wojną z wielkim powo
dzeniem n:J. scenie Teatru Polskiego (w okresie jego 
fuzji z „Band4 ''. 1032-1933) Hemarowską przeróbkr; 
z,;. bawnej komedyjki Ellisa „Jill" (polski tytuł - „Jim 
i Jill") z Marią Modzelewską i Eugeniuszem Bodo w ro
lach głównych . Po wojnie wznowiono tę sztukę w war
szawskiej „Komedii" . 

Aż rlziw, że wśrod licznych utworów tego typu nic 
zdążyła trafić do nas przed wojną komedia muzyczna 
Noele: Gaya „Me and My Girl ", wystawion3 w Londy
nie w grudniu 1937 1. i grana tam z ogromnym powo
dzeniem 1646 razy aż do roku 1942, kiedy spekbklc 
odbywały się nieraz przy akompaniamencie bomb 
i alarmowych syren. 

Co złożyło się na niezwykły sukces tej błahej kome
dyjki? Na pewno przede wszystkim urocz.1 muzyczka 
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Ga ya. ukorcnowanJ przesławnym przebojem, któr y 
1~o dbil c:,iły św i a t tu ż przed II wojn .1 św ia tow .i . Prze
bo jem tym był LAMBETH WALK. 

Lamhelh -- to niezby t wytworna dzie lnica Londynu. 
p0łcżo n:J nJ południowym brzegu Tamizy. r.. Lambeth 
Walk - ulicL1 te j dzielnicy sbnowiąca duże i ludne 
t.1rgowisko. T y tuł utworu kojarzy się oczywbcie ze 
spe ·~,, f i czn :i auni tego lc11dyńskicgo „karcelaka" i jas
krawo k cntra stuje z arystokratyczm\ atmosfe rą Hare-

tord I-lJ Il . 

A wie;~. ażeby u11ikm1ć niep0rczumień: Noel Gay nie 
wprow "1dził do swej komedii muzyczne j istnicj1cego 
ju ż ut\voru lecz go s k om p o n o w a I. L/\MBET8. 
WALK jes t przet)ojcm utworzonym n'1 uży tek komedn 

.. 1.\-Ie a nd My Girl". 

z oewncścią • ,A.VIBETH WALK wpłynął n:.i frek
\\'E' n :ję Jondyńskic~c spektaklu, ale nie tylko muzyka 
c.clcgrała tutaj i~tolną rclę .. Kum edi<: .mi~ła Z'.l~a\~ne 
libretto i wdzięcme teksty' piosenek . ZJS w postac Billa 
Snibscna wciC'iił się as gwaro vej (cockneyowej) farsy, 
Lupino Lane. B~1 l to typ estradcwca r, dość ogran~
czonym repe rtuarze - nó1 nasze stosunki n p. specJ<:l1-
rnjącego s:ę w tekstach Wiecha - ale łącz'jcego ich in
terpretacJę z całym mnóstwem e fektuv.; rodem z rymu 
niemego. T :rnia blazenad·a ·1 Nie sądzę , bo t a sl'1.pst1cko
wa konwencja nie dopu5zczała jednakże chwytów po-

nlżej pasa. 
No::-1 Gay był kompozytorem b :ir- dzo plcdnym (na

pisa ł muzykę rlo około trzydzies tu kom~ dii muzycz
nvch i tyluż filmów). Jak wielu twórców. założyl dla 
dystrybucji swych \a póż.niej i cudzych) utworów wlas
n~1 agencje; muzyczno-teatralną, która po śmierci Gaya 
w rr.ku 1954 rozrosła :;ie do imponuj<icycll rozmiarów 
pod rządami je;.!:o syna, Richarda Armitage'a. On to 
wła śnie w csnól :t.e sp<Jdkobiercami dwóch wspólpra
cowników oj~a - popularnego librecisty. Arthur<: Rose 
or::iz nie mniej znan•2go autora tekstów piosenek, Dou
glasa Furb2ra - postanowił przed kilkoma laty do
;irowadzić do ponov.·nego wprowadzcnb .,Me and My 
Girl" n a sceny profesjonalnych te., trów Anglii i St.i
nów Zjednoczonych. Profesjonalnych , bo Noel Gay 
dopisa ł już po wojnic parę numerów dla teatrów ama
torskich. Dodatkowa muzyka odnalaz~" się również -
po długich i żmudnych poszukiwani11ch - w przed
wojennym n<igraniu radiowym, rlla którego Gay skom
ponował uroczą pio~enkę .. Dziś słońce w wielkiej fo1-
mie", otwierającej w nowej wersji pióra :-:itephana Fry 
i reżysera spektaklu. Mike 'a Ockrenta akt IL 

