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Geneza baletu „Pan Twardowski" 
ZE WSPOMNIEN LUDOMIRA RÓŻYCKIEGO 

Pomysł napisania baletu „Pan Twardowski" wyszedł od Młynarskie
go, dyrektora opery Warszawskiej. Młynarski namawiał mnie nie tylko 
do skomponowania muzyki, ale jednocześnie do stworzenia takiej dra
matycznej fabuły baletowej, któraby odpowiadała legendzie o Mistrzu 
Twardowskim. Byliśmy obaj w kłopocie, bo na razie nie mieliśmy po
jęcia jak ma \ivyglądać „Mistrz Twardowski" na scenie. Młynarski radził 
aby zwrócić się do literatów o projekt kompozycji libretta. Zaczęliśm.Y 
od Krzywoszewskiego, który przyjął nas bardzo mile, lecz po usłyszeniu 
propozycji odpowiedział, że nie wyobraża sobie Pana Twardowskiego 
na sc_enie. 

Młynarski nie tracił jednak nadziei, mówiąc: „nie oglądaj się na lite
ratów, zacznij pisać muzykę. Trzeba dać tylko moi;ność tańca baletowi 
i pantomimie. Przecież tyle myślałeś o Twadowskim pisząc poemat". Na 
tych słowach rozstaliśmy się i zacząłem poszukiwania za książką Kra
szewskiego. Czytałem ją gdy byłem małym chłopcem. Z trudem udało 
się mi odszukać zniszczony egzemplarz i wnet zabrałem się do czytania. 
Po kilku dniach zaczęły się rysować w wyobrażni kontury poszczegól
nych obrazów. 

Wkrótce z pomocą żony, która zainteresowała się pomysłem, powstaje 
obraz 1-szy. pt.: „W pracowni Twardowskiego" z fantastycznym zjawie
niem się diabła i piekielną jazdą przez komin. W kompozycji tej opie
rałem się na Poemacie, który pisałem pod wrażeniem Kraszewskiego. 
Koty na dachach Krakowa z popularną sceną zbiorową sów i puhaczy tj. 
obraz II-gi, powstały w ciągu kilku dni, jako wyłączny pomyśl mojej 
żony. Zasadniczo sprzeciwiałem się temu, ale kotek „pazurek" który 
stale asystował nam w naszych wspólnych posiedzeniach w końcu zwy
ci ężył. W dziwny sposób powstał pomysł obrazu w podziemiu Olkusza, 
jako fragment tonalnych pasaży bez określonego rytmu. Miało to wy
obrażać szumiące wodospady i strumienie podziemnego państwa Lucy
fera. 

Pracę przerwał nagły wyjazd do Berlina, gdzie wzywano nas w spra
wie zarekwirowanego mieszkania (rok 1919). Przed wyjazdem poszedłem 
pożegnać się z Młynarskim. Zastałem go grającego Mozarta. Z całym 
!!pokojem i miłym - jak zwykle - uśmiechem, uścisnął mnie serdecznie 
i powiedział: „Mozart dziwnie działa na mnie kojąco. Ty też komponuj. 
Twoje utwory będą osłodą dla przyszłych pokoleń" ... 

„Da Bóg, to wystawimy Twardowskiego na twoją chwałę". Słowa Mły
narskiego zrobiły na mnie wielkie wrażenie. Kto wie gdyby nie one, czy 
nie przerwałbym rozpoczętej pracy?... Do Berlina przyjechaliśmy za-
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późno". Mieszkanie nasze - wbrew wszelkiemu prawu - było zarekwi
rowane. Pozostawiono nam tylko jeden mały pokój i to na krótki czas. 

W tym ciasnym pokoju, bez f0rtepianu, instrumentowałem pierwsze 
sceny Twardowskiego. Wkrótce zacząłem otrzymywać listy. Młynarski 
zapytywał jak daleko posunąłem się z pracą. Było to we wrześniu 1919 
roku. Sezon zbliżał się i J'4łynarski wzywał mnie do Warszawy. Tym
czasem musiałem zająć się ostatecznym zlikwidowaniem mieszkania 
w Berlinie. Znajomi Niemcy radzili mi pozostać w Berlinie, gdzie mia
łem już wyrobione stosunki i kontakty z dyrektorami oper, oraz przy
jazną wokół mnie atmosferę muzyczną. Najserdeczniejszy przyjaciel, 
intendent Opery Wrocławskiej, Waldemar Runge, który wystawił moją 
operę „Eros i Psyche" nie mógł mi darować, że wyjeżdżam. Argumenty 
Rungego, trafiły mimo wszystko w próżnię . Perspektywy stawiane mi 
przez Młynarskiego, który marzył o wskrzeszeniu opery polskiej, wpły
nęły ostatecznie na moją decyzję powrotu do kraju. W Warszawie zamiesz
kaliśmy w jednym pokoiku u matki mojej .żony, przy ul. żurawiej, gdyż 
pozostałe pokoje były zarekwirowane. Tu przystąpiłem do dalszej pracy 
nad Twardowskim. Pierwsze 4 obrazy były już u kopisty i wkrótce 
mieliśmy rozpocząć próby korekturowe. Miało to cel podwójny: po pier
wsze, umożliwić jeszcze ewentualne zmiany, a jednocześnie zapoznać 
baletmistrza Zajlicha z muzyką, aby w ten sposób natchnąć go do stwo
rzenia koncepcji choreograficznej . Trzeba przyznać, zarówno Młynarski 
jak i Zajlich nie szczędzili mi słów zachęty, co dopingowało mnie de> 
pracy nad baletem. Chodziłem niemal codziennie na próby do opery. 
Czasami dochodziło do tego, że Młynarski kontrolował moje zachowanie 
za kulisami. Nie pozwalał na żadne dłuższe rozmowy z baletnicami... 
a wśród nich było kilka bardzo pięknych. „To wszystko po premierze" 
- mawiał. „Teraz marsz do domu", bo jak nie, to zatelefonuję do pani 
Stefanii" ... a tego bałem się jak piekła . 

Dyrektor Młynarski był przerażony ogromem zadań związanych 
z technicznym wystawieniem baletu. Kłótnie pomiędzy mną, kapelmi
strzem i dekoratorem Drabikięm na temat co i jak ma być zrobione -
były na porządku dziennym. Ja pragnąłem, aby nie było przerw mię
dzy obrazami. Temu nie odpowiadała początkowo skomplikowana kon
cepcja dekoracyjna Drabika z licznymi drewnianymi przybudówkami. 

