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PROLOG 

W salonie. knajpie pod wozem czy w wozie 
Zazwycza1 w czarnej masce i budZ!JCY grozę 
Z dawien dawna hulaszczy żywot wiedzie zbrodzień 
Rzecz jasna. 
A niedaleko. b;Jdź sama, b~dz"' tadzie 
Choć noga .~muk/a, wdzięk i włos w nieładzie , 

Żyje dziewczę niewinne - ~amo spac .~ię kładzie -
Rzecz jasna. 
I tak ciągle z mężczywq odwieczna /rwa walka 
Z grzechem cnota, z rntyrem zmaga się westalka 
A n iewinnośc' - to prze ie± jest wieczna rywalka 
Kto m 1 byt więc zwycięzcąJ Niewinność -
Rzecz jurna. 

laki świat chcemy widz1t:<''.' - W St)'lu Hollywood'u 
I rzec by można 
Iż happy endem c;iłośc zwienczy się bez trudu -
Rzecz j asn;i . 

Primo bracie pełna mi.'ik.1 
Potem idzie płciowy akr 
Tertio skujesz komu.'i pyska 
Wódka co j est czwarty fakt 
I niech na zaw ze każdy wie 
To wszy tk można co ii; chn· . 

Z AFORYZMÓW BERTOLTA BR CHTA 

„MĄDRZE. DOBRZE. DZIELNIE 
Mądrzy prawiają. że sta_iemy się mądrymi, 
dobrzy - że stajemy się dobrymi, dzielni -
że dzielnymi.·· 

„Czlowiek ho/duje chętniej dobru niźli zlu, ale 
warunki nie przyjają mu." 

(z „Opery za trzy grosze") 



W 1929 r. E rnst Josef Aufricht, dyrek
tor teatru Am Schiffbauerdamm zapro
ponował Bertoltowi Brechtowi wystawie
nie na tępnej jego ztuki, która mogłaby 
powtórzyć sukces, jaki na deskach tego 
teatru odniosła „Opera za trzy grosze". 
Brecht wraz ze swoją sekretarką, stałą 
współpracowniczką i wieloletnią przyja
ciółką Elisabeth Hauptmann przystąpili 
do pracy nad „Happy end'em" . Fabułę 
oparli o schemat amerykańsk ich powieści 
gangsterskich i hollywoodzkich mel dra
matów . Ale wbrew oczekiwaniom, jakie 
nasuwa r dowód tej komedii muzycznej 
nie jest to ztuka płytka ani banalna. Jak 
w wielu dziełach Br chta prosta i wyda
wałoby się pośpiesznie skon truowana 
akcja j st tylko pretekstem do wypo
wiedzi głębszych myślowo i emocjonal
nie. Sygnałem do taki go odczytywania 
utworu są songi , które wspaniale puentu
ją sytuacje sceniczne. Niektóre z tych son
gów pojawiły się już w „Operze za trzy 
grosze", niektóre specjalnie napisane do 
„Happy end'u ' były potem umieszczane 
przez Brechta w wielu je zcze innych 
sztukach. 
Muzykę skomponował Kurt Weill wspa
niale trafiając w klimat i nastrój brech
towskich wypowiedzi. 
Prapremiera „Happy end'u" odbyła się 

31.08. 1929 r. na otwarcie nowego sezonu 
w teatrze Am Schiffbauerdamm. Przed
stawienie reżyserował sam Brecht, auto
rem scenografii był Caspar Neher, a w 
obsadzie znalazły się tak znakomite naz
wiska jak: Caroła Neher, Helena Weigel 
Oskar Homolka, Theo Lingen. 
Brecht jednak na krótko przed premierą 
postanowi ł wycofać wój podpis pod sztu
ką i na afiszu figurował tylko jako autor 
songów. Zaś Elisabeth Hauptmann wid
niała jako adaptatorka sztuki Dorothy 
Lane . 
Stało się to w wyniku nieporozumień do 
jakich doszło pomiędzy Aufrichtem i 
Weillem z jednej trony, a Brechtem 
i jego sekretarką z drugiej. Otóż Brecht 
jako współautor i reżyser pragnął nadać 