Prapremiera tej nowej wersji „Me ;:: ncl My Girl" 
odbyła się w londyńskim Teatrze Adelphi 12.02.1985 r. 
Sukces by! oszołamiajqcy a recenzje entuz.jastyczne. 
Podobnie miała się rzecz po premierze w nowo otwar
tym nowojorskim Teatne iVbrquis 10.08.1986 r . Sam 
tr,atr, ulokowa ny we wspo. niałym hotelu „Marryott", 
wzburlził zastrzeżenia, ale sztuka przyjęta zestala z nie 
mniejszym niz w Londynie entuzjazmem. 

z mnóstwa głosów prasy - niemalże bez wyjątku 
pozytywnych - ncytuje tylho wypowiedź czołowego 
kr,·tyka teatr z. ln ~g o. Clive B.1rnes ::i na łamach ,.Ne·,v 
York Post": ,.To przedstawienie jes t d elicyjne, dzięki 
takim spektaklom Broadway zyskał sobie sławę. Jest 
w nim humor, muzyka, taniec. wdzięk, dowcip i wir
tuozeria , która chwyta za ~erce . Tak, to· mi się podo
bz.lo. podoba lc się niesłychanie i bez reszty" . „News
week" zamieścił świetną rece 11zję zatytuło\varn1 „Roz
śmieszanie" z podtytułem „ME AND MY GIRL zwala 
Broa dway z nóg", zaś na okładce pcnacl winietą tytu
łową widniał napis - szarfa: „ME AND MY GIRL -
nowy szlagier Broz.dv.rayu". W recenzjach n;1jwięcej 
uwag i skupił n'1. sobie wykonawca glównej roli, Ro
bert Linds:ty, angielski aktor z prawdziwego zdarzenia, 
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wybitny odtwórca ról szekspirowskich. a przy tym 
śpiewak, tancerz i clown o nieporównJn:>j sile ko
micznej . 

Ja , ogJ::idając spektakl w listopacizie 1987 roku (n.l
wiJsem mńwiąc, zdobyłem gra tisowy bilet \\·ado<id 
50 dolarów dzięki wysokim µrotekcjom - tylko tro
s;rkę poniżej Re.<gan::i!), nic widziałem już Uncl~:~ya, 

ale j ego n'.łstęp:·ę, Jima D:tle 'a. J;:ki był .Jim D.;i1c·1 
Og!.1daJ ie go. nie potrafitem wyobrazić sobie. żeby ktos 
mógł być I e p s z y. Podawał kwestie z nie~wyk
łym komizmem, taiiczyl reweiacyjnie, śpiew.il ez::iru
j<!CO, a jego clmvnad~ b:; ł ::: czymś doprawdy zwal:lj·.;
cym z nóg. Zawojował pc.bliczność od pierwszej chwili , 
doprowadził ją do eksta;:y s\':ymi cyrkowymi go1gami 
(zdobył stawę jako wykon .1wca glównej roli w gło.j 

nym musicalu .. Bar11um"!) i w ogóle królowa! n1 sce 
nie o:l po:z<1tku do kari.ca przedstawieni.i.. co miało 

tylko jedn-ą zl;1 stronę - że tro::hę ignorował partne
rów. Podobno Lindsó1y dawa ł ~wym kolegom nieco wic;
cej szans ... 

Nie chcę wcl::lwać się tut:i j w szr:ze~u!owe rozpa
miętywanie nowojorskiego spektaklu. Wyshrczy, je~ !i 

powiem, źe był l:ywy, utrzym::iny w swietnvm temoi~. 

poryw::ij1cy muzycznie i roztańczony do 0bl~du. LAM
BETH WALK stanowił ciągłe , nic koń~z ~ c:e się crc
srendo, prawdziwq orgię muzyki, ta1~::.i i wesołości . 

jakiej od lat nic zdarzylo mi się widzieć ani słyszeć 

w teatrze. 

Oczywiście warunki ultranowoczesnej sceny stwa
rza ły możliwoś::i , o jakie trudr,o skromniejszym tea 
trom, ale nic popad „ jmy w kompleksy: nie wszystko 
budziło mój zachwyt, wiele fragm2ntów kcmedii (m.in. 
kapitalne pierwsze wejście Billa) sprawiało wrażenie 
nic przemyślanych do końc::i. Aktorzy byli dobrzy. 
ale -- z wyj~tkiem główneqo br,haten - ich kreacje 
pozwal<1ly S)ckojnie siedzieć n .: krześle. l\'ie było zrc
szt.1 cz··lSU, żebv wybrzyd7;JĆ - wszystko o:lbywa.lo sie 
tak szy·bko i ,;prawnie, że ręce - jak to pisz<] recen ~ 
zenci cntuzjaś:::i - .. ::nme składały się do okfasków„_ 

Tłum::icz .1 c „Me and My Girl", miałem do ro?.wiąn

nia niezmiernie istotny problem języ k:: sztuki. Bill 
i Sally posługują się w orygin:ile ostrym sl.in~iem 