Dużo czasu minęło zanim Drabik zgodził się uprościć maszynerię de
koracyjną. Zaczęły się teraz niezliczone próby. Brakowało mi jeszcze 
dwóch obrazów: Rynku Krakowskiego i zakończenia. Duże trudności mia
łem z ostatnim obrazem. Jednak kochany Kraszewski dopomógł mi. 
Obraz ten ułożyłem zupełnie według niego. I dziś jeszcze, a może tym
bardziej, słowa Kraszewskiego przejmują mnie głębokim wzruszeniem. 
„Gdy ponad ziemię lecieli, Twardowski patrząc na nią raz jeszcze całą 
swą przeszłość przypomniał. Zwykle, gdy się kończy życie, przychodzi 
ono pożegnać człowieka ... Znowu w jego duszy ozwała się młodość szczę
śliwa, znowu zadźwięczała mu w sercu owa pieśń do Boga-Rodzicy" . 
... Lot Twardowskiego ponad ziemię, to lot człowieka ponad życiem ... 

Tymczasem rozniosła się po Warszawie fama o fantastycznych me
trowych smokach w Operze. Genialnym pomysłem Drabika było zro
bienie smoka przy pomocy kilkanaściorga dzieci, trzymających się za 
ręce a ukrytych pod złotolitym materiałem i wolno sunących się 
po scenie. Z ogona i z oczu smoka tryskały strumienie oślepiającego 
światła. W końcu odbyła się próba generalna. Natłok ludzi na próbie 
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był tak wielki, że trzeba było wezwać policję do pomocy. Na próbie 
wszystko szło jak najlepiej. Byłem nią śmiertelnie znużony, a jedno
cześnie zdumiony dziełem, które napisałem właściwie bez wielkiego 
wysiłku, jakby we śnie. Pisząc bowiem nie zawsze zdawałem sobie 
sprawę, jak będzie wyglądać. Myślałem tylko o tym, aby muzyka była 
taneczną. Fantastyczność powieści Kraszewskiego niejasno rysowała 
mi podłoże akcji. Miałem jednak świetnych doradców: Piotra Zajlicha, 
który w lot pojmował wszystkie moje zamierzenia i genialną pomysło
wość Drabika, który w „Panu Twardowskim" dał najsilniejszy wyraz 
swojej fantazji dekoracyjnej. Ale ponad wszystko podkreślić muszę nie
strudzony entuzjazm i wiarę Młynarskiego, który swym dobrym uśmie
chem łagodził nieporozumienia na deskach teatru i z entuzjazmem pod
sycał ogólne zainteresowanie wykonawców. Gdyby nie Młynarski, bał
bym się pokazywać na ostatnich próbach. Wszyscy mieli do mnie pre
tensje. Trudno sobie wyobrazić zamęt jaki panował w teatrze. Mówiono,· 
że nie tylko Twardowski z piekła rojem ale i kompozyto.r. który tyle wy
myślił scen. Najwięcej narzekali robotnicy techniczni zatrudnieni przy 
ciągłych zmianach dekoracji. Według mnie wszystko szło za powoli 
i z tego powodu miałem niezadowoloną, jak mi mówili - wielce obra
żoną minę. Wogóle zdaje mi się, że nie byłem mile widziany w teatrze. 
Kinematograficzny styl muzyki operowej zapoczątkowany u mnie 
w dziele „Eros i Psyche" a kontynuowany w „Panu Twardowskim" był 
dotychczas nieznany w literaturze operowej, wymagał sceny obrotowej. 
Ponieważ scena była mała, trzeba było połączyć ją z salą baletową, aby 
uzyskać odpowiednią perspektywę dla obrazu pt. „W podziemiach Ol
kusza". 

Wreszcie przychodzi dzień premiery. Bilety od tygodnia wysprzedane. 
Cała Warszawa nadająca ton życiu artystycznemu wraz z licznymi 
członkami ambasad zagranicznych zjawiła się na premierze. Czułem się 
u schyłku sił. Prawdę powiedziawszy premiera po tych wszystkich trud-

. nościach już nie interesowała mnie. Byłem szczęśliwy, że będę mógł 
odpocząć. 

Publiczność przyjęła balet entuzjastycznie. Szczególne wrażenie wy
warła inscenizacja smoka „W podziemiach Olkusza". Prasa wypowiadała 
siE; różnie. Byli też i tacy, którzy pisząc o premierze - zapomnieli 
wspomnieć o muzyce do baletu, uważając ją za coś drugorzędnego. 
Wogóle jeżeli chodzi o danie jaki,ęjś syntezy twórczej dzieła, to wśród 
naszych krytyków jakoś za mało takich, którzy potrafiliby to zrobić. 

A oto jedna z krytyk „Pana Twardowskiego" ... rodowód baletu fan
tastycznego, który nagle uczynił Teatr Wielki największą atrakcją sto
licy, napełnił trzy wieczory z rzędu publicznością - jest niebywale 
wysoki. Treść - najpiękniejsza z podań czarodziejskich narodu pol
skiego . ..Jej skład chemiczny - najmilsze połączenie humoru z poważ
nym sensem moralnym, żartu z mistycyzmem - słowem, arcydzieło 
groteskowej fantazji. Muzyka najświetniejszego kolorytu orkiestrowego. 
Dekoracje najbardziej twórczego malarza scenicznego. Wreszcie i tańce 
układu najzdolniejszego baletmistrza. Taka wyjątkowa kooperatywa 
artyzmu szczególnie jest warta tego, żeby o niej poważnie mówić. Idzie 
przecież o to, aby „Pan Twardowski" żył, kwitł i zwyciężał, zwyciężał 
bezwład i bezsmak zwykłych upodobań muzycznych i malarskich". 

