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JEAN GILBERT 

Urodził się 11 lutego 1879 roku w Ham
burgu. Był synem bogatego kupca ham
burskiego. Muzyki uczył się w Kilonii, 
Sondershausen i Weimarze, a w Berlinie 
uczęszczał do Konserwatorium Klindwor
tha-Scharwenki. Zaraz po studiach objął 
stanowisko kapelmistrza teatru w Bremie. 
W dwa lata później wy jechał do Hambur
ga, gdzie ożenił się z Rosą Wagner, a ich 
syn Robert - po latach - również poświę

cił się oper tce m .in. jako autor librett 
i tekstów piosenek, a później jako tłumacz 
na język niemiecki zagranicznych musicali. 

J?wie niewielkie komedie muzyczne „Jung
fernsti.ft" i .,Der keusche Kasimir" znik
nęły z rep rtuaru wkrótce po prawyko
r:aniach, lecz ciekawą sprawą jest fakt, 
ze po wystawieniu „Jungfernstift", dyrek
tor hamburskiego Cen tralhallen-Theater, 
Ernst Drucker, zastąpił właściwe nazwisko 
kompozytora - Max Winterfeld - fran
cuskim pseudonimem Jean Gilbert, który 
Wmt~rfeld zatrzymał już do końca życia, 
a takze przekazał synowi. 

J ean Gilbert napisał przeszło pięćdziesiąt 
operetek, z których w Polsce wyst21 wiono 
ponad dwadzi ścia . W swoim czasie cie
szyły się one duźym powodzeniem. J ed nak
że światowy rozgłos przyniosła mu napi
sana w J 909 roku „Cnotliwa Zuzanna", 
k tórej prapremiera odbyła się 26 lutego 
1910 roku w Magdeburgu. Trzeba jednak 
stwierdzić, że Gilbert posiadał niezwykłą 
łatwość pisania szlagierowych melodii 
i chociaż krytyka niej ednokrotnie wytykała 
mu ostro prymityw i pogoń za finansowym 
sukces m, to publiczność wprost przepa
dała za jego przebojami. 

Gilbert - miły konglomerat cygana i wiel
kiego przemysłowca, pełen temperamentu. 
lekkomyślny, wesoły, urodzony „grand sei~ 
gneur", nabył przy Kurfi.irstendamm w 
Hamburgu dom z samochodem i szoferem 
oraz pałacyk nad vVannsee z parkiem i mo
torówką. 

Podróż~wał sypialnym wagonem i salonką 
z ~~e1'.11ery na premierę, a miał przy tym 
dosc 3eszcze czasu, by w ciągu czterech 
lat napisać dziesięć operetek serdecznie 
przez publiczność przyjętych, a hojnie 
opłacanych przez dyrektorów teatru i mu
zycznych wydawców. Rzucając dumne wy
zw~n~e :vs.zystkim, którzy usiłowali po
mme3szac Jego znaczenie, powiedział Gil
bert pewnego razu o sobie: „Piszę piosenki 
podwórzowe i karczemne!" 

Jean Gilbert po 1933 roku musiał emigro
wać z Niemiec. Przez Wiedeń Londvn 
Barcelonę i Madryt dostał się do Buer;o~ 
Aires, gdzie został dyrygent m w wielki e j 
rozgłośni radiowej „El Mundo" . Tutaj także 
doczekał się argentyńskiej ekranizacji swo
jej „Cnotliwej Zuzanny". Zmarł 20 grudnia 
1942 roku w Bueno, Aires. 

Poza „Cnotliwą Zuzanną" do bardz-iej zw1-
nych operetek Gilberta należały: „Auto
flirt" 1912, „Królowa kinematografu" 1913, 
„Blondynka" 1916, „Dama w gronostajach" 
1918, „Księżniczka Ola1a" 1921, . ,Narz ~
czona Lukullusa" 1921, ,Katia, tance1·ka-" 
1922, „Dorina" 1923, „Hotel Imp rial" 
1929, a ponadto również wystawiane w, 
Pol. ce: „Sufrażystki" , . ,Szczęśc ie Mary". 
,1\/Iężowie na urlopie' ', „N oc w Kairze". 
„Paryżanka" i „Stan oblężenia" . . 

