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OD REŻYSERA 

Zaproszenie do Waszego Teatru i propozycja reżyserowania „Olivera" -
jednego z najpopularniejszych musicali w Anglii jest dla mnie wielkim za
szczytem i przyjemnością. 

Myślę, że wszys1kim nam znane są silne związki przyjaźni łączące Gdynię i 
Plymouth. Macie przecież skwer z Plymouth , z typową , angielską czerwoną 

budką telefoniczną, a w Plymouth mamy ulicę dedykowaną Gdyni i wspaniaJą 
fontannę przypominającą nam o tych związkach. 

W ciągu ostatnich dwóch lat wytworzyły się również silne więzi pomiędzy 

naszymi teatrami. W Plymouth podziwialiśmy Wasze wspaniale przedstawie
nie „Skrzypka na dachu", rozpoczęliśmy również wzajemną wymianę pracow
ników technicznych teatru, k1óra-mamy nadzieję - pozwoli im zdobywać do
Ś'"wiadczenie i wiedzę w ramach różnych, choć przecież podobnych systemów 
pracy. Jerzy Gruza reżyserował ostatnio, pierwsze w Anglii przedstawienie 
„Policji" Sławomira Mrożka. Nasze plany dotyczą także przyszłości. 

Praca w tej części ś1riata gdzie tyle nagle się zmienia jest ogromnie stymu
lująca i prowokująca myślenie, 1wórcza. 

Czas spędzony na pracy z Waszym utalentowanym zespolem i technikami 
zapad/ mi głęboko w serce. 

Mam nadzieję, że wszystkim spodoba się przedstawienie „Olivera ". 
Życzę wszystkim pokoju i zdrowia. 

ROGER REDFARN - urodził ię 
w Londynie ale wczesne lata swo
jego życia spędził w Cambridge. 
Teatru i sztuki teatralnej uczył ię 
w Birmingham. Po Opus:zci.eniu 
college'u pracował w różnych tea
trach regionalny h i narodowej 
operze szkockiej. P tern został 
asystentem reżysera w Welsh 
Theatre Company, gdzie ·stworzył 
pierwsz.e swoje teatralne produk
cje: The Caretakers, i The Rivals. 
Z tym samym zespołem, po pięciu 

Roger Redfarn. 

latach z.acz.ął praco ać jako reży
ser w Belgrade Theatre Coventry, 
gdzie w ciągu następnych pięci u 
lat reżyserował 52 spektakle a w 
tym: West Side Story, A Streetcar 
Named Desire („Tramwaj zwany 
pożądaniem"), J uno and The Pay
cock, Twelth Night. W 1976 roku 
- niezwiąz.any z żadnym zespo
łem - rozpoczął pracę w wielu 
teatrach na świecie, między inny
mi w Ameryce, Kanadzie, Austra
lii , Hong Kongu, Południowej Af
ryce. W tym samym cz.asie reży -
rował 12 spektakli w Londynie a 
wśród nich The King and I i na
grodzony nderoeath The Arches. 
W 1984 roku został mianowany 
dyrektorem arty tycznym Theatrc 
Royal w Plymouth. Reżyserował 
tam między irITTyrni R<JQi, Peter 
Pan, Wind in the Wtllows Brega
doon and South _Pacific. Wszystkie 
te produkcje trafiły następni e na 
sceny londyńskie. „South Pacific" 
po obecnym toumee po Anglii, w 
czerwcu odwiedzi Japonię. aj
bliż.sze plany RR obejmują dra
maty Bedroom Faroe (, Farsa na 
trzy sypialnie") i The Price wed
ług Arthura Millera. Roger Red
fam został uhonorowany nągroc1ą 
Winstona Owtthilla, 7.a swoje 
osiągnięcia. Teraz jest bardzo za
dowolony, i.e moi.e reżyserować 
Olivera! w Polsce. 

LIONEL BART -urodził się w 1930 roku, w slumsach londyńskie
go West Endu, jako syn krawca. W dziedzinie muzyki był-i pozostał sa
moukiem. Zajął się muzyką w połowie .lat pięćdziesiątych w okresie ogólne
go wzrostu zainteresowe.nia rock'n'rollem. Początkowo pisał i komponował 
piosenki dla brytyjskich wykonawców tej muzyki (między innymi „Living 
Doli ' ' - wielki przebój Cliffa Richarda). 

W 1959 roku napisał muzykę i teksty piosenek do musicalu „Fings Ain't 
Wot They Used t'Be" (tytuł polski: „F red wraca . do Soho" ) z librettem 
Franka Normana. Jednocześnie wystąpi! jako autor tekstów piosenek do 
znanego misicalu „Lock up your daughters" („Córeczki pod klucz" ). 

Momentem przełomowym w karierze Lionela Barta stał się rok 1960. W 
lutym ukazał się na lo ndyńskiej scenie „Fred" a w czerwcu odbyła się pre
miera „Olivera", który odnió sł największy sukces w historii brytyjskiego 
teatru muzvcznego. 

Inne znane musi ale Lionela Barta to: „Blitz" (1962), „Maggie May" 
(1964), „Twang" (1965), Lionel Bart napisał również muzykę do wielu fil
mów. 

Roger Redfarn podczas prób „Olivera!" w Teatru Muzycznym w Gdyni folo G. Lewando"'sk1 



KAROL DICKENS -urodził się w 1912 roku w Landport. Jego 
ojciec - lekkoduch nie przejmował się za bardzo losem i przyszłością ro
dziny (Dickens miał kilkoro rodzeństwa). Ciężka sytuacja domowa zmusiła 
dwunastolet niego Karola do podjęcia pracy zarobkowej w wytwórni pasty 
do butów. Dickens nigdy nie zapomniał doświadczeń tego okresu życia -
upokorzeń i opuszczenia, czyli zwykłego losu biedaka. Znajdzie to potem 
odzwierciedlenie w wielu jego utworach. 

Działalność literacką rozpoczął jako reporter w londyńskich dziennikach 
liberalno-reformatorskich: ·ogłaszał w nich sprawozdania z posiedzeń parła-

. mentu i szkice obyczajowe, szybko zdobywając rozgłos. W formie cyklu 
obrazków obyczajowych ukazał się „Klub Pickwicka" (1836 -1837). Ogro
mna popularność „Klubu Pickwicka" pożwoliła Dickensowi poświęcić się 

wyłącznie pisaniu, bez ciągłej troski o byt rodzi ny (Dickens doczekał się 
dziesięciorga dzieci). W 1838 roku, również w odcinkach ukazał się „ Oliver 
Twist". 
Równocześnie Dickens prowadził ożywioną działalność społeczną, wal

cząc z nędzą i okrucieństwem ówczesnych praw rządzących wiktoriańską 

społecznością. Wraz z Angelą Burdett Coutts, milionerką i filantropką, za
łożył dom dla upadłych dziewcząt i kobiet zwolnionych z więzienia . 

Dickens przyjaźn ił się z wieloma sławami ówczesnego życia kulturalnego. 
Interesował się również teatrem. Jego ostatnia wi lka miłość - Ellen Law
less Teman, z którą był związany przez ostatnie dziesięć la t życia , była ak
torką. 

Dickens odbył dwie podróże za ocean, do Ameryki. Obie przysporzyły 
mu sławy i czytelników. Zmarł w 1870 roku. Pozostały po nim wspaniałe 
książki pełne uroczych Judzkich typów, opisów wiktoriańskich obyc?.ajów, 
sensacyjno-kryminalnych in tryg. 

„OLIVER!" 
Musical Lionela Barta został wystawiony w New Theatre 30 czerwca 

1960 roku. Chociaż w latach, które nastąpiły po wszechwładnej dominacji 
na muzycznym rynku Cowarda i Novello, wystawiano w Wielkiej Brytanii 
musicale, np : Slade'a i Reynolds - „Salad Day" czy Sandy Wilsona „The 
boy Friend" , „Oliver!" był - w ciągu ostatnich dziesięciu lat - pierwszą 

produkcją w niczym nie ustępującą licznym amerykańskim, wystawianym w 
West Endzie w latach powojennych. 