W końcu przyszło otrzeźwienie. Balet napisany, wystawiony i... cały 
szereg przedstawień wykupionych. Jednym słowem powodzenie. Ale 
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mimo to, nie zjawił się żaden nakładca, który chciałby wydać balet 
drukiem. Nie zapytano nawet o wydrukowan1e jegowyjąbków: Stanąłem 
więc wobec problemu. (W Polsce nie wydano dotychczas ani jednej par
tytury operowej). - Co robić, gdzie się udać? Byłem zrozpaczony. Jakże 
godnym zazdrości jest poeta, lub malarz. Na przykład ten ostatni nama
luje obraz, pokaże go i na tym kończy się jego trud. A nade wszystko 
nie ma do czynienia z taką masą ludzi. Nie jest zależnym od wyko
nawców, których jeżeli chodzi o utwór muzyczno-sceniczny, to liczyć 
można na setki. Ale najważniejsza to kwestia wydaWQicza, bez której 
utwór skazany jest na zapomnienie. Wreszcie miałem już dosyć Twar
dowskiego. Chciałem od niego odejść i zabrać się do nowej pracy. Ro
dził mi się pomysł nowej opery, o czym mówiłem do Młynarskiego, Ten 
patrzał na mnie z niepokojem mówiąc: „wydaje mi się, że napiszesz 
znowu operę o 10 obrazach", czemu ja nie zaprzeczyłem i odpowie
działem: „kinomatograficzny styl oper jest moją pasją". Młynarski miał 
minę zaniepokojoną. Był tak zmęczony „Panem Twardowskim", że per
spektywa nowych awantur z dekoratorami, śpiewakami przerażała go 
tym bardziej, że nastrój w teatrze mimo powodzenia baletu nie zapo
wiadał się bynajmniej życzliwie„ W końcu powiedział mi: „Jedź na wieś, 
<>dpocznij - czekam na twoją nową operę. Ja też muszę odpocząć, aby 
nabrać sił do dalszych twoich eksperymentów". Uścisnęliśmy się ser
decznie i pożegnali. 

A jakie były moje reminiscencje po wystawieniu baletu? 
Opera daje najsilniejsze wrażenia. One wywołują największe napię

cie stanów psychicznych. Malarstwo, muzyka, poezja, dramat - każdy 
z odłamów sztuki ma tu swoją sferę oddziaływania. One nie dają się 
odgraniczyć. Wszystkie działają razem, obejmując całość objawów. Dają 
wrażenia i wzruszenia, które mogą całkowicie zawładnąć człowiekiem. 
'l'a siła przeżytych wzruszeń, entuzjazm, uwielbienie dla twórcy i współ
działających. W teatrze najlepiej widzi się jak sztuka może łączyć wielki 
tłum, i zdolna jest nim zawładnąć oraz zmusić do uniesienia, do szczy
tów zachwytu, do łez ... 

Największym moim zadowoleniem była reakcja widzów na balet, 
ale i ~o wszystko prędko minęło. 

Z materialów zaczerpniętych z prywat
nego archiwum S. Ludomirowej Różyckiej. 

TWARDOWSKI 
JEST POSTACIĄ HISTORYCZNĄ 

Józef Ignacy Kraszewski we wstępie do powieści pt. „Mistrz Twar
dowski", wydanej w 1874 roku zaznaczył, .,że Twardowskiego Polacy 
lwzięli niechybnie z europejskiej, zachodniej legendy" . 

To twierdzenie, oparte na przestarzałych poglądach jest mylne. 
Twardowski jest postacią historyczną i żył w wieku XVI (urodzony 
około 1522 roku). Jakiś czas przebywał w Wittemberdze, gdzie poznał 

·późniejszego biskupa krakowskiego, Franciszka Krasińskiego i razem 
z nim powrócił do Krakowa. Z podróży tej Twardowski przywiózł ze 
sobą do Polski misterne zwierciadło. Za sprawą tegoż biskupa został 
Twardowski koniuszym króla Zygmunta Augusta. Zmarł między 1572 
a 1577 r. PJiZed śmiercią zapisał zwierciadło biskupowi Krasińskiemu. 

Twardowski był szlachcicem i trudnił się praktykami, które wyrobiły 
mu opinię czarnoksiężnika. Jest prawdopodobne że dokonał jakiegoś 
eksperymentu w związku z żądaniem króla ukazania mu ducha kró
lowej Barbary. 

Możliwe jest, że napisał też księgę, którą przez pewien cr.as prze
chowywano w Wilnie. Poza Krakowem jakiś czas mieszkał w Byd
goszczy. Dowody historyczności Twardowskiego są następujące: 

Według rękopisu Jakuba Wereszczyńskiego z 1578 roku, zamieszczo
nego w streszczeniu w „Tygodniku Ilustrowai;iym" 1864, numer 236, s 119 
Kazimierz Władysław Wójcicki, pod kryptonimem K. Wł. W. zamieścił 
wiadomości o pobycie Krasińskiego i Twardowskiego w Wittemberdze 
oraz o ich przyjacielskich stosunkach po powrocie do kraju. 



Drugim dowodem historyczności Twardowskiego to sprawa wspom
nianego zwierciadła. Po śmierci biskupa Fr. Krasińskiego, jeden z jego 
krewnych ofiarował je kościołowi w Węgrowie. Oskar· Kolberg tak opi
suje to zwierciadło („Lud" Seria V Kraków 1871 s. 334). 

„Jest ono z metalu białego, płaskie, wysokie cali 22, szerokie cali 19, 
w czarne staroświeckie ramy oprawne„. Musi to być zabytek bardzo 
dawnego wieku. Na ramach zwierciadła znajduje się napis rozmieszczony 
w 4 członach". 

„LUSERAT HOC SPECULO MA 
GICAS TWARDOVIUS ARTES 
LUSUS AT ISTE DEI 
VERSUS IN OBSEQUIUM EST" 

Co znaczy: Twardowski tym zwierciadłem zabawiał był wykonując 
magiczne sztuki, lecz bawienie to zostało zamienione na służbę Bożą. 

Zwierciadło to zachowało się do dnia dzisiejszego i znajduje się w za
krystii kościoła parafialnego w Węgrowie koło s 'iedlec. Jest ono zupełnie 
równe i gładkie, a nie wypukłe więc nie powiększające. 

Dalszy dowód historyczności Twardowskiego łączy się z jego szla
checkim pochodzeniem. J. I. Kraszewski pisał o Twardowskim „że fan
tazja urobiła go na swój sposób, przechrzciła i przebrała go w kontusz". 
Tymczasem brzmienie nazwiska na (ski) i fakt, że był koniuszym kró
lewskim, oraz to, że w podaniach ludowych występuje jako szlachcic 
n. p. znane odezwanie się diabła w karczmie - Verbum nobile debet 
esse stabile - słowo szlacheckie winno być stałe - dowodzi, że Twar-

. dowski był szlachcicem. 
Wreszcie jako o rzeczach mniejszego znaczenia należy wspomnieć, 

że w Krakowie jeszcze w XVIII wieku pokazywano dom w pobliżu bra
my Grodzkiej, który miał być domem Twardowskiego. Podobnie w Byd
goszczy na Starym Rynku, istnieje dom, który tradycja ludowa wska
zuje jako dom .Twardowskiego. Ponadto kilku autorów z XVIII wieku 
wspomina o wileńskiej księdze Twardowskiego. (Księga ta zaginęła). 