Jean Gilbert, którego zachód obwoła! po 
w stawieniu „Cno tliwej Zuzann " „królem 
współczesnej operetki" i „Napoleonem pły-

, ty gramofonowej" znalazł w sobie Georga 
Ok~nowsky'eg kongenialn go wspólpra o
wmka, a w komedii pomyłek „Fils a P apa" 
Marsa i Desvallier s 'a . jednej z najiepszych 
w całym tym ga tunku, od dawna poszu
kiwany wzór. 

W „Cnotliwej Zuzannie", p d osłon weso
łej a tmosfe ry, przypominaj, ącej .. Bal w 
Op . rze·· . Heubergera kryło się więcej niż 
sobie widz w pi rwszej chwili uświada
miał.. Gi~bert nie ty lko wyszydzał tu hi_po
kr Z)ę 1 drobnomieszczat1ską moralność , 
lecz nadto demaskował j , j, szcze w sposób 
r: iezwykle śmiały . częstokroć przypomina
Jący Offenb_a~ha . Muz ka, pr z ca łe j swe j 
nowoc.zesnosc: , zdaw ala się również w j akiś 
sposób związana z Off nbachem. P ar tyt ura 
„Zuzanny' ' zd radza w " rażne upodobanie 
do banału i szlag i r o\ ości co j ednakże 
lą~zn i e_ spra ~ i wrażen i e elektr zujące 
1 \\'1ezc. 

Picr vszą "' Polsce w vk0nawczyniq roli 
Zuzann v była Lucy na M s al w w arszaw
skich .. Nowościach". gdzi e 8 l ipca 1911 rnku 
odb. la się polska pra prem ier .,Cnotliwej 
Zuzanny' . 

Obecna premi ra .. Cnntl iv ej Zu zann " j t 
trze r ą po \. ojn ie insc n izac ją te j operetki 
w naszym Tenlr ze . Ł · dzk::i publi czność 
miała okazję zobaczyć .. Zuzan nę"' i uż 
7 sic1·pnia 1948 1·ok u oraz 14 maja 1S60 
roku. 

wg „Dziejów oper tk i" B. Gruna, PWM 
1974 oraz „Przewodnika oper tko wego" 
L. Kydryńskiego, PWM 1977 



LUCYNA MESSAL 

- PIERWSZA POLSKA 

WYKONAWCZYNI 

ROLI ZUZANNY 

( ... ) „Osobiste komeraże i zakulisowe intry
gi odbierały ludziom słuch, smak i wzrok, 
czyniły ich obojętnymi na piękno. Wielki 
talent Lucyny Messal usprawiedliwia chy
ba tutaj ten ton patetyczny. Szczęściem 

dla polskiej operetki, m!oda artystka miała 
nie tylko talent, ale także tupet, upór 
i przyjaciół, którzy potrafili ją obronić 
przed zniechęceniem, przed rezygnacją i. .. 
przed prasą. Wkrótce miała też za sobą 
publiczność. Nadine w „Bohaterach", Gon
da w „Rozwódce", Cnotliwa Zuzanna zdo
były jej niespotykaną popularność. Z dnia 
na dzień stała się gwiazdą numer jeden 
Warszawy! Wnosiła na sceną piekielny ła
dunek zaraźliwego humoru, brali go od 
niej widzowie i partnerzy. 

„Pamiętam - wspominała Lucyna Messal 
w „Wieczorze Warszawskim" w 1938 roku 
- na występach „Cnotliwej Zuzanny" 
dokazywaliśmy na scenie tak, że musiałam 
odwracać głowę od publiczności, by nie 
dostrzegła, że płaczę ze śmiechu czarnymi 
od tuszu łzami. Moi partnerzy wyprawiali 
mi różne psikusy, improwizowali je na 
scenie. Każde przedstawienie było inne, 
ale tryskało życiem". 

Od czasów Zimajerki Warszawa czegoś ta
kiego nie widziała, to wniosła w wianie 
dopiero ta kobieta-diablik, zajmująca sobą 
całą scenę, od kulisy do kulisy! Bo Messal 
była nie tylko primadonną, była przede 
wszystkim aktorką". 

