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PIĄTA PREMIERA 1974 ROKU 
dnia 4 maja 

w Teałrse na Taqu Węglowym w Gdańsku 

Dyrektor 
ANTONI BILICZAK 

Kierownik artystyczny 
STANlSLA W HEBAN OWSKI 

Opracowanie gra~iczne 
ROSWITA STERN 

ARiiIDKIN 

„Arlekin ceLuje w zwinności i akrobatyce„. Kojarzyły się 

z nim z.wykle dwa lub trzy specjalne ruchy i wyodrębniały 

go od jego towarzyszy, Pierwszym był sposób wchodzenia 

na scenę w pośpiechu, ale jakby na n ogach niemal sztywno 

wyprostowanych i sprawiając efekt pewnego rodzaju wynio

słości. Wywoływało to wrażenia pewności siebie, mo:!;e . bez

czelności, a na pewno jego własnego przeświadczenia o za· 

bawnej stronie swej roll. Drugim ruchem była niezwykła 

sztuczka, za pomocą której zdawał się zmieniać swój wzrost, 

opuszczając głowę bez poruszania ramionami, a następnie 

nagle .wyciągając szyję, niby ręczną harmonijkę równie:!; nie 

poruszając ciałem. Trzeci zaś ruch polegał na skomplikowa

nej manipulacji czapką i drewnianym batte. wszystko to 

stanowiło charakterystyczny zestaw jego działań". 

(A. Nicoli, W świecie Arlekina, Warszawa )Jl6"7). 



BVARISTO GBERARDI (1663-1708) l KOMEDIA 
DELL' ARTE. 

Syn aktora komedii dell'arte „odziedziczył" po ojcu 
zawód. W_ I"Oku 1680 jest przy założeI11iu w Paryżu· 

pierwszego stałego teatru włoskiego, który się mieścił 
w :starym Hotel de B<>urgogne. Tam też, do czasu 
głośnego skandalu wokół metresy królew.sk!iej pani de 
Maintenon, który przyczynił się do zamknięcia teatru 
(1697), Gherardii wystawia swoje sztuki, gra role Arle
kin.a (1689), rostaje wreszcie dyrektorem tegroż teatru. 

Gherardi dwukrotnie wydawał ·sztukd grane w jego 
teatrze ~- w 1694 roku (3 tomowa edycja) i w 1700; 
przy czym drugie wydanie poszerzone zostało do sze
ściu tomów. 

Włoska komedia dell'arte, o wyraźnym ludowym ro
dowodzie zdobyła popularność, 'która wyniosła ją bar
dzo szybkio za granicę swego rodzinnego kraju. Na 
początku XVII wieku zespoły włoskich k·omediantów 
zdobyły sobie popularność we Francji. 

Oglądała je szeroka publiczność paryska, a nawet 
rodzdna 'kTólewska. Włosi bardz.o szybk·o 12dobyli 
Anglię, gościli itakże na dworze carycy Anny Iwano
wnej (poł. XVIII w.). Włoscy aktorzy w krótltim cza
sie pozyskali należną 'im rangę w oczach :szerokiej 
opin<id publicznej. Ich występy cieszyły się ogr.omną 

sławą. Jan Sebastian Bach jeździł specjalnie do Drez
na, aby oglądać Faustynę Bordoni. 

Natomiast publiczność polska zetknęła się z aktora
mi włoskdmi po :raz pierwszy w okresie tak zwanych 
„wielkich zespołów'', już w :końcu XVI wieku. Więk

szy epiz·od włoski w dziejach naszego życia teatral
nego _przypada na początek wieku XVIII. Po zam
~ęciu TheMre !talie.n, Angelo Oostantini otrzymał 

od Augusta II zaprosżeniie, kt6're skwapliwie przyjął. 

Niestety pechowy, drugi w historii zespołów włoskich 
skandal wokół metresy królewskiej (Constantiini wdał 
się w niefortunny romans) spowodował are~towanie 
aktora, który odpokutował całe zajście 20-letnim wię
zieniem. W tym czasie Tommaso Ristori przybył do 
War·szawy (1715) i prowadził tam teatr przez piętna- -
foie lat. 