(Na podstawie pracy prof. Dr Wiktora Hahna, zamieszczonej jako 
wstęp do książki J. I. Kraszewskiego pt. „Mistrz Twardowski", nakładem 
Ludowej Spółdzielni Wydawniczej W-wa 1957 r. 

• 

PA N TWARDOWSKI 

AKT I 
T R EŚ Ć BALETU 

Obraz 1. . Pracownia Mistrza Twardowskiego 

W pracowni krakowskiej czuwa stary Twc.r
dowski, zubożały polski szlachcic, legendarny 
alchemik. Mozolnie szuka w uczonych księgach 
tajemnicy sztucznego tworzenia złota. 
Zasnął na ławie wierny sługa Maciek, opu

ściła wreszcie pracowni_ę energiczna i despo
tyczna Pani Twardowska, ale stary Mistrz nie 
myśli wcale o spoczynku. Szuka uparcie. Ni~ 
stety, również i dzisiejsza próba nie daje rezul
tatu! Starca ogarnia rozpacz, jego ręce opadają 
bezradnie, jest bezsilny wobec tajników natury 
i nauki. 

Na domiar złego do pracowni wtargnęli wie
rzyciele i gwałtownie domagają się zwrotu pie
niędzy. Na szczęście roztropny Maciek, zbudzo
ny z drzemki nagłym hałasem, przywołuje na 
pomoc Panią Twardowską. 

Upokorzony i zrezygnowany Twardowski zo
staje w pracowni sam. Nic mu nie dała nauka 
i trud wieloletnich alchemicznych poszukiwań. 
Wszystko przeminęło, przyszła nędza i starość. 
W nieszczęśliwym starcu rodzi się więc nagły 
bunt, pragnienie życia i niewiara w potęgę nau
kowych ksiąg. Opętany rozpaczą wzywa na po
moc piekielne moce, skoro wszystko inne osta
tecznie zawiodło. Na jego desperackie zaklęcie 
natychmiast pojawia się Diabeł, gotowy do 
wszelkiego rodzaju usług. Kusicielsko nęci Twar
dowskiego obietnicami o powracającej młodości, 
o bogactwie i miłosnym szczęściu. W zamif1n 
pragnie tylko jedno: zapisania mu duszy. Oslło
łomiony Twardowski nie wie
rzy jednak czartowskim za.
pewnieniom, chce te wszystkie 
ułudne miraże wpierw zoba
czyć. Wędruje więc posłusznie 
za Diabłem. 

. I 



Obraz 2. Krakowskie dachy 

Diabeł' przywiódł Twardowskiego na dachy 
Krakowa i ukazuje mu stąd przepiękny, naj
dziwniejszy świat. Na szatański rozkaz krążą 
stwory nocne: Nietoperze, So
wy, Kruki i Diabliki. Mistrz 
Twardowski w asyście Diabła 
odjeżdża na kogucie w dalekie, 
m:cące krainy, aby mógł na
ocznie przekonać się o praw
dziwości obietnic usłużnego 
Czarta. Na dachach pozostają 
jedynie Koty. 

Obfaz 3. Podziemia Olkusza 

Diabeł chcąc zdobyć zgodę Twardowskiego na 
zaprzedanie piekłu duszy, przywiódł go do swe
go królestwa, rozciągającego się w podziemnych 
czeluściach olkuskich kopalni srebra. Tutaj, na 
wszechwładny diabelski rozkaz otaczają zdu
mionego Twardowskiego wodniki, roje zwie
wnych nimf rzecznych, wreszcie pojawia się 
Królowa wodnic-wiślanek. Demoniczna Królowa 
podziemi zwodzi Twardowskiego swym nieziem
skim czarem, wabi go swym ułudnym pięknem. 
Twardowski ogarnięty nagłym zachwytem i mi
łością wyciąga po nią spragnione dłonie, ale 
piękna władczyni podziemnego świata znika 
z jego oczu, wśród najad i nimf, więc Mistrz 
Twardowski jak urzeczony idzie za nią, zresztą 
zgodnie z intencjami obłud
nego Diabła. 

Do mrocznych sztolni olkus
kich kopalń srebra wchodzą 
górnicy z kilofami. 

Ledwo przebrzmiały ich 
kroki, do groty wpadają zbój
nicy tatrzańscy, wracający 
z wyprawy nocnej. Uprowa
dzają ze sobą góralską dziew
czynę, niosą łupy bogate i tań
czą radosny, skoczny taniec 
z porwaną góralką. 

Obraz 4. W Krzemionkach 

Znów podziemne groty, jary i zapadliska. 
Wszędzie panuje tu ciemność, królestwo sił pie
kielnych. Diabeł przywiódł tutaj cały swój czar
towski orszak wraz z Królową Podziemi, do mi-
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. łości której tęskni Twardowski, opętany dia
belskimi urokami. W imię grzesznego pożądania 
pragnie na nowo posiąść młodość, siłę czarno
księską oraz bogactwo. Gotów jest na wszystko . 
Tę chwilę słabości zubożałego szlachcica wyko
rzystuje Diabeł i raz jeszcze przymawia się o za
pisanie mu duszy. Twardowski urzeczony poka
zanymi mu urokami młodości i użycia, zgadza 
się, jednak pod warunkiem, że Diabeł jego duszę 
odbierze ty 1 ko w Rzym i e. Następuje zaraz 
piekielna radość, orgiastyczny sabat podziem
nych stworów, zjawia się nawet książę piekieł, 
sam Boruta, by być naocznym świadkiem za
wartej umowy. Twardowski własną krwią pod-

' pisuje cyrograf na wołowej skórze, oddając tym 
samym swą duszę- Diabłu, wzamian za młodość, 
bogactwo i ziemskie szczęście. Na rozkaz Diabła, 
otoczony piekielnymi stworami, wchodzi stary 
Twardowski do kotła, z którego przy wtórze 
satanicznego rozgardiaszu, wychodzi odmłodzony, 
rzeźki i pełen sił. Miłosnie 
podbiega do Królowej Podzie-
mi, owej rozkosznej Diablicy, 

- otoczony sabatem podziem
nych stworów, świętujących 
chwilę zaprzedania ludzkiej 
duszy zachłannym mocom pie
kielnym. 