Witold Filler 
„Rendez-vous z wars za wską operetką'', 
PIW 1977 

CNOTLIWA ZUZANNA - 1948 
Fragmenty recenzji z przedstawienia 
w Operetce Łódzkiej 

„Jak si ę czytelnicy domyślają, tytuł tej zabawnej 
operetki jest zaprzeczeniem treś ci. Zuzanna wcale 
nie jest cnotliwa, wprost przeciwnie, to właśnie 
rozwydrzona, szukająca zakazanych przygód 
żona, łamiąca bez żadnych skrupułów jakby 
programowo wszelkie względy lojalności mał
żeńskiej. Ci z widzów „Cnot1'iwej Zuzanny", 
którzy byli w „Bagateli" na „Musisz być moją", 
mają możność przekonać się, jak bardzo tamta 
Zuzanna Tóżni się moralnie od tej, która stoi 
poza wszelką moralnością. Tamta potrzebowała 
chociaż dowodu zdrady swego męża, aby mu 
przyprawić rogi - ta mając męża poczciwinę, 
robi to cynicznie, traktuje to po prostu jako 
rozkosz:ne rzemiosło, dobrze, że nie zarobkowe, 
bo czymże ostatecznie różniłaby się od zwykłej 
ladacznicy? 
Tak się ·złożyło w obecnym „sezonie ogórkowym", 
że publ i czność tea tralna w Łodzi ma sposobność 
obejrzeć na scenach naszego miasta kilka typów 
-,; wawolnych, łasych na męskie pieszczoty męża
tek i panien w : „Żabusi", „Musisz być moją", 

' „Pannie mężatce'', „Rozkosznej dziewczynie" 
i .,Cnotliwej Zuzannie". 
Ta mężatka z „Lutni" jest najgorsza, jest po 
prostu ladacznic.ą bez żadnych zasad, a właściwie 
z jedną zasadą - z zasadą cynizmu. Ogarnięta 
pev.mego rodzaju amokiem (szał erotyczny u dzi
kich} zaraża żądzą użycia każdego z kimkolwiek 
się zetknie, staje się duszą zepsucia cborującego 
na perfidię otoczenia. Z tego punktu patrzenia 
można by, a nawet trzeba, nazwać „Cnotliwą 
Zuzannę" operetką cynizmu. 
Tę szczególnego rodzaju satyrę na cynizm klasy 
mieszczańskiej sprzed pierwszej wojny świato
wej napisali G. Okonowsky jako librecista i Jean 
Gilbert jako autor muzyczny. Pokazana jest miła 
rodzi nka francuskiego uczonego, specjalisty od 
dziedziczności, baror.a Konrada des Aubrais, 
przyjętego świeżo do Akademii Nieśmiertelnych 
w nagrodę zasług za wzorowe rzekomo cnoty 
uczonego, męża i obywatela. 
I oto na scenie widzimy podszewkę owego męża, 
uczonego i obywatela. Birbant, korzystający z 
głupoty własnej żony Delfiny i oszukujący ją 
na każdym kroku, uwodziciel wny swego kolegi 
po fachu, Charencey'a, mający syna Huberta 
i córkę Jacqueline naśladujących go jota w jotę .. 
Ten gołowąsy jeszcze syn „zadaje się" z połowicą 
fabrykan ta perfum Pomarela, ową właśnie cnot
liwą Zuzanną, nagrodzoną jakby na śmiech, na
grodą cnoty przez grono uczonych z poręki 
barona, córka zaś z porucznikiem lekkoduchem 
- Rene Boislurette. Cała ta paczka nawzajem 
okłamuje się i oszukuje - szczera jest ze sobą 
jedynie pod działaniem alkoholu w nocnym 
lokalu „Moulin Rouge" - rzecz bowiem dzieje 
s ię w Paryżu. Ale nie łudźmy się, że tyllko 
w Paryżu były takie rodzinki i w Paryżu działy 
się takie rzeczy - działy się u Jlas w Łodzi 
i dzieją się do dziś . 
Najpoczciwsi ze wszystkich figur operetki, to· 
jedynie ludzie ciężkiej pracy, jak Aleksy, starszy 
garson w „Moulin Rouge" i pokojówka Marietta 
albo dobrotliwe głuptak i, jak żona uczonego ba
rona, Delfina i mąż „cnotliwej" Zuzanny, Po
marel. 
Podli, korzystając z głupoty poczciwych okra
szają sobie życie wą pliwej wartości uciechami> 
k tóre rodzą ową arcymieszczańską cechę nad' 
c:chami: obłudę i cynizm". (. .. ) 

Marian Piecha!, „Cnotliwa Zuzanna", 
„Dziennik Łódzki" 1 wrześ nia 1948 
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TREŚĆ LIBHE1'TA 
Akt I 

W domu baronostwa d'Aubrais rozmawiają przy
jaciel barona, uczony Charencey z żoną barona 
Delfiną. Baron d' Aubrais jest autorem dzieła 
„Dziedziczność od zarania dziejów do chwili 
obecnej" i ono sprawiło, że został właśnie człon
kiem Akademii Francuskiej. Delfina na potwier
dzenie teorii męża mówi, że ich dzieci, Jacqueline 
i Hubert są wzorem cnót podobnie jak jej mąż, 
baron d'Aubrais. 