W roku 1956 kompozytor Lionel Bart związał się z Tommy'm Steele i 
Mike'em Prattem i napisał większość numerów muzycznych, które zapewni
ły Tommy'emu początkowy sukces muzyki pop . Następnym znaczącym 
dziełem Barta była współpraca przy tworzeniu musicalu „Lock up Y our 
Daughters" oraz teksty i muzyka do musicalu „Fings Ain't Wot They Used 
T'Be". Potem Bart zaadaptował na scenę powieść Karola Dickensa „Oliver 
Twist" i zapewniając tym sobie czołową pozycję na muzycznej scenie. Z 
szesnastu wspaniałych piosenek dwie od razu znalazły się na listach przebo
jów - „Consider Y ourself' i śpiewana przez Shirley Bassey „As Long As 
He Needs Me" , która zajęła drugie miejsce i utrzymała się na liście przez 
30 tygodni . 

„Oliver!" miał mnóstwo przedstawień w West Endzie, został przeniesiony 
na Broadway, a także przerobiony na film w reżyserii Carola Reeda z Ro
nem Moody, Oliverem Reedem, Harrym Secombe, Markiem Lesterem i 
Shani Wallis. W oryginalnej obsadzie w New Theatre Ron Moody grał Fa
gina z Georgią Brown jako Nancy i Barrym Hump.hries'em w roli Pana So
werberry, przedsiębiorcy pogrzehowego. 

W roku 1960 nikt nie przypuszczał, że za trzy lata brytyjska muzyka pop 
podbije świat i że pewnego dnia angielskie musicale zdominują Broadway. 
Nie wiedziano jeszcze, że chłopiec z przedmieścia stworzy show z perfekcją 
w niczym nie ustępującą najlepszym produkcjom amerykańskim - praw
dziwy Wielki Hit! 



Czas : około 1850 roku. Miejsce: Północna Anglia i Londyn. 

AKT I 
Scena I : Przytułek w Północnej Anglii . 
Scena 2: Świetlica w przytułku . 
Scena 3: Zakład pogrzebowy w Północnej Anglii. 
Scena 4: Zakład pogrzebowy w Północnej Anglii - następnego 

ranka. 
Scena 5: Zieleniec Paddington w Londynie - rankiem, tydzień 

później. 

Scena 6: Kuchnia złodziei - później. 

" NUMERY MUZYCZNE 
I . Uwertura. 
2. Zjeść (Food, Glorious Food) - Oliver i chłopcy 
3. Oliver (Oliver) - Pan Bumble i Wdowa Corney 
4. Będzie krzyk (I Shall Scream) Wdowa Corney i Pan Bumb-

le 
5. K to kupi go (Boy For Sale) - Pan Bumble 
6. O to pogrzeb twój (That's Your Funeral) Pan Sowerberry, 

Pani Sowerberry, Pan Bumble 
7. Kto to wie (Where Is Love) - Oliver 
8. Od dz isiaj to jest twój dom (Co nsider Yourself) - Pomysło

wy Krętacz, O liver i kompania 
9. Opróżnić kieszeń lub d wie (Pick a Pocket Or Two) - Fagin i 

chłopcy 

10. To jest życie (lt's A Fine Life) - Nancy, Bet i chłopcy 
11. Jeśli chcesz (I'd D o Anything) - Pomysłowy Krętacz, Na-

ncy, O liver, Bet, F agin i chłopcy 

12. W racaj wnet (Be back soon) - Fagin, Pomysłowy Krę-
tacz, i chłopcy 

AKT II 
Scena I: Gospoda „ U Trzech Ku lawych", następnego wieczoru . 
Scena 2: W domu Pana Brownlow - dwa tygodnie później. 
Scena 3: Kuchnia złodziei - później. 

Scena 4: Przytułek - kilka dni później. 
Scena 5: Dom Pana Brownlow - później. 

Scena 6: Most Londyński - o północy. 
Finał: Most Londyński . 

NUMERY MUZYCZNE 
I. Umpapa (Oom-Pah-Pah) - Nancy i chór 
2. Bill Sykes (My N a me) - Bill Sykes 
3. Potrzebna jestem m u (As Long As He Needs Me) - Nancy 
4. Kto to wie (Where Is Love) - O liver 
5. Proszę kup (Who Will Buy) - O liver i chór 
6. To jest życie (lt's A F ine Life) - Nancy, Bill Sykes, Fagin 1 

Pomysłowy Krętacz 

7. Rozważając tę sytuację (Reviewing T he Situation) - Fagin 
8. Oliver (Oliver) - Wdowa Co rney i Pan Bumble 
9. Po"trzebna jestem mu (As Long As H e Needs Me) - Nancy 

IO. Rozważając tę sytuację (Reviewing T he Situation) - Fagin 
11. ina! - Zjeść (F ood, Glori ous Food) - chłopcy 

Od dżisiaj to jest twój dom (Co nsider Y ourself) - wszyscy 
Jeśli chcesz (I'.d D o A ntything) - Ol iver, wszyscy 

AKT I 

Połowa XIX wieku. Prowincjonalne miasteczko. Chłopcy -
mieszkańcy sierocińca spotykają się przy śniadaniu. Jedzenie jest 
kiepskie i nie zaspakaja głodu . Oliver Twist ośmiela się prosić o 
dokładkę. ściąga tym na siebie gniew pana Bumble - woźnego 
przytułku. Woźny i kierowniczka - W dowa Corney, postanawiają 
sprzedać chłopca, k tóry przysparza im kłopotów. Burnble, zadowo
lony że rozwiązał problem Olivera, oświadcza s ię wdowie . 

Olivera kupuje przedsiębiorca pogrzebowy pan Sowerberry. 
Chłopiec, przerażony widokiem trumien i perspektywą ciężkiej pra
cy oraz złym przyjęciem przez rodzinę właściciela, ucieka. 

W czasie wędrówki spotyka Pomysłowego Krętacza. Krętacz za
biera Olivera d o Londynu, do dom u Fagina który prowadzi szko
łę d la złodziei kieszonkowych. Oliver uczy się kraść. 

Dom Fagina odwiedzają N a ncy i Bet . Potem chłopcy wychodzą 
na ulicę aby poszukać okazji do kradzieży. Okradziony zostaje pan 
Brownlow. Następuje pogoń i Oliver zostaje ujęty. 

AKT Il 

Tego samego wieczoru do gospody „U Trzech Kulawych" gdzie 
przesiadują Fagin i Nancy p rzychodzi Bill Sykes, król przestępców. 
W chwilę później przybiega tam również Pomysłowy Krętacz. Mó
wi, że Oliver został złapany przez policję, ale wykupił go i zabrał 
ze sobą - pan Brownlow. Fagin i Sykes decydują się wykraść 

chłopca z domu Brownlowa. Postanawiają wysłać na p rzeszpiegi 
Nancy, która - niechętnie - godzi się na to. 

Tymczasem w domu pana Brownlowa Oliver-umyty, najedzony i 
wyspany-zaczyna spoglądać na świat z większym optymizmem. Nie 
wie jeszcze, że pan Brownlow p rzypuszcza, iż jest on jedynym sy
nem jego zaginionej córk i. 

Oliver zostaje wysłany z poleceniem oddanfa pożyczonych ksią

żek. W drodze spotyka Nancy, k tóra uprowadza go do domu Fa
gina. Sykes chce ukarać chłopca straszliwym biciem , ale Nancy 
sprzeciwia się temu. Mali kieszonkowcy zamykają Olivera w domu 

agi na . 
Tymczasem w domu Wdowy Corney, któ ra jest teraz panią 

Bumble trwa małżeńska kłótnia. Rozzłoszczony Bumbłe wychodzi, 
a wted y sta ra Sally-służąca w przytułk u zdradza pani Bumble taje
mnicę pochodzenia Olivera. Małżonkowie postanawiają d rogo 
przedać sek ret~ Bumble przychodzi do domu pana Brownlowa i 

daje mu medalion z wizeru nkiem ma tki O livera . Brownlow rozpoz
naje swoją córkę . 

Brownlow odnajd uje Nancy i umawia się, że przyprowadzi na 
O livera . Wieczorem jednak, tuż przed pla nowanym spotkaniem Bill 
Sykes zabija Nancy i za biera chłopca z powrotem. 

Pan Brownlow - ' wiadek morderstwa - wraz z policjantem 
idą do domu Fagina , w którym Sykes . 1ę u krył , grożąc że za bije 
chłopca . Sam jednak ginie z rąk przypadkowego przechod nia . O li
ver zostaje u ratowany. 