Obraz 5. Rynek w Krakowie 

Na zaludnionym - jak zwykle - Rynku kra
kowskim rozgorzała codzienna kłótnia swarli
wych przekupek. Błąka się wśród nich niewiasta 
z rozbolałym zębem i markotny kaleka o kulach. 
Między rozsierdzone baby rynkowe wpada Twar
dowska, a za nią wiecznie gapiowaty Maciek. 
Oczywiście Pani Twardowska zamiast załago
dzić bójkę, jeszcze bardziej ją potęguje. Maciek 
jest' w tym wypadku roztropniejszy, bo sprowa- . 
dza halabardników, aby rozdzielili powaśnione 
baby. Na szczęście na Rynku pojawia się ucie
szny Lajkonik, który swymi tanecznymi harcami 
pochłania ogólną uwagę. 

Z wieży Mariackiej rozbrzmiewa me\odyjny, 
doniosły hejnał. Tymczasem pomiędzy rynkowy 
tłum wchodzi odmłodzony Twardowski wraz 



z asystującym mu ustawicznie Diabłem: Podbie
ga do niego giermek, przynosząc mu wezwanie 
na zamek wawelski, przed oblicze samego króla. 
Przybiega też skwapliwie Pani Twardowska, ale 
on jej prawie że nie poznaje. Korzystajqc 
z udzielonych mu przez Diabła sił czarno
księ;;kich, Twardowski uzdrawia kulawego 
i wyrywa rozbolały ząb krakowskiej miesz
czce. Otacza go rozentuzjazmowany tłum, a pie
piękna Cyganka w asyście dorodnych Cyganów 
wdzięczy się do niego w ognistym czardaszu. 
Odmłodzony Twardowski jest upojony swym co
raz obfitszym szczęściem. Korzystając z pomocy, 
Diabła, zaczarowuje nagle roz
tętniony tłum rynkowy, każe 
mu tańczyć zawrotnie, hulać 
i w pełni zażywać nieprzebra
nych rozkoszy ziemskiego 
bytowania. Jest to zresztą jego 
głównym marzeniem. 

Obraz 6. Komnata króla 

Król Zygmunt August rozpamiętuje swój ból 
po stracie umiłowanej żony Barbary. Dworzanie 
prowadzają wezwanego Twardowskiego, o któ
rego sile cza1·noksięskiej sława dobiega już 
nawet na Wawel. Twardowski przypada do ko
lan monarchy, jest wzruszony widokiem żałości 
Zygmunta Augusta. Przy pomocy . Diabła roz
poczyna czary i przywołuje ducha zmarłej Bar
bary. Pojawia się ona w oparach dymu, miłoś
nie wyciąga do króla swe dło
nie, jakby go wołała do siebie, 
jakby i ona cierpiała z powo
du nagłej rozłąki Król 
zrywa się z fotelu, biegnie 
w stronę umiłowanej, ale 
wizja urocza znika. Zrozpa
czony pada bez przytomności 
na posadzkę. Twardowski 
przywołuje służbę dworską 
i w asyście Diabla znika nie
postrzeżenie. 

Obraz 7. Wschodnia kraina 

W haremie bajkowego seraju piękne kobiety 
oczekują nadejścia swego pana i władcy. Naj
piękniejsza z nich sprawdza swoją urodę przed 
zwierciadłem. Tu przyprowadza z kolei Diabeł 
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Twardowskiego. Haremowe piękności popisują 
się sw,ymi wschodnimi tańcami. Diabeł nawet 
ożywia posąg hurysy i każe jej tańczyć dla 
Twardowskiego w otoczeniu wschodnich wojo
wników zawrotny taniec ze sztyletami. Gdy taniec 
urywa się, piękna hurysa pada jak podci~t~ 
kwiat na ziemię, a wojownicy wynoszą JeJ 
znieruchomiałe ciało. 

Twardowski nie widzi jednak tego, bo wpatruje 
się w Najpiękniejszą. Urzekły go jej egzotyczne 
oczy, jej gibka kibić, chwyta ją więc w ramiona 
i następuje między nimi mi
łosny duet, w którym dwoje 
serc ruchami roztańczonych 
ciał opowiada sobie nagłe roz
kochanie. Diabeł jednak prze
rywa tę sielankę, bo chce jak 
najprędzej zwabić Twardow
skiego do Rzymu, by odebrać 
jego duszę. Twardowski ocza
rowany pięknością Królowej 
Wschodu nie myśli jednak 
o zapłacie, obiecanej piekłu. 

Obraz 8. Ta Karczma „R z y m" się nazywa 

Przed karczmą stojącti na rozstajach wre lu
dowa zabawa. Parobczaki i wiejskie dziewczyny 
hasają zapamiętale w oberku. Tymczasem 
przy stoliku siadł wraz z Diabłem Twardowski, 
by uraczyć się staropolskim miodem. Diabeł 
coraz częściej napełnia mu szklanicę, by łatwiej 
dał się wciągnąć do wnętrza karczmy. Hałaśliwa 
wrzawa towarzysząca komicznemu tańcowi 
Karczmarza i · jego korpulentnej połowicy, roz
budziła w podchmielonym Twardowskim chęt
kę zatańczenia. Mimo, że Diabeł prawie na siłę 
ciągnie go do karczmy, wyrywa się i wiedzie 
urodziwą Krakowiankę do mazura. Za jego 
przykładem idą wszyscy młodzi, skorzy po sta
ropolsku do wypitki i tańca. Wtedy Diabeł przy
wołuje Krasawicę, która kusi Twardowskiego 
w tańcu kozackim aż udaje się jej zwabić 
ro.zkochanego szlachcica do karczmy, nazwanej 
„Rzym". 



Diabeł triumfuje, boć przecież właśnie w Rzy
mie miał odebrać zapisaną mu duszę. Twar
dowski jest załamany. Właś-
nie teraz, gdy tak bardzo 
ukochał życie, ludzi i świat 
cały, gdy zapragnął ZWYkłego 
ludzkiego szczęścia, musi iść 
na stracenie. 

Lud wiejski podziela jego 
smutek intonuje nabożną 
pieśń. 