Pokojówka Marietta przynosi list od państwa 
Pomarel z Corbeil, którzy będąc przejazdem w 
Paryżu pragną złożyć wizytę baronowi i podzię
kować osobiście za zgłoszenie pani Zuzanny Po
marel do Nagrody Cnoty, którą niedawno otrzy
mała. 

Gdy Charencey słyszy nazwisko Pomarel żałuje 
bardzo, że nie będzie mógł ich zobaczyć dzisiaj 
u baronostwa, gdyż w nocy udaje się na polowa
nie. Okazuje się, że miał przyjemność poznać ich 
w ubiegłym roku w kąpielisku Royal. 

Nadchodzi miody oficer, porucznik Rene Boislu
rette, kuzyn baronostwa. Prosi on o rękę ich 
córki - Jacqueline. Baronostwo są wielce zdzi
wieni czelnością Renego, zważywszy jego reputa
cję . Rene za miłosne awanturki został przenie
siony na prowincję. 

Baron d' Au br ais nie chce mieć za zięcia don
żuana i nicponia, natomiast Rene dziwi się sło
wom barona. Proponuje mu więc pewien układ: 
gdy przyłapie kiedyś barona na hulance - otrzy
ma wówczas rękę Jacqueline. Kpiąc sobie z Re
nego baron przyjmuje tę propozycję. Natomiast 
Hubert twierdzi, że nie w ierzy w tę ojcowską 
dziedziczność, mówi po prostu , że ma ochotę być 
niemoralny. Także Jacque~ine prosi Renego, by 
koniecznie zaprowadził ją do nocnego lokalu. 

Nieśmiały Hubert zwraca się do Renego o udzie
lenie mu kilku rad. Rene opowiada Hubertowi 
o tym, jak w ubiegłym roku w kąpielisku Royal 
spotkał uroczą mężatkę, której mąż przebywał 
akurat na ćwiczeniach w Chartres, lecz przy
czepił się do nich jej sąsiad z pensjonatu, a ona 
przedstawiła mu Renego jako swego męża. 

Po tej opowieści Hubert ma wiele obaw, zwłasz
cza boi się ojca. Nie chciałby narazić nienagan
nej reputacji rodziny. 

Gdy Rene z Hubertem odchodzą, do domu baro
nostwa przyjeżdżają Zuzanna i jej mąż Pomarel. 
Zuzanna wyjaśnia mężowi, że właściwie przez 
przypadek została laureatką Nagrody Cnoty. 
Chciała po prostu urządzić bal na jakiś cel do
broczynny. Założyła więc w Corbeil stowarzysze
nie opieki nad upadłymi dziewczętami, którego 
została przewodniczącą . Po ukazaniu się wzmian
ki w prasie o tym wydarzeniu, baron d'Aubrais, 
który ją akurat przeczytał wysunął kandydaturę 
Zuzanny do nagrody i wniosek przyjęto. W ten 
sposób została laureatką. 

, 

Nadchodzi Delfina d' Aubrais. Okazuje się, że 

baron jeszcze ma prelekcję, którą za chwilę skoń
czy - Delfina proponuje więc państwu Pomarel 
pozostać i zaczekać na barona. Zuzanna chce mu 
osobiście podziękować za nagrodę, jej mąż nato
miast spieszy się, gdyż wieczorem odjeżdża do 
Chartres na ćwiczenia wojskowe. 

Po wyjściu Pomarela przychodzi Rene, któremu 
Delfina proponuje dotrzymanie towarzystwa Zu
zannie. Oboje, Zuzanna i Rene są niezwykle za
skoczeni tym spotkaniem. To oni spędzili razem 
dwa tygodnie w Royal, o czym przed chwilą 

Rene opowiadał Hubertowi. 