(tzw. cockney l. ja Z3Ś zdecydowałem się zrezygnować 

z ,!!wary z dwóch po'.vodów. Po pie!·wszc> uwdżaiem. że 
wulgarny,· język pozb·1wi parę Kopciuszków ich wdzic;
ku, po rlrugie b'.Jlem się zbylniej an.oilogii do dopiero 
co wystawione j przez rn:.sze te::itry „My Fair Lady" 
(podobieństwa n:irzucają się zreszt ·1 \\' .-;po~óh nieod
party i nowa Wf'rsja komedii nJwet w pewnym sensie 
je podkreśla). Po licznych „przymiarkach' ' zdecydo
wałem się na -.varLrnt języlo. który zastosował Tuwim 
\\' S\\'.vch słynnych tekstz.ch dla Dymszy. Był to swo;stv 
cwaniacko-kpiar~ki bełkocik ekscentrycznego magik ~, 
byrujmniej nie pozlnwionego dowcipu. polotu i lin
gwistycznej inwc>n::ji. lec.:z ni :> z::iws;:e tra[bjącego \\·e 
właściwy sens słów. DymSll poslugi\val się tym j.;:
zykiem w linny.~h kau.ir2towych nurr.erat:h, a później 

- często i w życiu. Odmian .: tej wyrr.yślonej gwary 
wydala mi sie nJjwlaśdwsza w ustach boilatera „Me 
and My Girl'' 1.e wzglęciu na jego profesję ulicznego 
utukmistrza, bystroś ć i wrodzone poczucie humoru. 
B;11 nie jest mr;len; społecznym ani prostakiem, je:>t 
racze j półinte!igentem z zadatkrmi na inteligenta i nie 
może wyraż.ić się w sposób (przepraszam z:i wyraże
nie') rynsztokowy. Oczywiście , ekscentryczn::mu słow
nictwu towarzyszyć powinno an:iłogiczne zachowanie 
- ten język narzu,:3 konwen::ję roli: Bill musi być. 

ja.k mawiai Dudek, „ty;1ulem ". a przy tym typulem 
niekoniecznie z prawdziwego zdarzenia. To zd~ w ja
kimś sensie określa również słownictwo i zachowanie 
się jego partnerki, Sally. 

Antoni Marianowicz 
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AKTUALNY REPERTUAR 

Franciszek Lehar 

KRAINA UŚMIECHU 

Karl Zeller 

PTASZNIK Z TYROLU 

Emmerich Kalman 

MANEWRY JESIENNE 

~ w. 

Johann Strauss 

NOC W WENECJI 

Johann Strauss 

WIEDEŃSKA KREW 

Leonard Bernstein 

WEST SIDE STORY 

• 

Franciszek Lehar 

HRABINA MARICA 

Włodzimierz Romanowski 
Michał Wroński 

NAJDZIWNIEJSZA 
PRZYGODA KRASNALA 

(bajka muzyczna) 

Józef Talarczyk 

SKARBY ZŁOTEJ KACZKI 
(baśń muzyczna) 

Włodzimierz Romanowski 
Michał Wroński 

RAZ, DWA, TRZY 
DOBRY, ŚREDNI, ZŁY 

(bajka muzyczna) 

W PRZYGOTOWANIU: 

A. L. Webber 

JESUS CHRIST SUPERSTAR 

oraz 

WIDOWISKO MUZYCZNE 

„A Z NAMI KOL~DA" 
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Dyrygenci 

WŁODZIMIERZ ROMANOWSKI 
HENRYK WICHEREK 
Główny specj. ds. propagan::ly wizualnej 
i scenografii 

MARIAN JANKOWSKI 
Scenograf 

JERZY KŁOSOWSKI 
Chórmistrz 

HENRYK WICHEREK 
Kierownik baletu 
JACEK NOWOSIELSKI 

Korepetytorzy 
JADWIGA BRIL-KRYSKA 
GRAŻYNA GRINER 
lUCJA KROSNY-WIDERA 
BARBARA OWSIAK 

Inspicjent 
JACEK TOMASZEWSKI 

Kontrola tekstu 
DANUTA TOMANEK 

Koordynacja pracy artystycznej 
MAŁGORZAT A GRONIEWSKA 

Kierownik organizacji widowni 
WANDA NOWOSIELSKA 

Dekoracje i kostiumy wykonały pracownie 
Państwowej Operetki Śląskiej 
Brygadier sceny WŁADYSŁAW KMITA. 
Kier. elektr. JERZY JURASZEK. Kier. 
prac: kraw. damska IRENA SŁAWINSKA, 
kraw. męska ADOLF URBAN, zdobnicza 
BARBARA ST ANIA, fryzjerska JULIA KO
TOWICZ, farbiarska ZOFIA MAŁUJŁO. 
Rekwizytornia ANDRZEJ KLIK, pracownia 
piast. TADEUSZ PATYKOWSKI, pracow. 
szewska MARIAN SZCZUDLUK, pracow. 
stolarska KRYSTIAN KALUS. 
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