ostrzejszy wyraz polityczny pektaklowi, 
podczas gdy dyrektor teatru i Weill ko
niecznie chcieli nawiązać do „O pery za 
trzy gro ze" aby powtórzyć jej sukces . 
W rezultacie ,Happy end" do dziś jest 
znany jako dzieło amerykańskiej pisarki 
Dorothy Lane, która oczywiście nigdy nie 
istniała. Została wymyślona przez praw
dziwych autorów sztuki. 

PIEŚŃ O TWARDEJ GŁÓWCE 

te kst polski A ndrz..:j J arecki 

Kw chce wielkim bv,·· cz łowiekiem 
ten musi miel' 1wardy /eh. 
jdy ch ces z wielkim byc' cz /o wiek iem . 
Skrupuły .1 1..e g/ęhuko J; r:: eh. 
Wr>ź 1/uhs: Pgo p o d opiekę , 

nn c1 za ro odda chfeh. 

Wszak rys 11·ielki111 jest czło1viekiem. 
ho I_ \ 11111.1 ;z /eh. a ( 11 1 k iep . 

.Va rany Bui;a .1 

·\ 'icch ręka nie dr: _1· c1 . ni nog11 .' 
\Vul 11· pnk i !._ np . gd1 tr:c: cba la< 

i dohm jest.' 
To t /i·a1a zaraz :: rą:o :: whi wwlki dmm//I 
T o nic ;est !H'Ofa r ::.('c::. , nic jl'slc \'. jego nu1n1a 

.Va rwn· Boi;11 1 
\i1cch rę /._ 11 nie dr::y ci. 11i nngu.1 

\"ie gani~ krn·ią 111 111 orde111. 
/!li.1/111 z c1/ H 11 ·a ucz fi; lwu!t:. 
11/0C/IU tr::rma j zch za m onie;.' 

"'ro ch ce .1 :: <'/cm hw' 1 wo d Z l! lll 

111 11.t l 11·1n/ ::id czego chueć . 

.\Iid· duhrego /._upu w 11od::e 
i c/111ral._1cr 11· ręk u miec . 

l'rljdz ie z roh11 p ru.11.r rohol. 
hu n· 11·in :: . : c cl1ci1·1', ro m rl c. 

W1::a /._ r_n ' 11 ·ir:/h;11 J<'SI u1nh11. 

hu 1.1·.1 11·1)d ::: . a on ;est /J//c 
N a rany Bu;;u.1 

Niech n;ka nic drż_1 c·i. ni 11 oga .1 

Wal w p ys !._ i kof' · gdy trn:ha /11i 
i dohra jest! 
Ten frnja z11ru z z leg'' z rohi wielki drama/ 
To nic jest twoja rzecz . nie je11d 1cgo 11111ma. 
Na ranv Boga ' 
Niech ręka nie drży u. ni noga' 
Nie gardź krwiq n i mordem. 
p o fuszefis1wa ucz t ~ ho rdę . 

mocno 1r zym a1 ich za mordę' 



PIEŚŃ O BILBAO 

t tumaczy ł Andrzej Jarecki 

Raz Bill mia ł bar w Bilbao , w Bilbao , w Bilbao. 
lepszej mety nie znal cały ten nasz ląd ' 

Tu miał ś tyms i ocblaj za dolara . za do/ara , za dolara. 
Tak. że ruszać się nie cl1cia leś nigdzie stąd' 

Ale nic wiem . może ro nie dla każdego, 
gdyby który z was tam nie podziewanie włazi -
- A ch - w/a. nie wódę wy /a l k to na bla!. 
na parkiecie w tańcu skrzypi piach, 
rudy k ięży,· świeci nam przez dach. 
a m uzyka gra ci tylko to, co ty jej każesz grac'! 
- Ech , Joe . zagraj muzyczkę z tamtych lat. .. 