Zuzanna proponuje Renemu wieczorne spotkanie. 
Niespodziewanie wraca Charencey, który oka
zuje się tym wścibskim sąsiadem z pensjonatu, 
i który oczywiście w dalszym ciągu uważa ich 
za małżeństwo. Hubertowi, który właśnie nad
szedł, Charencey objaśnia, że spotkał tu ser
decznych przyjaciół. Rene natomiast poleca Zu
zannie Huberta, który pała chęcią poznania noc
nego życia paryskiego. 

Akt II 

„Moulin Rouge" 

Baron d' Aubrais, znany tu pod pseudonimem 
Boboche, przyprowadził ze sobą nieznaną bywal
com kobietę, którą, jak się okazuje, „upolował" 
w dorożce samochodowej, a do której przypad
kowo wsiedli jednocześnie. Tę młodą damę 

przedstawia swoim przyjaciołom z „Moulin Rou
ge". Nie wiedzą oni kim w rzeczywistości jest 
Boboche. Boboche proponuje nieznajomej zje
dzenie kolacyjki i w tym celu udaje się z nią 

do jednego z gabinetów. 

Obsługuje ich stary k elner Aleksy, który właśnie 
stwierdza, że dwadzieścia lat pracy w tym lokalu 
to dosyć, i że nazajutrz obejmuje stanowisko 
kamerdynera w bardzo eleganckim i naprawdę 
porządnym domu. 

Do lokalu przychodzi Hubert, syn barona, który 
telefonicznie zamówił gabinet nr 7. Przychodzi 
też Zuzanna, przekonana, że zaprosił ją tutaj 
Rene - bardzo zdziwiona znajduje, że czeka tu 
na nią Hubert. Zuzanna chce wyjść, jednakże na 
skutek próśb i zaklęć Huberta decyduje się po
zostać. 

Charencey, który przyszedł do „Moulin Rouge" 
na kolację przed wyjazdem na polowanie przy
padkiem zauważa Huberta i zdumiony widzi przy 
nim panią Pomarel. Zuzanna tłumaczy swą 

obecność w „Moulin Rouge" misją moralną -
przybyła tutaj, by nawracać upadłe dziewczęta. 

Nagle Charencey widzi barona d'Aubrais przy
zywającego kelnera. Zaś zdziwienie jego nie ma 
granic, gdy za chwil widzi córkę barona, Jac
queline. Charencey uznając, że to publiczne 
zgorszenie i obraza moralności postanawia udać 
się na policję. 



Rene pokazuje Jacq ueline wnętrze lokalu i szyb
ko chce wracać do domu. Ona jednak pragnie 
zostać i bawić się. Gdy Vivarel, jeden z gości, 

prosi ją do tańca, dzi ewczęta z „Moulin Rouge", 
dobrze znające Renego, porywają go - on jed nak 
oznajmia im, że się żeni. 

Nadchodzi Pomar 1, który omyliwszy pociąg do 
Chartres przyszedł tutaj by przesp;ać się i zjeść 

ko fację. 

Sp iące go Pomarela „odkrywają" Zuzanna i Hu
bert. Zuzanna ńatychmias t us iłuj e schować się, 
by mąż jej nie poznał. 

Ale jeszcze te j nocy je j mc:ż Pomarel dowiaduje 
się podczas rozmowy z Charenc y 'em (spotkali 
się równ·i ż tu w „Moulin R ouge"! ), że Zuzanna 
była w Royal z jakimś mężczyzną, którego przed
s tawiła jako swego m<;ża . 

Także te j n cy baron d"Au brais spo tyka w „Mou
li n Rouge '' s wego yna Hube rta i córkę Jac
quelin ... 

Akt III 

Ranek w domu barona d'Aubrais. Z rozmowy 
Renego z H ubert m wynika, że noc spędzil i w 
komisariacie - wszystko s i ę j dnak wyjaśniło. 

Baron podczas śniadania oznajmia wszystkim, że 
wyraża zgodę na małżeństwo Jacqu<> line i Re
ne.r; . Planują wobec tego uroczys tość zaręczy 
nową urządzić na łonie na tury. 

Delfina pragnie prze dstawić nowego k amerdy
n - a, który m okazuje się . .. Aleksy z „Moulin 
Rou e". 

Baron pragni - natychmiast go odprawić , ale po 
rozmowie z Aleksym (bez udzia lu Delfin y) 
d' Aubrais decyduje si ę go zostawić. 