Pan Brownlow zabiera swojego wnu ka; O livera, d o dom u, a 
poznawszy jego smutne dzieje, obdarowuje chłopców z przytułku 
wielkim koszem jedzenia . 
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DZIECI W KSIĄŻKACH KAROLA DICKENSA 
„Na miłość boską, moglem łatwo zost ać złodziejem lub włóczęgą" - po

wiedział dziesięci o letni David Copperfield . Dla Davida, k tórym opiekowali 
s ię dorośli było to jednak tylko bardzo odległe zagrożenie. Oliver Twist nic 
był w tak szczęśliwej sytuacji żyjąc w otoczeniu kryminalistów - biedny, 
wystraszony chopiec, bez przyjaciela, który mógłby mu pomóc i bez dachu, 
pod którym mógłby się schron i ć . Opowieść o Oliverze jest histo ri ą tryumfu 
wewnirtrznej dobroci i godności nad silami zła , jest melodramatem, w któ
rym pat s miesza s i ę z grozą. 

„Oliver Twis t" napisany na dwanaście la t przed „Davidem Copperfie l
dem" był pierwszą-z założenia- powieścią Dickensa i pierwszą powieścią 
w j ęzyk u angielskim. w któr j dziecko jest głównym bohaterem. Dickens 
przekazuje w tej książce swoje społeczne przesłanie . Utwór ten przyczynił 
się do ugrun towania reputacji Dickensa jako człowieka i pisarza wa lczące

go o prawa społec-Lne. Zamiarem Dickensa - obok szczęśliwego zakończe

nia - było ukazanie czytelnikom straszliwych warun ków życia w przytuł

kach, w który h biedacy byli zm uszani do morderczej pracy; niehumanita r
ności i braku jakiejkolwiek wrażliwości na ludzkie nieszczęście ze trony 
członków zarządów tych in stytucji; niegodziwego traktowania biednych 
dzieci i budzących grozę zasad działa lności si erocińców dla tych dzieci. Dic
kens odk rył przed czytelnikami bezgraniczne morze chorób, przestępSlw i 
nędzy , na które isn iejącę warunki skazywały masy biedoty. Na tle tego uka
zał Olivera związanego z młodymi złodziejaszkam i - Karolem Batesem, 
Pomysłowym Krętaczem , hochsztaplerem Noe Claypole, nierządnicą Na
ncy, zdemoralizowanymi do cna Faginem, Billem Sykesem i Monksem. 

DEKLARACJA PRAW DZIECKA 
uchwalona przez 

ZGROMADZENIE OGÓLNE ARODÓW ZJEDNOCZONYCH 
w dniu 201istopada 1959 roku. 

Wstęp 

Zważywszy, że narody należące do O Z potwierdziły w karcie ONZ swą 
wiarę w podstawowe prawa człowieka , w jego godność i wartość, i wyrazi ły 

swą gotowość popierania postępu społecznego , i stworzenia lepszych wa-
runków bytu w większej wolności (. .. ) 

Zważywszy, że dziecko z powodu n iedojrzałości fi zycznej i umysłowej wy
maga szczeg "lnej opieki i troski („.) 

Zważywszy, że l udzkość powi nna dać dziecku to co ma najlepszego: 
Zgromadzenie Ogólne proklamuje nini ej szą Dek larację Praw Dziecka aby 

zapewni ć mu szczęśliwe dziec i ństwo( „. ) 

Zasada 1 

D1jeck korzysta ze wszystkich praw wymienionych w niniejszej Dekla racji. 
Prawa te raz.ciągają się na wszystkie dzieci bez 7.adnego wyjątku („.) . 

Zasada 2 

D ziecko ko rzysta ze szczególnej ochrony a ustaw dawstwo i inne środk i 

stworzą mu wszelkie możliwości i ułatwienia dla zdrowego i normalnego 
rozwoju( ... ). 

Zasada 3 

z chwilą przyj śc ia na świat dziecko ma prawo do nazwiska i o bywatelstwa. 

Zasada 4 

Dziecko k<lrzysta z dobrodziejstw ubezpieczeń społecznych. 

Zasada 5 

Dziecko upoś ledzone p od względem fizycznym, umysłowym czy społecznym 
należy traktować, wychowywać i otaczać szczególną opieką ( ___ )_ 

Zasada 6 

O o harmonijnego wzrostu swej osobowości dziecko potrzebuje miłości 

zrozumienia („ .) . 

Zasada 7 

Ozie ko ma prawo do nauki; nauka ta jest bezpłatna i obowiązkowa przy
najmniej w zakresie szkoły podstawowej „.). 

Zasada 8 

Dziecko powinno mieć zawsze pierwszeństwo do ochrony i pomocy. 

Zasada 9 

Dziecko należy chronić przed wszelkiego rodzaju zaniedbaniem, okrucień

stwem i wyzyskiem. Nie powinno ono być przedmiotem handlu w żadnej 
fo rmie („.) . 

Za ada IO 

Dziecko nal eży chronić przed praktykami jakie mogą prowadzić do raso
wej , religijnej lub wszelkiej innej dyskryminacj i („. ). 



OLIVER TWIST I INNI. Dzieci są bohaterami wielu książek Ka
rola Dickensa . Autor „Davida Copperfielda" sam miał niezbyt szczęśliwe 
dzieciństwo i dobrze poznał smak biedy i opuszczenia, doznał wielu upoko
rzeń związanych z niepewną sytuacją rodziny, niepewną przyszłością. 

Niewiele jest na świecie spraw, które byłyby bardziej wzruszające niż los 
samotnych, pozbawionych opieki dzieci . Dickens żył w czasach kiedy o 
opiece społecznej, w naszym rozumieniu tego pojęcia, nikomu się nie śniło. 

Kominiarczycy, zwani „chummies", w piątym roku życia zaczynali pracę, 
własnymi ciałami oczyszczając przewody kominowe ze zwałów sadzy, kale
cząc się i dusząc w ciemnościach. Zatrudniano ich póki nie połamali rąk i 
nóg lub nie poza bijali się, lub nie urośli o tyle, że nie mogli się zmieścić we 
wnętrzu komina . 

Dickens widział ośmioletnie dziewczynki przy warsztatach włókienni

czych, pracujące od piątej rano do późnego wieczora, z półgodzinną prze
rwą na posiłek. W Szkocji kobiety i dziewczęta dźwigały w koszach węgiel 
przeciskając się przez wąsk ie, kopalniane korytarze i wspinając na drabiny. 
Sześcioletnią dziewczynki;: uznawano za wystarczająco silną aby mogła 

unieść koszyk z wi;:g lem. Za humanitarny akt, niemal za dobrodziejstwo 
uchodziło w tym czasie prawo zabraniające zatrudniania dzieci dwunasto
letnich i młodszych dłużej. niż po trzynaście godzin na dobę. 

Bohater Dickensa, Oliver tułał się po domach, do których kierowała go 
opieka społeczna, był w domu pracy zarobkowej gdzie właśnie wprowadzo
no „dietetyczne" posiłki . Mikroskopijna porcja owsianki, cebula dwa razy 
w tygodniu i pó ł bułki w niedzielę „przy nieograniczonych ilościach wody" 
skazywały na tortury chłopców obdarzonych wilczym apetytem. 

„ Pisząc tę książkę - zwierzył się w Przedmowie do „Olivera Twista" 
Dickens - nie widziałem powodu, dla którego szumowiny społeczeństwa 
nie miałyby posłużyć do zilustrowania pewnego morału równie dobrze jak 
jego śmietanka. Dziesiątki razy zdarzyło mi się czytać o złodziejach: byli to 
urzek<fjący chłopcy, przeważnie mili w obejściu, nienagannie ubrani , z pęka
tymi portfelami, świetni jeźdźcy o śmiałej postawie, mający wielkie powo
dzenie w miłości , wspaniali w śp1ew1e, przy butelce, talii kart lub grze w 
kości, godni towarzysze dla najdzielniejszych z dzielnych. Nigdzie jednak 
(prócz obrazów Hogartha) nie spotkałem się z żałosną rzeczywistością. 

Zdawało mi się że narysować szajkę takich przestępców jacy naprawdę ist
nieją, odmalować ich w całej potworności, w całej brzydkiej nędzy ich ist
nienia, pokazać ich jakimi są naprawdę - wiecznie przemykających się 

chyłkiem po najbrudniejszych ścieżkach życia, mających zawsze przed sobą 
upiorne, czarne widmo szubienicy - zdawało mi się, że uczynić to, znaczy
ło pokusić się o coś, co jest potrzebne, co przysłuży się społeczeństwu. To
też uczyniłem LO najlepiej jak umiałem" 

Przez wiele lat po opublikowaiu „Olivera Twista" Dickens musiał bronić 
sensu swojej wyprawy do ciemnych stron życia i przedstawienia krym inali
stów jako brudnych i amoralnych typów, a nie jako romantycznych i taje
mniczych dżentelmenów w aksamitnych ubraniach i skórza nych butach. 