Zanim klasycyrstyczne gusty ludzi oświecenia sfor
mułowały estetyczny kanon sztuki, w którym zabra
kło miejsca na k·omedie o proweniencj i ludowej, Bo
homolec .i •Zabłocki chętnie korzystali z jej wzorów. 

St~ też ,bie-rze się szerei analoliii do włoskiej k·ome
dii jakie można odnaleźć w · twórczości polskich ko
me<diopisarzy. 

Zja;wisko jakim jest ~omedia dell'arte ciągle budzi 
na .nowo ,zainrtereso;waniie badaczy. Na Kongresie Tea
trainym w Londynie przy omawianiu zagadnień -tea
trów nawdo;wych bezustannie poja;wiały się sprawy 
zwiiązane z wpływami komedii włoskiej-. Pewien ciąg 

tradycji aktorskiej da ,się przepmwadzić do czasów 
n.am współczesnych. Wspomnieć tu można o słynnym 

klownie szwajcarskim Grosk'u (1888-1959), rodzrinde 
F-ratellinich (Luisa Fratelliniego ,og·lądała w 1909 rro
ku publiczność Warszawska) Charlie Chaplina, Mar
ceUo Moretti, występy P iccolo Teatro z Mediolanu 
w 1958 roku w Warszawie. Tradycje dell'ar te odżyły 

. w myślri i _praktyce teatralnej awangardy przełomu 
wieków. I t ak, odradzająca się komedia d ell'arte jest 
żywa do dziś, dziś talk.że .oglądamy jej nową sceniczną 
postać. 

Maria Żurowska 

E. GHERARDI O KOMEDIACH Z THł:ATRE 
ITALIEN: 

„Komedie te nie są tym rodzajem sztuk · włoskich, 
o których mówiłem w swej przedmowie, że takich 
sztuk :nie można drukować, ponrieważ nie da się ich 
oddzielić rod działań na scenrie, oraz że „Włosi wystę
pują nie ucząc się niczego na pamięć". P rzedstawione 
tu komedie są tymi, k tóre grała lwmpania, zmuszona 
- aby dostosować się do gustów i inte1igencji więk
s7.iości widzów - do wprrowadzenia więcej d ialogÓ\v 
francuskich niż włoskich; autor.zy określają te kome
die jako sztuki francuslcie przystosowane do Theatre 
Italien". 

I. Cytat za: A. Nicoli, W świecie Arlekina, W -wa 1967 

E. GHERARDI O AKTORZE: 

„Nade wszystko aktor musi uważać, żeby nrie mówić, 

kiiedy kto inny mówi, iżby nie spowod·ował niepożą

daneg.o zamieszan1ia w umysłach widzów; podtrzy
mywać każdeg•o, z kim gra, harmonizując swoje słowa 
i dz'iałania .tak dobrze ze słowami i działaniami swego 
towarzysza, że w całym przedstawieniu, we wszyst
kdch ruchach reaguje doskonale .na to, czego wymaga 
jeg·o part ner, i to w taki spo,sób, aby widownia miała 
wrażenie, że para t a ·oprac.owała z góry swoje sceny". 

1. Cytat za: A. Nicoli, W świecie Arlekina, W-wa 1917. 
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KAPITAN 

„.Test to postać pełna em fazy .w słowie i geście. Chełpi s i ę 
on swoją urodą, wdziękiem, bogactwem, a w rzeczywistości 
jest głupcem , tchórzem, łajdakiem, monstrum godnym po
gardy, które należałoby trzymać na łańcuchu. 