II 

Refren: 
Ja to z Bilbao znam. 
ten księżyc świeci/ nam , 
gdy się kocha!c tam. 
wiódl na do szczę cia bram' 
w Bilbao ksit;życ lśn i 

za mi/ość plaq mi. 
W Bilbao k · iężyc lśni, 

w nas coś się jeszcze tli ... 
To mialo st·ns, 
A dziś - czy k ·iężyc bawi cię ? 

Lecz -
by ! taki piękny, 

hyl taki piękny. 
był raki piękny. 

iak we śn ie ' 

Do knajpy tej w Bilbao. w Bilbao, 111 Bilbao 
wesz/o kiedyś trzech fa cetów - ( to by/ maj!) -
a każdy mia/ przy sobie gru h<J fonę . grubQ forsę, grubą forsę. 
rozrJbial i do bia/ego dnia. 
A le nic nie wiem. może to nie dla każdego 
Gdyby kcóry.\ tam niespodziewanie wlazl -
A ch . właśnie ll'ódę wy/a/ kwś na tól , 
na parkiecie 11• ta ńcu ~krzypi piach. 
a focd ów trzech tak strzela . browningi trn fi;1 szfag ' 
Chce!;Z .\ /rugać bohnccra - też rób cak ! 

eh. Joe. daj m uzyczkc,: z ramtych lat. .. 

Refren: 
Ja to z Bilbao znam. 
ten księżyc świecił nam . 
gdy ię kochało tam r 

wiódl nas do szczęścia bram r 

w Bilbao księżyc lśni, 

za mi/ość placą mi. 
w Bilbao księżyc lśn i . 

w nas coś się je zcze tli ... 
To mia/o .~ens, 

a dziś - czy księżyc bawi cię '.1 

Lecz -
by/ taki piękny, 

by/ taki piękny, 

by/ taki piękny 

jak we ~faie ! 

III. 
Dzi ' knajpę tę w Bilbao, w Bilbao, 111 Bilbao. 
na wysoki polysk wyszykował ktoś, 
i wszystko teraz blyszczy po remoncie, po remoncie. 
po remoncie , 
ale mnie od tego trzęsie z/ość. 
Afoże to jest w sam raz, w sam raz na wasz gust, 
Lecz wszysq diabli biorą mnie! 
Tra wa już nie rośnie tam u stóp, 
jest kawa czarna jak ten grób. 
nawet dziury w dachu teraz brak. 
a muzyka gra dziś tak. 
że niech ją trafi szlag! 
- Ech - gdzie ta muzyczk a z tamtych lat 

Refren: 
Ja to z Bilbao znam. 
ten księżyc świecił nam, 
on już nie bywa tam, 
już nic da szczęścia bram, 
Ja go z Bilbao znam, 
on już nie świeci tam, 

... plącze mi się tekst ... 

... Joe , jak to dalej 1est?. 
Dziś mi/ość już 

się nie opla ca , 
ale wiem: 
- że -

był wki piękny , 

był taki piękny 
księżyc ten.1 

Z FORYZMÓW BERTOLTA BRECHTA 

„ZAJMOWANIE SIĘ MORALNOŚCIĄ 
Mało jest zajęć, powiedział Me-ti, które tak 
bardzo szkodzą moralności, jak zajmowa
nie się moralnością. Trzeba kochać praw
dę, trzeba dotrzymywać słowa, trzeba wal
czyć o dobro. A le drzewa nie mówią: 

Musimy być zielone, musimy opuszczać 
owoce prosto na ziemię, musimy szeleścić 
liśćmi, kiedy wieje wiatr." 