W przedmowie do trzeciego wydania „O livera Twista " Dickens napisał: 
„Cóż to za sposób życia-egzystencja złodzieja opisana na tych stronach, 
jakie uroki ma dla młodego człowieka? Nie ma tu żadnych atrakcji, ża

dnych rozrywek w obskurnych knajpach, żadnych pięknych ubrań , koro
nek, wysokich butów. czerwonych płaszczy, żadnego złudzenia „wolności", 



którą daj1: obra ni takiej drogi . Są tylko zimne, wilgotne seh ronienid w za 
kamarkach mrocznego Londynu. odór spelunek, okresy głod u i brudne 
łachmany. Gdzie jest urok tego wszystkiego? Czy młodzież nic wyciąga z 
tego żadnych wniosków. czy mora lność nic wstrzymuje jej przed obraniem 
takiej drogi? Dickens. mało ma wyrozumiałości dla czytelników, którzy 
uwaiaj<1. ie ą zbyt delikatni aby czytać o „ takich rzeczach" . Dl nich tekst 
literacki musi yć „ tak i sam jak mi\!SO na ich talerzu-delikatne i przypra
wione" - mówi Dickens - "to dziwne, jak cnota odwraca sifi! od brudnych 
pońc?Och , jak występe k przyozdobiony kokardami i ładnym strojem. 1mie
nia swoją nazwę, i jak wychodząca za mąż kobie ta staje si\! zaws1e s1ano
waną damą tak i przestęps two-ład nie ubrane i ze zmien ioną nazwą - sta
je się cnotą . " 

„Dla tych czytelników" -mówi Dickens - " nic opuszczę ani jednej dziu
ry. ani jed nego papilota we włosach d1icwc7yny." 

Dickens utrzymywa ł , że otoczenie. w którym ukazuje Oli era jes t obra 
Lem rzcczywistosci . Historycy zgadzaj ą sifi! z nim, jakkolwiek niektóny wy
t ykają mu , że wa runk i ~ocjalnc już wtedy popraw iały się a obraz z „Olivera 
Twi ta" jest typowy d la końca XVI.li i początków XIX wiek u a nie dla lat 
trzydziestych tego stulecia. 

To był Dickens - reporter a nic Dickens -powieściopisarz, kiedy opisy
wał wrażen i a Olivera po przybyciu do Londynu: 

„N igdy nic wid7iał brudniejszego i bardziej ponurego miejsca. Ulice były 
wą~k i c . hagni te, pełne miejskich wyziewów. Byto tam mnó two sklepików, 
które spraw i a ły wrażenie Ja kby jedynym oferowanym v. nich towarem były 
gromady dzieci , które nawet o tej pow: nocy pęt ały się pod nogami i wrze 
szczały . Jedynym miejscem, które zdawało się prosp rować była knajpa, w 
której o>obnicy różnego a utorament u mii: zali i.,: ze sobą . K ręte uliczki i 
podwórza, które tu i ówdzie odbiegały od głównej ulicy, obnażały małe 
sk upi ka domów gdzie pijani mężczyżni i kobie ty nurzali się w brudzie, a z 

kicn wychy lały się odrażające typy , które nie sprawiały bynajmniej wraże

nia jakby r zgl ą<.la l y się za uczciwą pracą. " 

„OLIVER" W KINIE 

Zachęcony powodzeniem musicalu Lionel Bart postanowił przenieść go 
na ekran . F ilm reżyserował Ca rol Reed - reżyser obdarzony za swe zasłu
gi dla kina brytyjsk iego, tytułem ba ro neta. 

Praca ogromnego zespołu (około 500 a ktorów i tancerzy, ekipa technicz
na li cząca 350 osób) t rwała ponad rok. Film wa rea lizacja „Olivera" byla 
j edną z najkosztowniejszych w Angli i ale się opłaciła; jej rezultatem był 

fil m. który w ciągu trzech lat wyświe tla nia okazał s ię najbardziej kasowym 
obrazem produkcji brytyjsk iej. Film zdobył aż sześć Oscarów (za naj lepszy 
film roku, najlepszą reżyserię, choreografię, aran:i:ację muzyki, scenografię i 
najlep zy dźwięk . 

W fil mie na pierwsze miejsce wysuwa się postać Fagina (w interpretacji 
Rona Moody, nagrodzonej· na festiwalu w Moskwie w 1969 roku). Je t on 
łagodny i sympatyczny, i przypomina trochę st rego Peachuma z „Opery 
żebraczej". Jes t takż wykonawcą najlepszych numerów m.uzycznych filmu. 
Suges tywny jest obraz l ondyńskiej ulicy pokazany we wstawkach baleto
wych. „Oliver" to przede wszystki m barwne pełne ruchu i muzyki widowi
sk o adresowane do najszerszej widowni. 

F ilm cieszył się również d użym powodzeniem w Polsce. Jeg polska 
prapremiera odbyła się w 197 J roku. 



ZA KULISAMI 
Kurtyna idzie w górę i rozpo zyna się jeden z naj łynniej szych musica li 

wszystk ich zasów. Wspania łe deko ra je, zna komita obsada, mnóstwo ko
stiumów, przepiękna m uzyk a od począ tku przypominają nam. że jesteśmy 

świadkami powtórnych narodzin muzycznego arcydzieła . Złożyła się na to 
praca wiel u ludzi, d obra organizacja , wy iłek i entuzjazm. 

Histo ria ta zaczęł a s i ę 30 czerwca 1960 roku kiedy opadła kurtyna koń 

e7ac pierwsze przedstawienie „O li vera!" w l ondyń skim New T heat re a pub
liczność d ługo ok laskiwała wspaniały spektakl „Oliver '" nieprzypadk owo 
stał się hi tem, chociaz wtedy nikt jeszcze nie mógł przewidzieć , 7..e to przed
stawienie stanie s i ę wyją tkowym momentem w historii teat ru. 

„Oliver!" mia ł 2668 przedstawi eń w New T hea tre i pobił rekord najdł użej 
granego musicalu (6 la t!) , który należał poprzednio ko „Salad Day" i „M y 
Fa ir Lady'' . 

A oto tro hę ni ezwykłych danych statystycznych z sześciu lat p rzedsta
wień: 

4566 bochenków chleba zjedli chłopcy w scenie w przytułku , 

312 1 funtów szynki zjedzono podczas sceny w domu pogrzebowym 1 

ponad 3/4 tony parówek w zł odziejs kiej melinie Fagina, 
178 mil przeje hal zespół Seana Kenny, 
Drewn iana poręcz, w którą Bill Sykes uderza l aską była wymieniana 
cztery razy . Fagin zda rł sześć par fal 1ywych wąsów i bród, 
w ·ród członków zespołu zawa rto sześć małżeń stw i urodziło si ę pięt

na '.cioro dzieci, 
W orkiestrze wymieniono trzy komplety skórzanych bębnów i czter
naście razy wymieniano komplety nut, 
Pod 1.as tych magicznych sze ' iu la t p rzedstawienie obejrzala Jej Wy
sokość K rólowa , Ksi ążc;: Filip, Księżniczka Małgorzata, Książę i 
K iężna Windsoru i, pra ktycznie, ka:Zd y członek rodziny królewsk iej 
,.O li ver! " był wystawiany w wiel u krajach na całym świ ecie , między 

innymi w Holandii, Szwecji , Australii. Połudn iowej Afryce, Izraelu, 
U SA i Ja ponii. 

Sunn z „Olivera!'' w Te.at r1..e Royal w Plymo ulh w n:rysc:ni R. Rcdfo rna . 

WHO IS WHO? 