(A. Nicoll, W świecie Arlekina, Warszawa 1967) 

GUILLAUI\IE APOLLINAIRE: 

W XVII-wiecz.nym •teatrze dokonują się poważne 

z.miany_: następuje zmierzch tragedii i sielanki, która 
dała początek narodzinom opery. Upada także kome
dia hwnanisiyczna, której język zdolny był już służyć 
tylko jako materia.ł dla Lingwistyki. Cała sztuka ko
miczna udekła do komedi i dell'arte lub inaczej ko
medii improwJzowanej. 

Komedia dell'arte dysponowała enigmatycznym 
tekstem i ustalonym kanonem pcstaci. Aktorzy gra1i 
niezmiennie te same role. Także w sztukach .pcstade 
obdar;zione były niezmiennym szablonem działań, 
a akt-crrzy grali je zawsze w ten sam sposób, jedynie 
sztuki •O skomplikowanej •int.rydze dawały szersze mo
żHwości. W 'komedii posługiwano się ustaloną linJą 

scenariuszową, na kanwie której tworz·ono mnie j lub 
bardziej rozwiniętą akcję, bogatą jednak w szereg 
scen, -zaskakujących sytuacji, żartów, zabawnych ty
rad. 

ScenarJusz był zawieszany w kulisach i akforzy zna
komicie mogli zasięgać konsultacj·i podczas przed
stawienia. 

Dia1og, który aiktorzy •improwizowali był banalny, 
posługiwano się niezmiennym szablonem żartów do
.;;tos·owa.nych do ciągle tych samych sytuacjrl. Ale war
tość komedii improwizowanej leżała w możliwościach 
całego zespołu : włoscy aktorzy byli niezrównani. Po
sułgJwali się żywym, naturalnym językiem, a cały 

banał topnrlal w błyskotliwym dialogu. 

Najbardz·iej znanymi autorami scena'fiuszy byli 
Flaminio Scale i Andreini. Najsłynniejszym zespołom 
zawdzięczamy rozpowszechnienie się komedii włoskiej 
w Europie. Zespoły z Neapolu, Mantui, Bolonii, We
necjd węd·rowały z miasta do miasta, wiioząc ogromne 
zapasy komizmu włoskiego do wszystkich krajów Eu
ropy, a przede wszystkim do Francji 

Wśród ·tY'ch zespołów znajdowała się trupa Silvio 
Fiorillo, który pierwszy wprowadził postać Pukinelli 
do sztuk nearpoldtańskich. Te role zapewniły sukces 
&ndre Calcese. W swoim zespole Fforillo grał rolę 

AI'lekina. 

Zespoły Comici confidenti zyskały ogromną popu
larność. Fabrizzio di Forharis grał role Kapitana. Go
losi, kierowani przez Flaminie Scala posiadali takich 
aktorów jak: Giulio Pasquati (Pantalone), Lodovico 
de Bologne (Doktor), Francesco Andreini (Kapitan) 
który zasłużył się jako aktor i autor, Simone (Arlekin) 
etc. 

Z Comici fideli wyszedł Nicolo Barberi, który póź
niej stworzy najdoskonalszy zespół. '.l'ymczasem trupa 
G1useppe Bianchi, sławnego .komika, inspir·owała 



twórczość Moliera. U botku Bianchi (Kapitan), grali 
znakomici: Tiberio Fiorilli (Scaramouche), Turi (Pan
talone), Costantino Lalli (Doktor) etc. Trupa ta osia
dła w Paryżu w !I'Oku 1660. 

Postac-ie komedii włoskiej posiadają wy•rażny an
tyczny rodowód. I tak możemy łatwo odnaleźć Poli
szynela w Atellanach pod imieniem Maccus, Arlek in 
n ie jest nikim innym jak przekształconym mimem 
a Kapitana łatwo odnaleźć w łacińskim miles glorio
sus. Maskii komedii włoskiej są już rod.zimej prowe
niencji. Doktor jest bolończykiem, Pantalone wenecja
ninem, Brigheolla pochod:z;i .z Piemontu, Arlekin z Ber
gamo, Pulcinella ze spokojnych ·okolic Neapolu, Sca
ramouche jest rodowitym neapolitańczykiem a Kaipi
tan choć obdarzony hiszpańskimi cechami także po
chodzi · z Neapolu. 