BRECHT I DOBROĆ 

/ .. .I Brecht zajął się po zukiwaniem do
broci nie dlatego, żeby mu jej samemu 
brakowało, le dlatego, że ujrzał ją za
grożoną w złym ' wiecie . Począł więc 

szukać dobroci, której nie cechowałaby 
s ł aboś , pierwszego impulsu, ślepej spon
ta niczności : dobroci trzeźwej i mocnej 
I .. .I 
Szczęściem byłoby oczywiście móc prz -
strzegać bez obawy i bez zastrzeżeń przy
kazań zapisanych na niezmiennym firma
men i bezwzg lędnej moralności: „Chęt
nie bym si wyrzekła wszelkiego pożąda
nia domu mego bliźniego i byłoby mi 
przyjemnie być wiern ą tylko jednemu. 
Nic chciałabym nikogo wykorzystywać 
ani krzywdzić słabszych ode mni . A le 
jak to mam robić?" Dlatego zdarza . ię, że 
bohate rowie Brechta doznają tego, co 
nazywa on „pokusą dobroci'". Pokusą. 

która zapewne ni prze tała nigdy na
wiedzać samego Brechta, nawet w okrc-
ie jego najgłębszych przekonań rewolu

cyjnych. Gdyż inaczej nie nazwałby jej 
pokusą . Dowodzi to , że pytanie, czy 
dobroć je t możliwa, nie jest u Brechta 
tematem literackim - c m , wię - tema
tem pol itycznym, ilustrowanym przez 
teatr, tak jak temat kłamliwo'ci wielkich 
i de ałów („najpierw żarcie , potem moral
ność") byłby tylko obrazowym p rzykła
dem „Ideologii niemieckiej'' Marksa; tak 
jak temat hipokryzj i cnót mi szczań
skich , zalecanych tym, którzy nie są w 
stanie ich praktykować (jak dawać, jak 
nie kra'ć, kiedy się nic nie ma?), byłby 
tylko ech m „Anty-Diihringa". Nie, te
mat dobroci jest u Brechta czymś gł ę 

boko odczuwanym ; dobroć jest u niego 
nieopanowanym i żywiolowym dążeniem 
całego jestestwa. Mimo że nie mógł 
pozostać przy tradycyjnej koncepcji do
broci jako porywu serca, irracjonalnego 
impulsu , widać, że bardzo, że namiętnie 
tego pragnął. Dlatego że nienawiść do 
niesprawiedliwości i ucisku, którą musiał 
sprząc z miłością do ludzi, jest trudna do 
zniesienia ; twardnieje od niej i wykrzy
wia się twarz człowieka , choć przeznacze
niem jej była czystość i pogoda. „Nawet 

• 

• 

nienawiść do podłości zniekształca rysy. 
Nawet z wściekłości z po·wodu krzywdy 
chrypnie głos", mówi Brecht w wierszu 
„Do potomnych . A oto łowa, którymi 
zwraca się do „Maski zła": 

„ a mojej ścianie wisi japońska rzeźba , 

Ma k złego demona . pociągnięta złotym lakiem. 
Współczując widzę 

Napięte żyły u skrom , świadcz;ice. 
Co to za wysiłek być złym" 

Andre Gisselbrccht 



*** 

Songi Dilgi Muzyka 

BERTOL T BRECHT e ELISABET HAUPTMANN e KURT WEILL 
Tlumaczenie songów Tłumaczenie : 

AGNIESZKA OSIECKA 
ANDRZEJ JARECKI 
WŁADYSŁAW BRONIEWSKI 

BARBARA WITEK-SWINARSKA 

Reżyseria : 

OLGA LIPIŃSKA 
Scenografia: Choreografia : 

ANDRZEJ SADOWSKI JAN SZURMIEJ 

Asystent reżysera : 
Kierownictwo muzyczne i aranżacja : 

WŁODZIM I ERZ KUBAT ROMAN CZUBATY 
Sufler: 
JOLANT A DĄBROWSKA 

Inspicjent: 
IRENA GROBLEWSKA 

OBS~ DA 
TANCBUDA BILLA J ARMIA ZBAWlENIA 
Bill Cracker „Bill Ekklozjasta" - Sylwester Maciejewski Lili an Holiday „Alleluja Li lian" - Hanna Śleszyńska 
Sam Worlitzer „Mamuśka" - Wiesław Drzewicz Major Armii Zbawienia - Cezary Julski 
Jimmy Dexter „Eminencja" - Andrzej Blumenfeld Brat Hannibal Jackson - Stan isław lżyłowski 