URSZULA POLA ·owSKA-TOMASZEWSKA 
urodziła i ę 2 wrześn i a 1945 roku. Znak Zodia ku 
Panna. Wśród mnóstwa znakomitych ról ma na swoim 
dorobku między innymi role: Madame Sans-Gene, w 
spektaklu pod tym samym tytułem ( I 983), Księ.i:.nej w 
Księżniczce Czardasza ( 1985), Pani T henard ier w Les 
Miserables (1989) i Królowej w Ja kocham Rózię 
(1 989) 

PIO I K GULBIERZ - u rodził się 6 kwietnia I 962 ro
ku w Gdańsku . W 1981 roku ukończy! Liceum Elek
tromechaniczne . Rok późni j zdal mat;,rę - pra o al 
w tym czasie w Poli technice Gdańskiej jako „ ro botn ik 
do prac cięilich". W I 983 roku staną ł przed komis.1ą 
egzaminacyjną Studia Wokalno - Aktorskiego przy 
Teatrze Muzycznym w Gdyni. Lista przyjętych nie za
wierała jego nazwiska . Podjął więc p ra~ chórLysty w 
tym t a trzc, i w połowie roku został słuchaczem stu
dium . Po dwóch latach nauk i zda l egzamin do PWST 
we Wrocławiu . Na d rugim roku studiów skomponowa ł 
wraz z kolegą muzykę do Balu w Operze T uwim . Jest 
Jakże współtwórcą choreogra fi i do tego spektakl u, któ
ry był przyjmowany z entuzj:umem na Fes tiwalu Życia 
w Warszawie i Międzyn arodowym Festiwal u Szkól 
Teatralnych w Moskwie. Po dyplomie (Biesy i Sen nir 
cy letniej), wróc i ł do pracy w Teatrze M uzy znym w 
Gdyni . ·. 
Ważniejsze role: Mendel w mypku na dachu. The
nardier w Les Miserables. • i 

ELŻBIETA MROZIŃSKA - urodziła się 9 kwietnia 
1965 roku, pod znakiem Barana . W 1986 roLpoczęła 
naukę i pracę w Teatne MuLyc-.mym w Gdyni. W 1988 
roku uzyskała dyplom w St udiu Wokalno-Aktorsk im 
w Gdyn i. Rola Nancy w Oliverze j st jej pierws.ai po
w~rolą. 

GRZEGORZ CHRAPKIEWICZ - urodził się 9 
czerwca 1955 ro ku pod znak.iem Bliźniąt. kończył 
Wydział Aktorski PWST w Krakowie i podjął prac9 w 
Teatrze Starym w Krakowie oraz w PWST ucząc gry 
aktorskiej. W tym okresie współpracowal z wieloma 
wybitnymi twórcami teatru - Jerzym Jarockim, 
Krzysztofem Babickim , Anną Polony, Martą Stębnic
ką, Jerzym Stu hrem. Po kilku sezonach przen iósł się 
do Teatru Wybr.reżc w Gdań ku, kontynuował rów
nież pracę pedagogiczną w Akademii M uzycznej w 
Gdańsk u o raz w Studiu Wokalno-Aktorskim przy 
Teatrze_ Mu~ycznym w G dyni . W 1986 roku przyj t 
tanow1sko dyr. d/s organizacyjno-artystycznych w 

Teatr.re Muzyczn ym w Gdyni. Obecni jest soli st ą tego 
teatru . Ma w . woim dorobku wiele ról oraz realizacji 
teatralnych i telewizyjnych między innymi Maksa w 
„Pułapce" Różewicza, Eutychiona w Irydionie, Jepi
chodowa w Wiśniowym Sadzie, Czesława w ikl mnie 
nie zna Fred ry, Cbolawick iego w Opęlanych, Edypusa 
w Vaclawie Mrożka, Gerarda w Tej albo tadncj. Nie 
pr.repada za pracą w filmie a le ze sZCLCgóln m senty
mentem wspomina udzial w obrazie Z dalekiego kraju 
Krzysztofa Zanussiego. •) 

DARIUSZ SIASTACZ - urodzi ł się 18 kwietnia 196~ 
roku . Znak Zodiaku - Baran . W 1980 roku rozpoczą ł 
stud ia na Wydziale Aktorski m PWSFTViT w Łodzi, a 
we wrześni u 1982 roku podjął na u kę w Studiu Wo kal
no-Aktorskim prq Teatrze Muzycznym w Gdyni, 
gdzie dobrnął w 1986 ro ku do dyplomu. Debiutował w 
1989 roku rolą Ma ri usza w Les Miserablcs. W tym sa
mym, (szczęśliwym) roku zosta ł równ ież laurea tem na
gród: Grand Prix, Publiczności i „Za Aktorskie Opra
cowanie Piosenek" na Il Przeglądzie Piosenek George--
SB Brassensa w Poznaniu. • ) 
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OCEA1't 
:Ll1'tES 

POLSKIE LINIE OCEANICZNE 
Genera l Management: 1 O Lutego 24, 81 -364 Gdynia 
phone: 201901, telex: 054231, fax : 278480, 278363 

cabie : polocean 
The most important Polish sh ipowner, serving regular 

lines, conta iner and ro -ro services. 

PORT OF GDYNIA 

MORSKI PORT HANDLOWY 
W GDYNI 

9 Rotterdamska, 81 -337 Gdyn ia, Poland 
phon~ 201001, tlx : 054221, 
cabie . GO YPORT GDYN IA 

CHIPOLBROK - Chinese - Polish Shipbrokers'Company 
Servicing company's ships sailing to/from China 

C hi ńsko - Po l sk ie Towarzystwo Okrę towe S.A. Oddzial w Gdyn i 
81 -364 Gdynia, ul 1 O Lutego 24 - PO B 226. te lefon 21 -1 9-01 
tel ex 054 251 chip pl, telegra m CH IPOLBRO K. te lefax 21 -88 -43 



GRZEGO RZ GZYL 

JÓZEF KORZEN IOWSK I 

CELI NA M UZA 

GRZEGORZ GZYL - u rodził się 19 sierpnia 196: 
rok u (pod znak.iem Lwa) w Busku-Zdroju. Po ukoń
czeniu szkoły średniej zdawał egzam in do krakowskiej 
PWST, ni estety, bez powodzeni a . Pierwsze kroki na 
scenie stawia! więc w amatorskim teatrze Studiu m 
Gcologiczno-Gómiczego, gdzie zosta ł zauważony przez 
reżysera Tea tru D ramatycznego w Częstochowie i zo
stał adeptem w tymże teatrze . Po tem dostał się jednak 
do PWST w Krakowie . W 1987 roku uzyskał dyplom 
magist ra sztuki i podj ął pra ę w Tea trze Muzycznym 
w Gdyni. Najważn iej ,;ze role: Wacława w Zemście w 
reż . A. Wajdy, Billa w Tej albo ładnej w reż. Jerzego 
G ruzy . Marzenie - zagrać z Dustinem Hoffma-
nem. *) 

JÓZEF KORZE IOWSKJ - urodzon y ... Związany z 
Teatrem Muzycznym w Gdyni od jego początków po
zosta ł mu wiemy do chwili obecnej . Jego kariera za
wooowa splata się z historią Teatru Muzycznego. Ma 
w swoi m dorobku wicie wspan i ałych ról od Jimmy'ego 
Smitha w No, no anette (1 961) i Mene!ausa w Pię
k!M!j Helenie (1962) pop r.tez Sz"M·ejka (1977), Peachurna 
w Operze z.a In)' grosze ( l 982), Lejzora Wolfa w 
Skrzyp.ku na dachu ( 1984), Doli ttl e'a w My Fair Lady 
( l 986), Sir Jaspara w Tej albo żadnej (1 988) i K róla 
Walorozo w Ja kocham Rózię. Dziękujemy i czekamy 
na dalsze wspaniałe ro le. 