Możemy określić zasadnkze cechy postaci. I tak: 
Doktor .to pedant, Kapit an jest mężnym tchórzem, 
Brighella szelmowskim służącym, obdarzonym piskli
wym grosem, A·rlekin to sprytny i dowcipny zako
chany, Pantalone natomiast to nadęty bufon etc. 

Tłum. Maria Żurowska 

1) Fragment książki Guillame Apollinaire, Le TheAtre Italien, 

I 
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CHARLES SIMOND 

W 1645 roku trupa włoska zajęła Petit Bourbon. 
KieTownik•iem tego ·zespołu był Bianchi. .Posiadał Wlie
lu iZnakomitych aktorów z Fiorellim na czele, który 
wsławił się rolami Scaramoucha. Opery grano razem 
z repertuarem komediowym. Włosi wys·tawili 'kilka 
sztuk, które od razu s tały się ogromnym sukcesem. 
.,Finta Pazza" (Oszuka.na dziewczyna) wywołała rewo
lucj ę artystyczną, a zamieszanie jakie się wytworzyło 
zmusiło zespół do opuszczenia Pary:ż,a, zresztą nie na 
długo, bo ;w 1659 Włosi powrócili z nowym repertua
rem. W 1660 dokonał się podział sceny na wloską 
i francuską. Ludwik XIV wyznaczył pensje 15 OOO li
wrów dla zespołu Fiorelłego i dał mu monopol gra
nia w Hotel de Bourgogne. Dochody Włochów rosły 
w miarę, jak przybywało przedstawień. Dialog tych 
sztuk był częściowo włosk.i a częściowo francuski. Ta 
i!Ilnowacja spowodowała zatarg z Komedią F'rancuską, 
która w obron·ie „własnośc•i" wystosOW1ała zażalenie 

do króla. Dwa zespoły broniły swoich interesów. Mi
mo starań Włochów (wybrali najlepszego ze swoich 
aktorów Dominika ze sztuki Baran) zatarg skończył 
się dla nich niepowodzenieill. 

Od tego czasu Włosi obawiali się grać repertuar 
francuski i zwracali się o pomoc do Regnard'a i Duf
resny'a, także do sławnych autorów takich jak· Para
plat i Houdard de la Motte. Zespół odnosił sukces 
za sukcesem do czasu afery wywołanej sztuką Fausse 
Prude (Fałszywa Skromność), w której Madame Main
tenon dopatrzyła się aluzji do swojej ·osoby. Wielki 
skandal. Włosi zostali wypędzeni. Zastępca naczelnika 
policji opieczętował drzwi Hotel de Bourgogne i zes
pół nie zagrał już więcej. Wygnanie to wykorzystał 
Watt eau jako temat do swej sławnej ryciny. Ale wy
gnani niedługo otrzymali łaskawe pozwolenie na po
wrót. Wrócili tym razem do pałacu królewskiego, 
gdzie znowu zrobili furorę. Ich wielkim przeciwni
kiem okazał się Riccoboni, zwany też Lelio. Styl 
włoski powoli tracił na atrakcyjności i zespół zaczął 

grać repertuar francuski. 

1) Fragment książki: Charles S imond, Le The~tre Italien 
en France, <Paris li.Ul. 



POLSKA PRAPREMIERA 

EVARISTO GHERARDI 

A~lfKlft 
z llf Uftf fi~ P~lYlAIHA 

ARLEKIN . . 
KOLOMBINA 
DOKTOR 
ANGELIKA 

OKTAW 

PIERROT 
MEZZETINO 
KAPITAN. 
SCARAMUCCIA 
LEANDER 

(FOIRE ST GERMAIN) 

przekład : Halszka Wiśniowska 
obsada: 

SPIEW ACZKA Teresa Iżewska 

oraz: 