Obraz 9. Wyzwolenie 
Modlitwa ludu wyzwala Twardowskiego spod 

władzy Szatana. Twardowskiego otaczają 
Gwiazdy, znaki Zodiaku, symbole piękna i czy
stości. Zawisa na księżycu, 
gdzie przetrwa w legendzie 
ludu aż do ostatecznego wy
zwolenia. 
Diabeł nie może go tam 

osiągnąć, miota się z wściek
łości, że przegrał w pojedynku 
o zdobycie ludzkiej duszy. 

KRONIKA ŻYCIA TWÓRCZOŚCI 

Ludomir Różycki urodził się 6. XI. 1884 r. w Warszawie. Matka Anna 
z Mańkowskich Różycka, ojciec Aleksander Różycki, profesor Konser
watorium Muzycznego w Warszawie. Pod kierunkiem ojca swego a na
stępnie prof. Cisze.wskiego mały Ludomir z zamiłowaniem studiuje 
muzykę. 

1904 
Prawykonanie poematu symfonicznego „Stańczyk" przez Filharmonię 

w Warszawie pod dyrekcją Emila Młynarskiego. Odznaczony złotym 
medalem kończy Konserwatorium w Warszawie i udaje się na dalsze 
studia cLo Królewskiej Akademii Muzycznej w Berlinie. 

1905 - 1907 
Poślubia utalentowaną śpiewaczkę Stefanię Mławską. Studiuje kom

pozycję w klasie prof. Humperdincka w Berlinie i tu pisze 2 peomaty 

symfoniczne „Bolesław $miały" i „Pan Twardowski", cykl pieśni oraz 
sonatę wiolonczelową. 

1907 
Jest profesorem klasy fortepianu Konserwatorium we Lwowie dy-

regentem Opery Lwowskiej. 

1909 
11. II. po raz pierwszy Opera we Lwowie wystawia dramat muzyczny 

„Bolesław Smialy". 

1911 
Po1i„stają utwory s·ymfoniczne .,Warszawiamka", „Mona L~a" opera. 

„Meduza". 

1912 
Uzyskuje na . konkursie k?mpm:ytorskim w WarszaWie I nagrodę 

Iza poemat symfonic-zny „Krol Kofetua". Prapremiera opery „Meduza" 
w Warszawie. • 

1912 - 1913 
1 Wyjazd Różyckich do Paryża przez Berlin, Szwajcarię i Wiochy. Tu 
pisze trio i kwintet fortep\anowy C-moll '1p. 35. 

1914 - 1915 
Pisze operę „Eros i Psyche", kwartet smyczkowy D-moll. Na kon

cercie w Berlinie odnosi wielki sukces. 

1917 
Prapremiera opery „Eros Psyche" we Wrocławiu. 

1918 
„Eros i Psyche" wchodzi na ~ceny teatró~ operowych w Stuttgardzie, 

tBremie, Mannheimie, w Poznaniu, Warszawie. 



1921 
Prapremiera baletu „ Pan Twardowski" w Operze Warszawskiej pod· 

dyrekcją Emila Młynarskiego. 

1923 
Prapremiera opery „Casa"Rowa" w Warszawie. 

1924 - 1925 
Odnosi wielkie sukcesy na scenach teatrów operowych Danii, Jugo

sławii, Czeehosłowa,cji, gdzie wystawiają operę ,.Eros i Psyche" oraz 
balet „Pan Twardowski". 

1927 • 
Prapremiera opery „Beatrix Cenci". Dyryguje Grzegorz Fittelberg. 

1931 
Prapremiera Opery „Młyn Diabelski" na scenie opery w Poznaniu 

.pod dyrekcją Zygmunta Wojciechowskiego. 

1932 - 1939 
Zakłada wraz z innymi Związek Kompozytorów Polskich. Pisze operę 

1,Pani Walewska" i balet „Apollo i Dziewczyna" wystawiony po raz 
pierwszy w 1937 r. w Paryżu w teatrze Mogador pod dyrekcją Mieczy
sława Mierzejewskiego, zkolei balet ten wystawiają teatry w Berlinie 
i Londynie. 

1939 - 1.944 
Pisze w Warszawie. gdzie przebywa całą okupację, koncert fortepia

nowy fragment symfoniczny „ Na zgliszczach Warszawy". Po Powstaniu 
Warszawskim w czasie którego spłonęła część rękopisów kompozytor.a, 
Różyccy przenoszą się w okolicę Krakowa. Tu powstaje koncert skrzyp-
cowy i szereg pieśni. · 

1945 - 19i6 
Przenosi się do Katowic, gdzie w Państwowej Wyższej Szkole MU• 

zvcznej jest dziekanem Wydziału Teorii i Kompozycji. 

1947 - 1952 
Opracowuje na nowo partytury do oper .,Casanova", „Beatrix Cenci", 

„Meduza", „Bolesław Śmiały". 

Rząd Polski Ludowej odznacza Różyckiego orderem ,.Sztandar Prac11 
I Klasy" i nagradza go Nagrodą Państwową I stopnia. 

1953 
Umiera 1. stycznia 1953 r. w Katowicach. Pochowany został na koszt 

Państwa w Warszawie na Powązkach w Alei Zasłużonych. 

• • • 
Postacią Twardowskiego interesowało się prócz Literatów, muzyków 

także kiiku choreografów. 
6. V I. 1874 w Warszawie odbyła się prapremiera baletu. „Pan Twar

dowski" wg muzyki Sonnenfelda. 
1. VI. 1892 Warszawa. Francuski baletmistrz Meurier przerabia balet. 
Do 1914 r. balet „Pan Twardowski" wg muzyki Sonnenfelda wysta

wiono w Warszawie ponad 400 razy. 
Pan Twardowski z muzyką Ludomira Różyckiego od pierwszego w11-

stawienia do dziś nie schodzi z afisza. 