CELlNA MUZA - urodzi ła się 6 grudnia 1966 roku 
pod znakiem Koziorożca . Pracę w Tcatrlc Muącznym 
oraz na ukę w Stud iu Wokalno - Aklorski m rozpoczęła 
we wrześni u 1984 roku. Kszta łc i ł a s i ę między innymi 
pod kierunkiem Henryka Bisty, Małgorz.a ty Ząbkow
sk iej i Małgorza ty Tala rczyk. 
Ważniejsze role: - (1 988) - Mańa Magdalena w „Je-
sus Chris! Superstar". - (1988) - Minci w „Piosen
kach Lwowskich" - Angeli ka w „Ja kocham Rózię" . 
Lainteresowa nia - jazz, twórczość Bertolda Brechta. 
11 uzyka And rew Lloyda Webera . 
Przyszłość - ?n • ) 

BOGDA .JĘDRZEJAK - po uzyska niu dyp lom u 
tancerza podjął pracę w Mazowszu. Potem w Cas.sino 
du Liban, jednej z naj bardziej zna nych w świec i e rewii 
zetknij! si ę z tańcem nowoczc nym . Po powrocie do 
Polsk i zos tal .w angażowany do T eatru Syrena - Buf
fo , rozpoczął równ ież współpracę z Telcwizjii War
!iZawską . Jest a utorem choreogra lli do kil ku fi lm w 
muzycznych: Hallo Szpicbródka, Milość ci wszystko 
wybaczy, Lata d"M11dziestc, lata tnydzieste, Podróże Pa
na ~leksa . Współpracę z Jerzym Gruzą rozpoc24 ł od 
wystawienia „Madame Sans Gene' ' w Teatr.te Syrena. 
Polem, ju ż w Teat rze M uzycznym w G dy ni ułożył cho
reografię mi~dzy inn ymi do Fachowców, Drugiego "Mcjś
cia ~moka, Cz.arnej dziury. My Fair Lady, Tej albo ża
dnej_ Piosenek lwO"M'Skich . Oliver! to jego dziewiąta pre
miera w Teatrze Muzycznym. Czekamy na dziesi ą t~f, 
iub ileuszową . 

EWA JE DRZEJEWSKA-M SIAL - urodzlla się 
21 kwietnia ł962 roku , pod znakiem Byka. W 1987 ro
ku ukończy ła krakowską PWST. gdzie zdobywała ak
torskie szlify pod okiem Haliny Grygłaszcws kiej, Ed
warda Lubaszenki, Jerzego Treli . , a trzeci m rok u gra
ła jedną z glównych ról w „T rzech siostrach" w reżyse
ri i Jer.tego Stuhra. Ma j uż za sobą pierwszą przygodę z 
filmem - rolę Ha li ny Poświa towskiej w fi lmie „'fęl
no" w reż . G . Zalewskiego. Po ukoriczcniu st udiów 
pracowała w Teatrze im. Juliusza łowackicgo w K ra 
kowie, gdzie zagrała mi~zy innymi Muszkę w Skizie 
G . Zapolskiej . 
W Teatrze Muzycznym w Gdyn i prac uje trzeci sezon . 
Grała Je ntę w Skrzypku na dachu oraz Toinc w 
Piaf *) 

Teatr MUL)'czny w Gdyn i foto : T . Dcg6rsk 1 

Teatr Muzyczny w Gdyni - jeden z najwięk szych i najp ięk niejszych w 
swej archi tekton icznej formie . teatrów w Polsce, malowniczo położony u 
~tóp amien nej Góry. Projekt i nżynierów architek tów J. Chmiela i D. 
Olędzkiego . Parametry scen: duża - wys. 20 m, szer. 25 m, glęb . 20 m, wi
downia 72 1 miejsc kameralna - wys. 5,6 m, szer. 15 m, głęb . 12 m, widow
nia 50 miejsc. Scena główna posiada dwie obrotówki (średnica 15 m i 5,6 
m), trzy mosty oświet leniowe oraz wiele zdalnie sterowanych aparatów. Na 
nowoczesny system elektroakustyczny kładają się; 40-ka n ałowa ·konsoleta 
mikserska, 16-ka na łowy system mikrofonów bezprzewodowych, zestawy 
głośnikowe wysok iej j akości nagłaśniające widownie, o łącznej mo y 6000 
W oraz duża liczba przyłączy mikrofonowych w obrębie sceny, ork ies tronu 
i widowni. Rozbudowane zaplecze produkcyjno-techniczne zatruniające bli
sko 200 osób składa się m.in. z mala rni , tolarni, modelatorn i, warsztatu 
elektroak ustycznego, pracowni krawieckiej, perukarskiej , kapeluszy i kwia
tów, szewskiej i tapicerskiej. W tea trze znajduj ą się na1większc w kraju sa le 
prób scenicznych, baletu . chóru i orkiestry. Scena i sale prób mają w pełni 
zautoma tyzowaną k l i matyzację . W sk ład zespoł u teatralnego wchodzą akto
rzy- sol i ści , chór, balet i orkiestra - blisko 200 osób. 



MAREK RAJSK I 

A DRZEJ ŚLEOŻ 

JADWIGA SA DLIK 

KRZYSZOTF STASfEROW Kl - urodził się 14 
kwietnia 1950 roku. Znak Zodiaku Baran. Według 
charakterystyki tego waku człowiek inteligentny, o 
nieb nałnej o obowości a przy tym birban t, gadula . 
dusza towarzystwa, uwielbia się chwalić i nie ma w so
bie ani odrobiny skromności (ciekawe czy zgodzil by się 
z takim opisem?). Widzowie eatru Muzycznego w 
Gdyni mogą go pamiętać między innymi z ta kich ról: 
Vaclava w Czarnej Dziurze (1 985), Pułkownika Picke
ringa w My Fair Lady (1 986), Pana B w Wesołe jest 
żyde staruszka(l 986), Gera lda w Mordujemy VlvaJdie
go( 1986), Sir Johna w Tej albo żadnej( ! 988) i l ana Val
jear'la w Les Miserables (1989) 

IRENA PAJĄKÓWNA - a bsolwentka Studia-Woka l
no-Akt rskiego im. Danuty Baduszkowej, w G dyni. 
Dcbiutowala rolę Fra n w musicalu „Promises, Promi
ses" (1976) . Aktorka, kolejno, czternch teatrów: Teatru 
Muzycznego w Gdyni, Danuty Baduszkowej, Tea tr u 
Rozmaitośc i w Warszawie, Teatru Wybrzeże w Gda il
sku i ponownie Teatru Muzycznego w Gdyni, Jerzego 
Gruzy. Jest l aureatką Pien.·szej Nagrody na Ul festi
walu Piosenki Aktorskiej we Wrocławi u w 1978 roku. 
W ciągu czternastu sezonów teatralnych zagrała 19 ról 
pierw zoplanowych, drugoplanO\ ych. 7 epiLodów. 
Do najważniejszyc h zalicza: Fran w Promises, Promi
ses. (TM w Gdyni) Szatana K rakrcm iji w Termopilach 
Polskich Tadeusza Miciilsk iego (Teatr Rozmaitoki), 
ro lę Ar hanioła Gabriela w Hiobie do P almów Czes
ława Mil sza z muzyką Stani ława Radwana !Ti:atr 
Wybrzeża) 1 ostat nio zagraną rolę tytulową w musica lu 
Pi•f ( l 989). w Teatrze Muzycznym w Gdyni. 

MAREK RAJ SKI - urodzony 19 czerw · 1 ~37 roku 
pod znakiem Bliźniąt . Podwójna natura Bliźniąt je ! 

cechą charakterys tyczną nie tylko (?) dla MR ale rów
nież Piłata (Jesus Christ Supcrst1.r, 1986), K róla Tryla 
(Książę Punko, 1986) i Higginsa (My fair Lady, 1986). 

ANDRZEJ $LEDŻ - Byk - talenty a rtystycwe są 
podobno naj wi~k szą za l e tą osób urodzonych pod tym 
znakiem. Znalazl si ę wś ród nich wiosną 1957 ro ku. W 
dwadzieścia lat pó.lniej Łdal matu rę i pełen dziecięcych 
jeszi:ze marzeil i wrażliwości. z dyplomem tech.nika me
chanika (spe jalność obróbka skrawaniem), 1 z obla
nym egzaminem na fil ol ogię poi ką rozpoczął nowe i.y
cie. Rozpoczął je ... w wojsku. Pragnął mieć „czyste rę
o.:" i „mnóstwo forsy' ', wystarał się więc o dobową 
p zcpustkę i pojechał na cgLamin do Studia Wokałn~
-Aktorskiego p rzy T trze Muzycznym w Gdym. 
Lśni ące oficerki, mundur i niezaprzeczalny talent ude
rzyły jak grom. Zachwyceni członkowie komisj i przyję
li go bez mrugnięc i a okiem, po czym przez cztery lata 
odkrywali ciemne str ny jego o·obowości. Skutki nie 
daly na siebie długo czekać . Zadebiutował rolą Mackie 
Majchra w Operze u trzy grosu Brechta ( 1982). Po
tem, „za ka rę" „bral" lub „dostarczaj" Kompot (1 984). 
W tym samym rok u był Fiedka w Skrzyp.ku na dachu. 
To był czyścice, po którym mógł jut zostać tylko „ani1>
lem" w Jesus Christ Superstar (1987). Miejsce auczy
ciela było już zajęte mógł więc zo 1ać tylko jego naj
lepszym uczniem. Kiedy zrozumiał że to upad~ an io ł, 
Judasz, było j uż za późno ... Chęć poprawy wzięła Jed
nak górę . Wstąpi! do poli ji i zostal Javertem w Les 
Miserables (1989). Stal sit; więc aktorem, którego spe
cjaln ści'! było ... samobójstwo (skoki L mostu, spada
nie z dach u, it p.). Dziś nazywa się Bill Sykes i jest„ . 
morder ą.•) 

JADWIGA SADLIK - urodzona 9 wrlCśnia 1958 ro
ku. Ważniejsze ro le: Lucy w O perze za trzy grosze 
( I 982), Hudel w Sknypku na dachu (1984), w Piose.n
kach lwowskich (1988), takLe Eliza w My Fair Lady. 