Jerzy Łapiński 
Tomira Kowalik 
Lech Skolimowski 
Elżbieta Kochanowska 
Zofia Bajuk 
Andrzej Piszczatowski 
Andrzej Richter 
Jerzy Nowacki 
Zbigniew Grochal 
Zbigniew Mamont 
Kazimierz Iwor 
Adam Kazimierz Trela 

.Przekupki, przekupnie, bieliźniarka, jubiler, kioskarz, markiza, markiz, elegant, Hiszpan, ka
waler, oberżyści, tragarz, Chińczyk, dzidziuś, astmatyk, śpioch, pasztetnik, stangreci, Casca
ret, De bilet, bliźnięta, dzikus, pół byk, panna, ryby, waga, rak, osioł, oślarz , kanarek i małpka. 

Reżyseria: Muzyka: Scenografia: 
ABDELLAH DRISSI ANDRZEJ GŁOWIŃSKI JADWIGA POŻAKOWSKA 

. Układy ruchowe: Teksty piosenek: 

JOZEFA SŁAWUCKA KRYSTYNA WODNICKA 

Asystent reżysera: ZBIGNIEW MAMONT 

Asystent scenografa: BRUNO SOBCZAK 

Inspicjent : Barbara Dąbrowska 

Sufler: Nina Górna 

Pod kierownictwem kompozytora gra Zespół „RAMA 111" w składzie : Przemysław Dya
kowski, Tadeusz Petrow, Bogusław Skawina, Aleksander Sliwa, Andrzej Sliwa. 

Aktualna obsada na tablicy w hallu. 
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„Ten rodzaj kiomedii nie dopuszcza mierqości u alkto
rów, jest absolutnie niezbędne, aby byli oni doskona-
l .„ 1 • 

Desboulmlers 

~tl! r~~•~ 

JACQUES COPEAU I AKTORSTWO DELL'ARTE 

W roku 1915 Copeau zakłada w Paryżu szkołę tea
tralną. Jednocześnie szuka nowych sposobów odnowy 
aktorstwa. „Już w pierwszym okresie doświadczeń. 
pedagogicznych Copeau podkreśla szczególnie wagę 
tego wszystkiego, co poprzedza słowo w sztuce aktor
skiej. Słowo bowiem - twierdzi Copeau - jest tyl
ko końcową fazą procesu, „dziania się", ono jedynie 
podkreśla, wyakcentowuje coś, co już się stało lub 
zostało pomyślane, odczute, przeżyte. 

Zaczyna się jednocześnie wprowadzanie aktora w 
warsztat twórczy dramatopisarza, kierowanie jego 
myśli ku podtekstom, wyzwalanie aktorstwa z płyt

kiej sztampy, tk:onwencionalnych gestów i pustej de
klamacji. Copeau ciągle, całe życie szuka form unifi
kacji procesów twórczych autora i aktora. I oczywi
ście bard~ prędko odnajduje na tej drodze komedię 
dell'arte, z całym bogactwem inwentarza: stałym ko
stiumem, maską i improwizacją, a przede wszystkim 
z prawdziwym, twórczym, nie tylko odtwórczym ak
torstwem. Pod datą 21 stycznia 1916 roku Gide za-
notował w Dzienniku ... : „Ranek z Copeau w Nouvel-
le Revue Francaise" ... Mówiliśmy długo o możliwości 
utworzenia małej grupy aktorów, dostatecznie inte
ligentn~h. u-ęcznych i znających swe rzemiosło, 

żeby mogli improwizować według danego scenariusza 
i zdolnych ożywić komedię dell'arte na sposób włoski„ 
ale z nowymi typami...". 

1. Zofia Reklewska i Konstanty Pozyna, .wstęp do: 
Jacques Copeau, Naea scena, Warszawa 19'7Z. 



DOTTORE 

„Towarzysz i sąsiad 1Pantalona, czasem przyjaciel, a czasa
mi wróg.„ w szczególności okazuje się on bardziej lubieżny 
niż jego towarzysz i liczne są jego awanturki z pokojówka
mi i innymi kobietami. .. Zasadniczo siła dramatyczna tej 
roli opierała się na charakterystycznym sposobie mó
wienia, jakiego publiczność po niej oczekiwała. W kome
diach Pantalone na ogół odgrywa rolę komiczną, natomiast 
Dottore kręci się tu i tam bez celu, rzadko akcję posuwając 
naprzód, ale za to bezustannie gadając". 