Nadchodzi Zuzanna . J s t przerażona, dyż mąż 

ją ś le dz i, a ona chciałaby już \Vrócić do Corbeil. 

Gdy przychodzą Charencey i P omarel , baron 
wyj aś nia im, że Zuzanna wraz z nim i jego sy
nem H ubertem była w „Moulin Rouge" , by na
wrac ać na drogę cnoty biedne , zbł ąkane dziew
częta. 

Wreszcie oka zu je s ię, że to żona Charencey'a -
Róża była z baronem w „Moulin" - j ednak 
Charencey wyjaśnia , że była t am w tym samym 
celu co pani Pomarel. Róża też pragnie otrzymać 
Nagrodę Cnoty .. . 

Gdy nadchodzi De lfina, Charencey przedstawia 
je j swą żonę. Delfina zaprasza wszystkich na wieś 
na uroczystość zaręczyn Jacqueline z Renem. 
Natomiast Aleksy rezygnuje ze- służby, gdyż woli 
gości w lokalu od gospodarzy w cnotliwych do
mach paryskich. Lubi sytuacje wyraźne. Wraca 
do „Moulin Rouge". "Mówi: „Trudno. Jak „Moulin 
Rouge" - to prawdziwe „Moulin Rouge". Przy
najmniej wiadomo co to jest. Tam ludzie przy
chodzą, żeby jeść i bawić się. Wiadomo knajpa. 
A tutaj ... " 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY 
TEATU MUZYCZNEGO 
W ŁODZI 

KAZIMIERZ CYBULSKI 
- kuorclyna tor prac artystycznej 

SOLISCI 

BOŻENA CZUCHRAJ, ANNA 
GAJEWSKA, DANUTA 
GAURA-DEMBEK, ANNA GĘBICKA, 
IRENA HARASIM, ILONA HERYK, 
KRYSTYNA KONCZAK, URSZULA 
KUBICA-SEBZDA, HANNA 
MATYSKIEWICZ, ZOFIA MEC, 
TERESA MULA W A, ELŻBIET 
PTAK, RENATA RENTOWSKA, 
MAŁGORZATA WILK, ARLETTA 
WŁODARCZYK, ZBIGNIEW 
B OBOWSKI, JERZY CZAPLIŃSKI, 
JANUSZ DUŃSKI, CZESŁAW 
GRi\CKI. CZESŁAW .JAROSIEWICZ, 
EDWARD KAMIŃSKI, STANISŁAW 
MARIAN KAMIŃSKI, ADAM 
KOZIOŁEK. MIECZYSŁAW Ł B , 
MARIAN MISKIEWICZ, .JERZY 
NEJMAN. JAN PADI<:OWSKI, 
IRENEUSZ PIETRAS. HENRYK 
TRYB US, ZBIGNIEW WALOCH 

Pianiści-kor petytorzy 

J ADWIGA HERTEL. EWA 
PRUSZCZYŃSKA. EWA WERNER 

CHÓR 

ROMAN PANI T A - kie rownik chóru 

S prany 

GRAŻYNA BRAKOWSKA, 
K ATAR zyNA J NKOWSKA. 
ELŻBIET A KOSECKA, JANIN 
KR AWCZYK, GR. ŻYNA LINKE. 
MAŁGORZATA MAJDA, LUD '1IL 
MANSFELD, ELLI SOJKA, 
MAŁGORZATA WITRYLAK, 
ALIC.J A ZIELIŃS A 

Alty 

HELENA BARA, IWONA 
GANOWSKA-LASOTA, E WA K LIŚ , 
BOŻENA KRASNOPOLSKA. 
BOŻENA PIONKA, ANNA RYBI -SKA, 
BARBARA SAWICKA, KRYSTYNA 
TOSIEK, ZOFIA WASIAK. BEAT 
WÓJCIK, MAŁGORZATA ZŁOCH 

Tenory 

KAROL DOBRASZCZYK, ZDZISŁAW 
J U REK, .JERZY KOWALSKI, 
KRZYSZTOF POŁOŃSKI, .JERZY 
SZOSTAKOWSKI, GRZEGORZ 
TWARDOWSKI 



Basy 

CEZARY KACZANOWSKI, SŁAWOMIR 
MAĆKOWIAK, SYLWESTER 
SEMOTIUK (inspektor chóru), ANDRZEJ 
SIKORA, BOGDAN SOKOŁOWSKI, 
ANDRZEJ SOŁTYS, MARIAN 
TOMANEK, PIOTR WALCZAK, 
JAN ZWOLIŃSKI 