J 
WI ESŁAW PAPRZYCK I 

KRZYSZTOF KOLBA 

I 

KRZYSZTOF OKOŃ 

WlF.SLAW PAPRZYCKI - urodzil się 25 lipca !960 
roku, w q rach i tam ukończy! szkolę podstawową 
oraz średn ią szkolę samochodową uzysk ując tytu ł .me
chanika-kierowcy pojazdów drogowych. W 1979 roku 
wstąpił (na ochotnika) do wojska, w którym po dwóch 
Jatach uzyskał specjalność saper ·ką . Obecnie jest oli
stą Teatru Muzycznego w Gdyni, a le żeby nim zostać 
u.kończył najpierw Akademię Muzyczną w Katowi
cach, Wydział Wokalno-Aktorski. Plany na przyszly 
sezon - zagrać wreszcie główną rolę.* 

JE NY CANE - reżyser światła . Pracuje w teatrach 
West Endu i przy przedstawieniach . wyjazd o eh w 
An2lli i w Europie. Jest projekta n tką oświetlenia mi~
dzy innymi do: lpi Tombi (Whitehall), Sing Happy 
(Cambridge Theatre ), A Sta r is Tom (Wyndhams), Y 
(Piccadilly) i T he Rocky Horror Show (wystawiany w 
Republice Federalnej Niemiec). W 1985 roku zaprojek
towała 'wiatlo do Requiem i Variations Lloyda Web
ber'a w Pałace Thea tre i równ ież do Req uiem w West
minster Abbey, Cafe Puccini (Wyndhams), Jazz Week 
w Barbican, z Johany'm Da nkworth, The Viewing i 
The Perfect Party (G reenwich), Little Shop of Hurrors· 
(Leeds Playhousc). Jej t wórczo 'ć to rak.że show Cleo 
Laine 'a Sing Heigh Ho! , w 1987 roku aa Festiwa lu w 
Edynburgu, Victoria Wood w teatrach: London Palla
dium, Birmingham Hippodro me i Leeds Grand; Da n
gero us Obsession, King's Rapsody i Time And T ime 
Again, Towards Zero, Beyond Reasonablc Doubt 
(Ch urchi ll Theatre w Bromley), Love off The Shelf, 
J r:> umey's End. The Fit Up. Fcrtility Dance, Exchange 
i Barnaby and The Old Boys (N uffield Thea tre -
Journey's End i Barnaby and The O ld Boys również w 
tea trach West Endu); School or Scandal. F idd ler On 
The Roof, The King's Gene ral i An lnspector Calls 
(Plymouth), Excl usi ve Yarns (Watford Pałace Theatre 
i West End), Jolanthe i Yeoma n Of T he Guard 
(D'Oyly Carte, Cam bridge Th •atre). O ur Country's 
G ood (Tbe Royal Cou rt i Ga rnek Theatre), T he Bri th 
O f Merli n, O thello i Paris Match (Thea tr Clwyd -
Paris Match również w Garrick Thcatre) 

KRZYSZTOF KOLBA - urodził się 28 sierpnia 1952 
rok u. Znak Zodiaku Lew. Ważniejsze role: On w Bia
łych nocach ( 1979), Marci n Ka)>at w Igraszkach z diab
łem (1 982), Pon Pedro w Pericholi (1983). Jerry Ryan 
w Huśta„·ce ( 1985), Patackon w Wieczorze z Offenba
chem ( 1987) i ostatn io w Piosenkach lwowskich. 

LUCJA I BRUNO SO BCZAKOWIE - po s tudiach 
w PWSP ich pi erwszą Lnaczącą pracq była realizacja 
scenogra fi czna do ba letu Don Kichot . Potem był cykl 
baletowy Zaw~'ZC balet z Jani ną Jarzynówną i najwy
bitniejszymi ta ncerzami polskimi. Pierwszy kontakt z 
Tea trem M uzycwym w Gdyni to ora torium telewizyj
ne Iwan Groźny , po tem opera Rigołctto, bale t Sparta
kus. Ostatnio zrealizowali scenogra fię do re.lyserowa
nego przez Jerzego Gruzę przedstawienia Les Miserab
les. • 

KRZYSZTOF OKOŃ - u rodził ię w roku Bawola 
(według jednego horoskopu), w miesiącu Skorpiona 
według in nego). Dzieciilstwo miał szczęś liwe mi mo 

trzykrotnej zmiany szkół podstawowych . Po ukoilcze
niu LO kontynuował naukę w Studi u Wokalno-Aktor
skim przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Po ukoń~
niu nauki rozpoczął pracę w Teatrze Muzycznym gdzie 
pracuje do tej pory jako solista. Ważniejsze rol e: Lowe 
w Kompocie (1984), Punka w Księciu Punko (1 986)'. 
Fiedka w Sknypku na dachu (1984), Jezus w J ezus 
Christ Superstar (1986) . Hobby - czasami lubi mazać 
farbą po póltnie. • 



WI ESŁAW SUCHOPLES 

SŁAWOMIR K ITOWS;; r 

JAROSLAW KLIK 

WI FSLAW SUCHOPLFS - st udiował w Wyższej 

Szkole Muzyczne1 w Sopocie i w Warswwie, w k lasie 
profesor Wandy Wiłkom irsk i ej. W 1956 rok u otrzymał 

nagrodę na kon kursie im. Wolfganga Amadeusza Mo
mrla . w Wiedniu. W 1959 roku podjął pracę w TeatrLe 
MLILycznym w Gdyni jako korepetytor a dwa lata póż

niej zosta ł zaangażowa ny prLez Bohdana Wodiczkę do 
Teatru Wielkiego w Warszawie jako pianista i kamera
lista . współprac ując L prof. Ireną Dubiską . W 1966 ro
ku Danuta Baduszkowa sk łoni ła go do podjęcia pracy 
dyrygenta w Teanze Muzycznym w Gdyni powierzając 
mu prowadLenie orkiestry w spek taklu Cole Portera 
. .Fantastyczny Rejs" . W latach 1975 -1980 W.S pra
cował Jako kierownik muzyczny i p ierwszy dyrygen t w 
Teatrze Muzycznym w Poznan iu W 1980 roku powró
cił do Teatru Muzycznego w Gdyni gdzie pracuje do teJ 
pory jako dyrygent i kiero'lffiik muzyczny. Dyryguje 
między innymi My Fair Lady, Skrzypka na dachu, Leo 
M isćrables. Me and my Girl. Jesus Christ Superstar. 
Piaf, Olivera' 
W S. by ł świetn ie .t.apowi adającym się pia n i st ą i kame
ralis t ą a le pod wpływem Danuty Baduszkowej poświ ę 
ci ł się dyrygenturLe - i nit: żał uje tej decyzji. W swojej 
kanerlC oprac wal muzycznie ponad cztc rdw~S<:i ope
retek, musica li 1 komedii muzycznych. 