-(A. Nicoli, 'W świecie Arlekina, Warszawa 1967) 

NICOLLO BARBIERI O AKTORACH: 

„Dzisiejsi aktorzy są tacy, że nie znajdziesz dobrej 
książki, której by nie przeczytali, dowcipnego koncep
tu., któreg<:> by sobie nie przyswoili, ładnego opisu, 
którego by nie naśladowali, głębokiej myśli, której 
by nie uczynii.1i swoją; wciąż czy.tają, wciąż zbierają 

pięk:n<:> z książek". 

1. Cytat za: A. Nicoli, w świecie Arlekina, W-wa 1957. 

PANTALONE 
„Jest to przeważnie kupiec albo szlachcic. Komiczne są w 
nim sprzeczności: jest skąpy, -podejrzliwy, rozważny, ale 
niekiedy naiwnie ufny; jest dokuczliwy, ale także dobro
duszny; jest pewny siebie, chętnie chwali się zdrowym roz
sądkiem i doświadczeniem, poucza innych, ale równocześnie 
udaje młodzika, wdaje się w amory, wpada w awantury 
i gotów jest do hulanki i do popisywania się swoimi suk
cesami... Zdarza się, że w przygodach miłosnych jest rywa
lem własnego syna i naturalnie potem przeżywa przykry 
niesmak. Pantalone należy do masek komicznych, m usi bez 
względu na swój charakter budzić śmiech u widzów: służą 

temu głupie dyskursy, wrzawa, dysputy, w których bierze 
udział, stąd też zabawne fiaska I wszystkie kłopoty, które 
mu spadają na głowę". 

(K. Miklaszewski, Komedia dell'arte, Wrocław 1961). 



Tekst: KRYSTYNA WODNICKA 

Muzyka: ANDRZEJ GŁOWIŃSKI 

MASKI (Piosenka finałowa) 

Maski sprzedaję! Maski! Maski! 
Za byle grosik, lub za dwa! 
Maski sprzedaję, Maski! Maski! 
Każda z nich inny zysk ci da! 
Ziemia jest bryłą! 
Swiat bywa plaski! 
.Maski, kupujcie! Maski! 

Kupujcie Maski, a wszystkie się przydadzą, 

Do nowych ludzi, przygód zaprowadzą! 
Im więcej Masek tym dalej można sięgnąć, 
Aż przyjdzie ktoś peumego dnia 

I powie: „Odrzuć Maskę!" 
Daję ci w zamian swoją twarz! 
Nie wstydź się twa'J"Zy własnej! 

własnej!!! 

Maski zrzuca3cie: Maski, Maski! 
Kiedy nadejdzie chwila ta! 
MMki zrzucajcie! Maski! Maski! 
Prawda piękniejsza jest niż gra! 
Przeciwko cieniom! 
Na życia blaski! 
Maski zrzucajcie! Maski! 

To może w każdej godzinie się wydarzyć, 
Ze serce sercu okaże się potrzebne, 
Lecz nim się stanie, bezbronnej ni e noś twarzy! 
Kup moje Maski, nim z kramem swym odejdę! 
Toczy się życie! Jarmark trwa, 
Gdzie spojrzysz - tam potrzaski! 
Szczęście to najtrudniejsza gra! 
Maski sprzedaję! Maski! 

Maski! 

Tekst: KRYSTYNA WODNICKA 

Muzyka: ANDRZEJ GŁOWIŃSKI 

POŁÓWKA POMARAŃCZY 

Jest czas kwitnienia młodych zbóż 
I czas pustego rżyska. 
Jest strumień, który skacze z gór 
I studnia, która wyschła . . 