A oto daty premier Twardowskiego z muzyką Różyckiego: 
Warszawa 1921 (prapremiera pod dyrekcją Emila Młynarskiego) 

Kopenhaga 9. XII. 1924 Bytom 10. IV. 1948 
Praga 8. VI . 1925 Warszawa 1951 
Zagrzeb 22. XII. 1925 Wrocław 2. V. 1953 
Brno 1927 Gdańsk VI. 1954 
Morawska Ostrawa 1928 Poznań 27. X. 1955 
Poznań 11. IX. 1929 Warszawa 19. I. 1957 



SOLIŚCi BALETU PA~STWÓWEJ OPERY Ś LĄSKlt:J 

K 

c o 

Bolesław Bolewicz 
Edward Bosar 
Stefan Boroń 
Tadeusz Burke 
Lidia Czompiel 
Czesława Dolińska 
Jerzy Domagała 
Adela Filla 
Roman Flak 
Janina Gajdzianka 
Eugeniusz Koziarski 
Jerzy Łukasik 

o R y 

Henryk Harmak 
Halina Kowcewicz 
Maria Kasprzycka 
Adria Mięsok 

R p s D 
Franciszek Bajer 

E 

Irena Bułanka 
Mieczysław Banaszyński 
Adela Bortel 
Alicja Basiuk 
Zenobia Dudzicz 

.Janusz Grygorcewicz 
Jerzy Kozak 
Anna Kiwiorska 
Magdalena Kwiatek 

CH OR P AŃSTWOWEJ 

Soprany 

Eustachia Albańska 
Eliza Gałek 
Urszula Hajduk 
Krystyna Lamlówna 
Małgorzata Lelonek 
Antonina Lipczyńska 
.Jadwiga Maciejewska 
Danuta Marzec 
Renata Mądra 
Anna Niemczyk 
Łucja Pasławska 
Maria Wenz 
Anna Zaleska 
Maria Zok 

Maria Mikuszewska 
Witold Maksymczuk 
Kazimierz Milczyński 
Eugeniusz Nysar 
Danuta Piątek 
Janina Stankiewicz 
Lucyna Sotomska 
Andrzej śnieżyński 
Urszula Tkocz 
Danuta Wąsowicz 
Leokadia Zienko 
Marian Zmuda 

F E 
Krystyna Paltówna 
Józefa Puter 
Alina Tomanek 
Henryk Urbańczyk 

B A L 
Janusz Kawka 
Piotr Kloska 
Jan Lisowski 
Lucjan Lipartowski 
Izabela Owoc 
Danuta Stokowy 
Stanisław Sitkomirski 
Krystyna Wątor 
Tamara Zinkowska 

J E 

L E T 

OPERY ŚLĄSKIEJ 

Alty 

Helena Balewicz 
Czesława Kosińska 

Zofia Krasnodębska 
Anna Lachowicz 
Stanisława Łysikowska 

Maria Orfin 
Otylia Pełka 
Maria Srnalska 
Helena Sołtykowska 
Maria Suchomek 
Wanda Wieczyńska 

Tenory 

Robert Czekała 
Kazimierz Forgacz 
Włodzimierz Harasymowicz 
Tadeusz Jurkowski 
Alojzy Michalczyk 
Jan Pasławski 
Franciszek Pysz 
Andrzej Stano 
Romuald Stapiński 
Aleksander Szczęścikiewicz 
Józef Szostek 
Alfred Wenz 
Tadeusz Witwicki 

Inspektor chóru: Tadęusz Begziak 

Basy 

Tadeusz Begziak 
Władysław Daniel 
Edward Federowicz 
Eugeniusz Kaczy 
Józef Koczur 
Henryk Lewicki 
Wacław Mastai 
Franciszek Rogalski 
Zbigniew Solecki 
Antoni Trefon 
Tadeusz Wielgosz 
Lesław Wilczyński 

Zastępca insp . chóru: 
Łucja Pasławska 

ORKIESTRA PAŃSTWOWEJ OPERY Ś LĄS K I EJ 
I skrzypce 

Jadwiga Laskowicz 
- koncertmistrz 
Oskar Lis 
- zast. koncertmistrza 
Alojzy Christoph 
- zast. koncertmistrza 
Franciszek Gerlach 
Emma Wolfstal 
Alfred Planetorz 
.Józef Langer 
Stanisław Lach 
Edeltraud Borowica 
Gryzelda Kłosek 
Edward Szendzielorz 
Władysław Wasilewski 

II skrzypce 

Józef Kalyta 
Henryk Herko 
Kazimierz Kamiński 
Marian Serafin 
Roman Zgraja 
Mieczysław Głuch 
Antoni Zamorski 
.Tan Simon 
Paweł Mika 
Henryk Mocigeml;>a 

\ 

Altówki 

Eugeniusz Szłapak 
Adam Ruczkal 
Leopold Malinowski 
Karol Sikora 
Ernest Szewczyk 
Mieczysław Kaczma rczyk 

Wiolonczele 

Adam Schmar 
- koncertmistrz 
Maksymilian Juraszek 
Wilhelm Kitzinger 
Zofia Giermak 
Maksymilian Nowak 

Kontrabasy 

Teofil Palenga 
Andrzej Szałaj 
Henryk Borkowski 
Bernard Feluks 

Harfa 

Nad<i Hrdlićkova 

Fortepian 

Józef Jasła 



Flety 

Marian Rożek 
Jerzy Bujoczek 
Alojzy Paszek (piccolo) 
Kazimierz Kawka (piccolo) 

Oboje 

Antoni Hadasik 
Leon Matuszowicz 
Wiktor Karsawin 
Franciszek Hańczuch 
(rożek angielski) 

Klarnety 

Józef Amborski 
Zygmunt Kostorz 
Alojzy Kapała 
Alojzy Kowalski (bas-klarnet) 

Fagoty 

Ludwik Kata 
Jan Sopora 
Tadeusz Dziunka 
Jan Wanot 

Rogi 

Jarosław Bałemba 
Franciszek Nieużyła 
Franciszek Szram 

Bronisław Budzik 
Józef Witkowski 
Józef Borowiecki 

Trąby 

Paweł Hunger 
Tadeusz Rogalski 
Teodor Ewest 
Edward Joniec 

Trąbony 

Julian Szczerski 
Roman Sosiński 
Wiktor Maksysz 
Edward Październiok 
Karol Irzyk 

Tuba 
Franciszek Kowal 

Perkusja 

Stanisław Zaleszczuk 
Franciszek Wiśniewski 
Ernest Cuber 
Józef Masny 
Inspektor Orkiestry: 
Eugeniusz Szłapak 
Bibliotekarz: 
Józef Witkowski 
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Pan Twardowski 
Pani Twardowska 
Diabeł - Lucyper 
Maciek - Sługa 
Twardowskiego 
Wierzyciele 

Kotka biała 

Kotka czarna 
Kotka bura 
Kotki: 

Nietoperze: 

Kruki: 

Szatany: 
Kominiarz: 

Królowa podziemi 
Nimfy wiślanki 

Uwodzicielki: 