BALET 

JANUSZ MATUSZEWSKI 
- kierownik baletu 

Soliści 

BARBARA FIGURSKA, ELŻBIETA 
SZCZYPA-PIEKARSKA, ANDRZEJ 
J ALOSZYŃSKI, JANUSZ 
MATUSZEWSKI, HENRYK STEUER 

Koryfeje 

KRYSTYNA JAN OWSKA, 
MONIKA KANTOR-WARZECHA 

Zespół baletowy 

BEATA KOWAL, ANN A SZEWCZYK, 
HALINA SZWAJCER, BOGUSŁAWA 
ZALEWSKA-BRUTANEK, MARZENA 
ZIELIŃSKA (inspektor baletu), 
TOMASZ BOJER, MIROSŁAW DYLIK, 
JAN ŚLIZIEŃ, ADAM ŻUREK 

Pedagog baletu - MARIA PARNELL 

Akompaniator baletu - WALDEMAR 
SYNDER 

ORKIESTRA 

Dyrygenci 

ZBIGNIEW PAWELEC - I dyrygent 
TADEUSZ BŁASZCZYK 
CEZARY KŁOS 

I skrzypce 

MIECZYSŁAW CUKRZYŃSKI 

- zastępca koncertmistrza 

STANISŁAWA GROSBART 
- zastępca koncertmistrza 

KAZIMIERZ PAWLICKI 
- zastępca koncertmistrza 

JULIUSZ ZIENTEK 
DOROT A CLAPIŃSKA 
ANNA BINKOWSKA 
BOŻENA PELLOWSKA-POLIPOWSKA 
ALINA KLUKOWSKA 
ANNA KUNAT 

II skrzypce 

ROMAN ZIÓŁKOWSKI 
- inspektor orkiestry 

JÓZEF CZAJKOWSKI 
DANIELA SIKORSKA 
MARIAN FAJKOWSKI 
JANUSZ KARPIŃSKI 

Altówki 

TADEUSZ LUDWIKOWSKI 
EDWARD BROŻEK 

Wiolonczele 

ANDRZEJ KWIECIEŃ 
STEF AN ŚLĘCZKOWSKI 
JANINA IWANOWSKA 

Kontrabasy 

WŁODZIMIERZ KOWALSKI 
CZESŁAW GRACZYK 
HIPOLIT SIENKIEWICZ 

Flety 

STANISŁAW MOŻDŻEŃ 
TADEUSZ NIŹNIK 
WIESLA W WROŃSKI 

Oboje 

KAZIMIERZ BRUSZEWSKI 
KRYSTYNA MARCINKOWSKA 

Klarnety 

BOGDAN GOŁĘBIOWSKI 
JERZY ŚLĘZAK 
GRZEGORZ WITWICKI 

Fagoty 

STANISŁAW BIJAK 
ARKADIUSZ JÓŹWIAK 

Saksofon 

KONSTANTY WANDER* 
GRZEGORZ WITWICKI* 
KRZYSZTOF OLESIŃSKI * 

Rogi 

KRZYSZTOF DURCZEWSKI 
JÓZEF KORPYSZ 
ZYGMUNT MYDLIKOWSKI 
ROMAN GRZANEK 



Trąbki 

KAZIMIERZ OSIŃSKI 
ANDRZEJ HERTEL 
WIESŁAW BILIŃSKI 
NAPOLEON PODMAJSTRZY 
EDWARD ŁUCZAK 

Puzony 

RYSZARD BIELECKI 
KAROL SZPIKOWSKI 
HENRYK LASOŃ 
KRZYSZTOF SCHULZ 

P erkusja 

JERZY MACIEJCZYK 
ANDRZEJ SOWIŃSKI 
MAŁGORZATA BARANOWSKA-ZATKE 
SYLWESTER SKARBEK'' 

Harfa 
HELENA STIKSOVA-PADKOWSKA 

Fortepian-organy 

WALDEMAR SYNDER * 
ROMAN P ANIUT A * 

For tepian 

ECYLIA HANZELEWICZ * 
EWA PRUSZCZYŃSKA * 

Akordeon 

JERZY TURALA * 

Gitara 

JERZY ULICKI ' 
KRZYSZTOF ZAWADZKI * 
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