Prizez palce „dziś" przemknie jak wiatr, 
Zostanie „wczoraj"! 
Więc w pełne dłonie chwytaj świat 
Dopóki pora!!! 

Szukaj drugiej polówki twego serca, 
Malej, złotej połówki pomarańczy! 
Szukaj drugiej polówki swego serca, 
Zanim czas cię śmiesznością obarczy! 

,, 

Niech cię żadna z dróg błędnych nie zniechęca! · 

Choć nie z tarczą z niej wrócisz, lecz na tarcz11! 
Szukaj drugiej polówki Twego serca! 
Malej, złotej polówki pomarańczy!!! 

Niechaj ręce dla rąk!!! 
Niechaj usta dla ust!!! 
Niech wiatr z wiatrem, 
Z plamieniem płomień tańczy!!! 

Niechaj ręce dla rąk!!! 
Nie"chaj usta dla ust!!! 
Niech wiatr z wiatrem, 
Z płomieniem płomień tańczy!!! 

tańczyr 

tańczy! 

tańczy! 
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.Tekst: KRYSTYNA WODNICKA 
Muzyka: ANDRZEJ GŁOWIŃSKI 

PRZYCHODZĄ LUDZIE NA SWIAT 

PTZychodzą ludzie na świat, 
Jak kwi atów pączki ... 
Rodzi się życie, a z nim 
lęk nierozłączny ... 

Jaka gwiazda da nam znać, 
Jaka burza, 
Co wyrośnie z tego pączka, 
Co wyrośnie z tego pączka, 
Oset, czy róża? 
Oset, czy róża? ... 

W każdej kolysce śpi tajemnica. 
Czasem nas wzrusza. Czasami złości. 

Gd11 tajemnicą chcesz się zachwycać, 
Bacz, by ją począć w miłości! 

Bacz, by ją począć w miłości! 

Dochodzą ludzie swych lat, 
podnoszą glowy, 
I już im śpieszno na targ, 
W tlum kolorowy! 

N ie słuchają neptu gwiazd, 
Blysków burzy! 
Każdy z nas na własny sposób, 
Każdy z nas na wlasny sposób, 
Szczęście swe wróży .. . 
Szczęście swe wróży .. . 

W każdym człowieku śpi tajemnica, 
Potęga skrzydeł, Zub... uszu oślich ... 
Jedno nas łączy w blasku księżyca -
Lęk... i... walanie milości! 
Lęk... i... walanie miłości! 

Redaktor programu: 
MARIA ŻUROWSKA 

Brygadier sceny: 
Ignacy Dabkiewicz 

Swiatło: 
Tomasz Gewa rtowski 

Rekwizytor: 
Mirosława Zdunek 

Kierownik techn i.czny: 
Stanisław Matysik 

Główny elektryk: 
Andrzej Ambroziński 

Elektroakustyk: 
Edmund Orent 

Kierownik pracowni krawieckiej: 
Regina Darła .k 

Tomasz Szwajkowski 

Kierownik pracow.ni stolarskiej: 
Maksymilian Kitowski 

Kierownik pracowni malaIISkiej: 
Edmund Nowakowsiki 

Kierownik Pracowni Tapicerskiej: 
Stanisław Włodkowski 

Kierownik pracowni perukarskiej' 
Nina Poloinis 

Kierownik pracowni szew9kiej: 
Cze ·sław Baranowski 

Kierow;"1ik pracowni mechaniczno-ślusarskiej: 
Stanisław Parfimczyk 

Modelator: 
Marian Kujawski 

Główny rekwizytor: 
Stefania Kujaw.ska 

Kierownicy adminisM-acyjni scen: 
S t a n i s ł a w a S t a s z a rk (Gdańsk) 

H a 1 i n a Z e m ł o ~Sopot) 

ZGGdy-1627. 4000. K-2. 



'· 
' 

Pl--0 

~ ... 
ł Ul D l d 7. ~ <.\ ·z 5 '3 

.-er 