Wodnice: 

Szatany: 
Góralka 
Janosik: 
Kompan zbójnika 
Zbójnicy: 

OBRAZ I 

- Tadeusz Burke - Eugen iusz Koziarski 
- Maria Mikuszewska 
- Bolesław Bolewicz 

- Marian Zmuda 
- Mieczysław Banaszyński , Witold Ma-

ksymczuk, Edward Bosar 

OBRAZ II 

- Danuta Piątkówna 

- Lidia Czompiel 
- Janina Gajdzianka 
- Irena Bulanka, Zenobia Dudzicz, Mag-

dalena Kwiatek, Joanna Futer, Ta
mara Zinkowska 

- Adela Bortel, Halina Kowcewicz, Ali
na Tomankówna 

- Stanisław Sitkomirski, Henryk Urbań
czyk 

- Henryk Harmak, Jerzy Ko:z;ak 
- Edward Bosar 

OB RAZ III 

- Adela Fillówna 
- Lidia Czompiel, Irena Bulanka, Ze-

nobia Dudzicz, Anita Kiwiorska, Mag
dalena Kwiatek, Danuta Piątkówna, 
Joanna Futer, Danuta Stokowy, Ta
mara Zinkowska 

- Celina Dolińska , Maria Kasprzycka, 
Izabela Owocówna, Krystyna Paltów
na, Adria Teliszewska 

- Jerzy Domagała, Roman Flak , Jan 
Lisowski, Łucjan Lipartowski 

- Franciszek Bajer, Jan Grygorcewicz, 
Danuta Wąsowicz, Alina Tomankówna 

- Kazimierz Milczyński 

- Henryk Urbańczyk 
- Jan Grygorcewicz, Stanisław Sitko-

mirski 

* 

* - -- -

Pan T\\·a:-dow ki 
(stary) 
Pan Twa r dO\\·sk i 
(młody) 

Diabeł lucyper 
Boruta 
Królowa podziemia 
Szatani: 

Wiślanki: 

Uwodzicielki: 

Czarownice: 

Grzechy głowne 

* 
OB RA Z IV 

- Tadeusz Burke - Eugeniusz Koziarski 

- Jerzy Łukasik 
- Bolesław Bolewicz 
- Andrzej Snieżyński 

- Adela Fillówna 
- Łucjan Lipartowski. Jerzy Domagała, 

Roman Flak Jan Lisowski 
- Lidia Czompiel. Zenobia Dudzicz, Ani

ta Kiwiorska. Danuta Piątkówna, Jo
anna Futer. 

- Celina Dolińska . :Vlaria Kasprzycka, 
Izabella Owocówna Krvstvna Paltów
na, Adria Teliszewska · · 

- Adela Bortel, Janina Gajdzianka, Ha
lina Kowcewicz, 
Alina Tomankówna, Franciszek Bajer, 
Mieczysław Banaszyński, Edward Bo
sar, Janusz Kawka, Piotr Kloska, Je
rzy Kozak. Eugeniusz Nysar 

OBRAZ V 

Kaleka: - Mieczysław Banaszyński 
Niewiasta z bolącym 

zębem: 

Przekupki 

Latarnik: 
Lajkonik 
Halabardnicy 
Giermek królewski 
Cyganka 
Cyganie 

żak i. 

- Alina Tomankówna 
- Adela Bortel, Irena Bula nka, Anita 

Kiwiorska, Magdalena Kwiatek, Danu
ta Stokowy, Tamara Zinkowska 

- Henryk Harmak 
- Piotr Kloska 
- Edward Bosar, Janusz Grygorcewicz 
- Jerzy Kozak, 
- Lidia Czompiel 
- Jerzy Domagała , Kazimierz Milczyń-

ski, Roman Flak, Łucjan Lipartowski 
Uczniowie P. średniej Szkoły Bale
towej w Bytomiu 

OBRA Z VI 

Król Zygmunt August - Eugeniusz Koziarski 
Pan Twardowski - Jerzy Łukasik 

* * 



* 
Diabeł Lucyper 
Marszałek Dworu 
Duch Barbary 
Giermek królewski 

Królowa Wschodu 
~!oty posąg 

Piękności Haremowe 

Taniec wśród mieczów 

Krakowianka 

Oberek: 

Krasawica: 

Karczmarz 

* 
- Bolesław Bolewicz 
- Henryk Urbańczyk 
- Joanna Futer 
- Jerzy Kozak 

OB RAZ VII 

- Lucyna Sotomska 
- Urszula Tkoczówna 
- Adela Bortel, Janina Gajdzianka, Ce-

lina Dolińska, Zenobia Dudzicz, Maria 
Kasprzycka , Halina Kowcewicz, Anita 
Kiwiorska, Izabella Owocówna, Danu
ta Piątkówna, Joanna Futer, Danuta 
Stokowy, Krystyna Wątor, Alina To
mankówna, Tamara Zinkowska, Kry
styna Paltówna 
Urszula Tkoczówna, Franciszek Bajer, 
Jan Grygorc, Janusz Kawka, J erzy 
Kozak, Łucjan Lipartowsk i. Stanisław 
Sitkomirski 

OB RAZ VIII 

- Danuta Piątkówna, Irena Bulankd, z_
nobia Dudzicz, Anita Kiwiorska. Joan
na Futer, Mieczysław Banaszyński, .Ja
nusz Grygorcewicz, Łucjan Lipartow
ski, Stanisław Sitkomirski 

- Urszula Tkoczówna, Danuta Wąsowicz. 
Kazimierz Milczyński , Witold Maksym
czuk, Jan Lisowski, Janina Gajdzian -
ka, .Janina Stankiewicz. Alina Toman
kówna. Edward Bosar. Henrvk Har-
mak, Eugeni usz Nysar · 

- Lidia Czompiel, Franciszek Bajer, Ja 
nusz Kawka, Jerzy Kozak. Łucj:in 
Lipartowski 

- Andrzej Snieży11ski. Danuta StokO\n' 

OB RAZ IX 

Jerzy Łukasik, Bolesław Bolewicz, Adela Fillówna. Roman Flak, 
Celina Dolińska, Maria Kasprzycka, Joanna Futer. Izabella Owo
cówna, Krystyna Wątor, Irena Bułanka, Zenobia Dudzicz, Edward 
Bosar, Henryk Urbańczyk, .Jan Lisowski, Alma Basiukówna. Lu
cjan Lipartowski. 

* ------- * 
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