Dr Nakamura „Gubernator" - claresla111 l;leFRinP.Ldi:.,.. ~~~ Brat z gitarą - Marek Nowowiejski 
Bob Merker „Profesor" - Karol Stępkowski Jane - Grażyna Dyląg 

Johnny Flint „ Dzidziuś" - Wojciech Machnicki Kate - Lieia BaF!Ri l1 Kb19at -11._......,.,......... 
Goryl Bil la - Krzysztof Krupiński ~....,_ Mary - Jolanta Wołłejko s 
Szara Dama „Ćma" - lrQoa S1 yn:r:zyki""'i'1• Tyl~eV,o....., Helen -- Barbara Maiewska 
Barmanka Miriam - Joanna Kasperska - •r. _'cW.. 

- Katarzyna Skolimowska 
Panienki z Tancbudy Billa: 
Little - Dorota Furman 
Suzan - Joanna Kasperska 

- Katarzyna Skolimowska 
Daisy - liona Kuśmierska 
Dolly - Jolanta Orzechowska 
Nona - Agata Rzeszewska 
Molly - Jolanta Wesołowska 

Podopieczni Armil Zbawienia: 
/Bogdan Niewinowskl 
Tadeusz Somogi 
Barbara Stępniak 

Krzysztof Zakrzewski 
·Henryk Zandecki 

Komisarz - Ryszard Pracz 
PoliCJant - Zenon Dądajewski 
I Nieznajomy - Bogdan Niewinowski 
li Nieznajomy - Krzysztof Zakrzewski 
Fotograf - Jerzy Mazur 



ORKIESTRA 

Irena Sienkiewicz - fortepian 
Piotr Bogdziewicz - klarnet, saksofon 
Andrzej Branicki - perkusja 
Dariusz Gniewosz - trąbka 

Mieczysław Gościck i - suzafon 
Tomasz Kania - gitara 
Bohdan Kendelewicz - gitara basowa 
Włodzi mierz Kowzanowicz - banjo 
Krzysztof Leniak - flet 
Zdzisław Surowiec - obój 
Jerzy Szemiewicz - akordeon 
Włodzim ierz Warząchowski - puzon 

DYRYGENCI: 
Roman Czubaty, Tadeusz Karolak, 
Bogdan Szczygi eł 

Z AFORYZMÓW BERTOL TA BRECHT A 

„CZŁOWIEK I DOBROĆ 
Po pierwszej wojnie światowej ukazała się w 
Niemczech książka pod sen acyjnym tytu/ m 
»Cz/owiek jest dobry«. Zaniepokoi/em ię bardzo 
i od tchnąłem z ulgą dopiero wtedy, kiedy pewien 
krytyk napisał: Człowiek jest dobry , cielę jest 
smaczne." 

* 

„ Teatr, w którym nie powinno być śmiechu je t 
t atrem, z którego powinniśmy się śmiać. Ludzie 
pozbawieni humoru są śmieszni. " 

(z,. Wartości mosiądzu '') 

************************ 

1. I' OD SI CtE C C '%. t1 
4$ 

2. Z.UMANtE SZCZ~K1 
10$ 

G. STBZA't W PO~trDZ%5 

19$ 
4. tJZYCIE uoiA w Ct:LltCH 

WTCRCWAwcz;vcR 

29$ 
:S. UZYC?E 131\Clll DLA 

Pl\ZESTl\CGl 
3S$ 

e. CZ~SC%0WE usi1ta -
~iENZE cz.n.aizia 

40$ 
7. CS'l'lLTECZNA oaTA-
T5CUt0~'100 $ 



Brecht w komentarzach do ztuki „Der 
Brotladen", która pozostała tylko frag
mentem pisał na temat Armii Zbawienia: 

„1) Armia Zbawienia jest próbą upra
wiania pomocy połecznej w ramach 
kapitalizmu i kapitalistycznymi środka

mi. Łatwo udowodnić, że m o ż e* się 

to udać tylko w bardzo niewielkiej mie
rze. _z jednej strony można stwierdzić z 
jak wielkim nakładem pracy ludzkiej (ze 
strony niższych - nie opłacanych orga
nów - a więc przy użyciu wielu godzin 
pracy) dochodzi do skutku ta (niewielka) 
pomoc; z drugi j trony żołnierze Armii 
Zbawienia należą również do biednych , 
którym pomagają. 

2) Armia Zbawienia płaci już dzi ' po
datki od majątku 600 milionów marek . 
Figuruj dziś w Anglii na liście wielkich 
podatników na trzydziestym miejscu. 
Armia Zbawienia jest najmodni jszą ze 
wszystkich wspólnot religijnych. Przysto
sowała się do naszych czasów. To, co 
teraz zobaczycie, nie jest w żadnym razie 
napaścią na Armię Zbawienia. Wszyst
kie znane nam religie i wspólnoty reli
gijne mają swoje wady i tyło nieliczne 
swoje zalety. To, co tu zobaczycie, to 
społeczna rola , którą odgrywa religia" 

Bertolt Brecht „Sinn und Form" 

* podkreśle nie Brech ta 



T o, co Roman Szydłowski napisał na 
temat szczęśliwego zakończenia „Opery 
za trzy grosze ' w zaskakujący po ób 
określa ens i charakter sztuki zatytuło

wanej „Happy end": 

,,To happy end doprowadzony do absur
du , tak nieprawdopodobny , że nawet 
naj głupsi widzowie musieli w tym mo
mencie pomyśleć, że autor obie zakpił 
daj ąc zamiast prawdy (której nie lubią , 

gdyż bywa przykra) nie nieprawdę przy
s t rzyżoną czy lukrowaną ale bajeczkę 

zupeł nie bezsensowną i niewiarygodną. 
I może wtedy niejeden z nich zr zumiał , 

ż właśnie dzięki temu zabiegowi osiąg
nął Brecht swój cel: pokazał jak niepraw
dopodobny je t happy end w życiu , wy
śmiał te w zy tkie kiczowate ztuki i 
filmy, które kończyły ię zaw ze opty
mistycznie, pogodnie i zczęśłiwie, mim , 
że logika życia i sztuki d magała siG 
czego ' wręcz przeciwnego ." 

Rom:in Sz.~ J/011 ,J../ •• Rc:rr c> /c Br~·c111 ·· 

Z AFORYZMÓW BERTOLTA BRECHTA 

„O H UMORZE 
Me-ti powiedział: Są Judzie, którzy nie potrafią 
się śmiać z poważnych spraw. Nie można brać im 
tego za zie, ale nie trzeba także pozwolić na to, by 
zabroniono nam się 'miać z poważnych spraw. 
O sprawach poważnych można mówić wesoło 

i poważnie, a o wesołych sprawach też wesoło 

i p ważnie(. . .)'' 

( r · 
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I 
' I 

/ ! . 
( 

' ) 



PIEŚŃ O KSIĘŻYCU Z ALABAMY 
tł umaczył a Agnieszka Osiecka 

O pokaż nam gdz ie, 
gdzie Ili jest choćby dolar, 
O daj nam znak - nie pytaj, daj -
Gdzie ru jest dolar, już wit'dz ieć czas 
Jeśli nie zm ieni się nam dola , to -
to p11dnie każdy z nas, L1p11dn ie k11żdy z nas, 
llpadnie. przepadnie, upadnie każdy z n11s, 

11 

Księżym z A/11bamy, złamany grosz nam daf, 
już nie ma 1111\"zej mamy, trzeba zapomniel'. 
albo good bye 1 

Księżyrn z A labamy, tys widzi11{ pewnie raj. 
My wszyscy tam zdqżamy , daj grosz 1w droir:. 
nie pytaj, daj 1 

pokaż nam gdzie. 
gdzie w jest chol'by szklan ka -

daj nam znak - nie pytaj, daj -
Gdzie /LI jest szklanka, JLIŻ wiedzieć czas 
Je.~li nie znajdzie SL<: tu szklan ka, 10 -

to padnie każdy z nas, upadnie każd • z nas, 
upadme. przepadnie, upadme ka i dy z 1ws . 

Ili 

Księżycu z Alabamy. złamany grosz nam daj, 
iuż nie nw nmzej mam " daf grosz n11 szczęfrie. 
alho good bye.1 
Ksii:zycu z A labamy, ram widać pcwme raj. 
Już nie ma naszej mamy. faj irosz na szczęfrie . 

ul ho goodbye' 

O powiedz 1wm czy. 
czr tu są gdz ie{ dnewczyny 7 

O daj 1wm znak - nie pytaj. daj -
Z grzechu L ll'iny r1 wolni1 nas. 
Jdli nie wajdą się dz i.:wczyny , 10 -

10 padnie każdy z nas, upadnie każdy z nas 
upadnie. przepadnie, upadnie każdy z nas. 

Księżym z Alabamy, złamany grusz nam daj, 
jllż nie ma na ' zej mam y, musimy wypit' . 
albo good bye.' 
Księżycu z A labamy, ram widać pe wnie raj. 
Już nie ma naszej mamy, d11j grosz na whisky, 
nie pytaj, daj.' 

W R E P E R T U A R Z E: 

Scenariu z i dialogi 

Olga Lipińska: 

ŚMIECHOWISKO 

A lek ander Fredro: 

DOŻYWOCIE 

Leon Schiller: 

KRA M Z PIOSENKAMI 

St fan Friedmann : 

PRZYGODY 
PODRÓŻNIKA 

PIPS A 

Scenariusz i dialogi 

Olga Lipińska 

KABARETOWA MYSZ 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 

NARKOTYKI 



DZIAŁ TECHNICZNY 

Kierownik techniczn y 
RYSZA O HR EWICZ 

Kier nicy pracowni 

krawieckie · damskiej - Wanda Kułakows ka 

krawieckiej męskiej - Henryk Kupis 

perukarskiej - Aleksandra Glinka 

stolarskiej - Mieczysław Kober 

tapice rskiej - Tadeusz Nowak 

oświetlenia - Mariusz Nowakowski 

elektroak ustycznej - Andrzt:j Zag rski 

kierownik sceny - Władysław G urdek 

KASA BILETOWA 

Kasa bil towa czynna jest codziennie 
w godz . 10-14 i 16-19 

w poniedzi ł ki w godz . L0-16 
w niedzielę w godz. 1 4- ł9 

tel. 33-40-67, 33-68-80 

Zamówien ia na bilety zbio rowe przyjmuje 
Bi uro Obsługi Widzów, 

ul. ie rpecka 7, w _podz. 9-15 
te l. 33-40-66, 3_,_68-80. 

W dni pow zednie przedsprzedaż bile tópw 
prowadzą r wn i eż kasy tea tralne : 

SP TiF, Al. Jerozoli mskie 25 w godz. 10-18 
tel. 21-93-83 , 21-94-54. 

Kierownik Biura Organizacji Widowni 
Wiesł awa Kacprzycka 

Koo rdynacja Pracy Artystycznej 
K styn a Pile 

Ry un ki. opracowanie gra fi czne programu 
ZOFIA KOCHANOWICZ-MILEW KA 

Redakcja programu 
ZOFIA SANEJKO 

Wydawca programu 
TEATR KOMEDIA 

Cena programu zł. 58.-

Po ligrnfus. zam., 148186, nakł. 5.000 egz. P-17 . 
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