SŁAWOMIR KITOWSKI - ur. 12 maja 1953 w 
Gdyni. A rtysta plastyk i art d ircctor••. członek Stowa
rzy ·zen i a Polskich Artystów Grafików Projekwntów, 
absolwen t UG . Woln y i nicLa!e.lny . CLC tn ilo. wic iu 
imprez. wystaw międzynarodowych i krajowych . Z 
Teatrem Muzycznym w Gdyni związany od kilku sezo
nów, gdzie nowoczesne rozumienie reklamy i pomysły 
artystyczne sku tecznie wprowadzi ł w życi e. z korzy"cią 
dla wsąstk ich . Autor plakatów i programów do naj
więkslych musicali tej sceny, jak również do wiciu 
głośnych imprez . restiwali o raz premier Opery Bałtyc
kiej. Z cech zod i aka l n~go Byka zachowa ł siłę, upór i 
konsekwencję w osiągan i u zamierzonych celów. Zin te
growanie dwóch zawodów - artysty i menedżera 

umożliwia mu projektowanie i rea lizację kompleksowej 
reklam y. efektownej i opł aca l nej. Wiedzą o tym r'ów-
111eż szefowie wielu ren omowanych firm różnych 

brani., którzy p wicrzają mu naJfrud niejSLe zadania re
klamowe. O statn io zdobył I agrodę w hi ·zpańsk im 
km1kur.;ie nB plakat portretowy „ Lech Walę a-czlowiek 
rok u 1989", organ izowanym przez tygodni k „ I Perio
d ico" w Ba rcel on ie . Na pytan ie co lubi - wymienił: 

fo tografię reklamową . dobre wydawnictwa, grafikę 
k omputerową w TV, styl VOG E'a, kreskówki D is
ney'a , piosenki Bea tlesów, humor Woody A llena i Fel
liniego. aforyzmy Krausa i G.B . Shawa: ulice Paryża, 
fru tt i d i mare . grę w tenisa i ł owienie ryb. Nie lubi: 
niewypłac>1 l n yc h klientow, psuj ących się urządzeń. nie
przygotowa nych materi ałów do pracy, pijaków, leni i 
J>esymistów, ludzi małostkowych pozbawionych 
uczuć . 

JAROSŁAW KLIK - urodzi! ię 9 listopada 1%3 ro
ku_ Typowy Skorpion. Po ukończeniu LO (pod pres.i<l 
rodziców) przywędrował do Gdyni w poszukiwaniu 

. pracy na morzu . Pewnego dnia szedl w stronę portu 
pog'o'oL<lując szan ty i nagle zobaczy! ... Teatr Muzycz
ny. W tąpił i.„ został . W 1987 roku ukończył Studio 
Wokalno - Aktorskie przy TM uzyskując tytuł Aktora 
Scen Muzycznych co. niestety nic uprawnia go do pły
wania po mormch i oceanach świallł (za czym podob
no tęskni do dzisiaj). Ważniejsze role - jeszcze ( !) nie 
ma. 

foto G. Lewandow~~ • 

• ) UUIL>h1ugra lil' 
•• an di rector - twó rca i realiza tor niezależnych po-
111} ,!ów artystycznych 

Szanowni Pańs two! 

Uprzejmie infonnujcmy, że kancelaria nasza : 

PRAWNICZA „LEX", 
Spółka Cywilna, 
ul. Wincentego Pola 12 
Gdynia te l 20-61-45 

prowadzi obsługę prawną przedsiębiorstw zagrarucznych, spółek i in
nych podmiotów gospoda rczych, udziela porad prawnych, prowadzi 
sprawy w sądach. urzędach i instytucjach 
udziela poradnictwa osobom fizycznym, prowadzi ich spra wy w sądach 
prokuraturach, ko legiach ds wykroczeń, urzędach skarbowych i innych 
urzędach państwowych 

pośredniczy w sprzedaży nieruchomości i ruchomości z kompleksowym 
zafa twianfcm formalności urzędowych 

prowadzi obsługę prawną cudzoziemców. 
Nasz personel o najwyższych kwalifi kacjach, prowadzi u ługi fachowo so
lidnie i szybko . 

Pamiętaj - KP „Lex" pomoże Ci w kłopocie. 

FIRMA AS-TRA, Ah:ja Zwycięs twa 242 w Gdyni 
poleca swoje usłu gi w zakresie: 

ochrony osób i mien ia 
- zadań detektywistyczn ych 
- obrotu bron i ą gazową i portową. 

W firmie AS-TRA: 
znajdziesz detektywa. który wyśledzi niewiernego małżon ka 

wynajmiesz fachowców, którzy będą chronić Twoje mienie - w domu i 
w czasie przewozu 
przy Alei Zwycięstwa 234 w Gdyni (sklep), możesz k u pić 16 rodzajów 
broni gazowej, miotacze gazu, broń pneumatyczną , kusze i rzutki (pisto
lety i rewolwery gazowe w cenie od 250 tys. do 2 mln 600 tys. zł - dla 
bogatych i dla bied11ych) 
usługi są świadczone w absolutnej zgodzie i przepisami prawa 
zawodowcy zapewnią Ci bezp ieczeństwo w czasie premier i specjalnych 
przedstawień w Teatr7..c M uzycznym w Gdyni . 



W PRZERWIE KONCERTU 
„RZECZYPOSPOLIT J - ARTYŚCI TRÓJMIASTA" 

W TEATRZE MUZYCZNYM W GDYNI 25.02.1990 

foto: Małgorzata Fogiel 

Dochód z Koncertu „Rzeczypospolitej - Artyści 
Trójmiasta" w Teatrze Muzycznym w Gdyni w dniu 
25. lutego '90 - sprzedaż biletów, plakatów progra
mów, znaczków, książek, aukcja dzieł sztuki itp. -
wyniósł 22 mln zł . 



DŁUGIE PANOWANIE KRÓLOWEJ WIKTORII 
(1837 - 1901) 

objęło różne epoki, było świadkiem wielu wydarzeń, które zaważyły na kie
runkach rozwoju Europy i świata. Angielska gospodarka a rystokratycz
no-ziemiańska przek ztałciła się w burżuazyj ną, wytworzył s ię system wła 

dzy zbliżony do rządów demokratycznych . Kapitały przestano i nwestować 

w maszyny a zaczęto lokować w przedsiębiorstwa handlowe. Za panowania 
królowej Wiktorii usunięto w cień uczonych i wynalazców, a ich miejsce za
ję li kupcy, specja l iści od reklamy i eksploatacji afrykańsk ich kopaln i dia
mentów. Epoka wik toriańska to czasy imperium, w którym nigdy nie za
chodziło słońce, czasy szybkiego tworzenia się nowobogackich fortun i rów
nie szybk iego upadku innych . Rozrastają się miasta a w nich równoc-te ' nie 
dzielnice slumsów i rezydencji bogatego mieszcza ń stwa . 

Były to czasy swoistej moralności , która reszcie Europy wydawała się za
kłamaniem i hipokryzją a nam do dzisiaj kojarzy się z krynolinami, w któ
rych kobieta ledwie mogła zmieścić się w drzwiach, z mieszczańskimi salo
nami zapełnionymi wyścieła nymi, cięż.kim i meblami i bibelotami - na wzór 
gustu królowej . 

Kobiety wiktoriańskie miaJy ograni zoną ro lę w życiu . Ich zadaniem by
ło stanowić ozdobę rodzicielskiego salonu, następn ie wyj ść dobrze 1..a mąż 

- i mnożyć ozdoby salonu następnego pokolenia . Bezprecedensowa była w 
tej sytuacji decyzja Florence Nightingale. panny z dobrego domu, która nie 
chciała wyjść za mąż, a swoje życie poświęciła niesieniu porno y chorym 
(pie l ęgniarstwem zajmowały się w tym czasie jedynie kobiety biedne lub 
. , upadłe" - było ono traktowane jako zajęc i e poniżające), lub życic przyja
c iółki Dickensa . Angeli Burdeli Coutts, milionerki która swoje pieniądze 
przeznaczała w dużej mierze na działa l ność charytatywną . 

W powieściach Karola Dickensa nie ma jednak tak ich kobiet, natomiast 
Dickens jako pierwszy uświadomi ł czytelnikom fakt , że dzieci wyzyskiwa ne 
przez dorosłych są niezdolne do obrony, że są słabe, bo zostały pozbawione 
właściwych i należnych im warunków życi a . Wyzysk dzieci i młodzieży 

mógł być tym większy. że w myśl zasady indywidualizm u gospodarczego, 
ekonomiczne stosunki między ludźmi mogły być regulowane wyłącznie 

przez podaż i popyt, w sposób na tura lny i żywiołowy . Za ada nieingerencji 
państwa w spory między pracownikami i pracodawcami stała się głównym 
prawem obowiązującym w poli tyce ekonomicznej wiktoriań ·kiej Anglii. 

Wracajmy jednak do salonów. Zasada ochrony kobiet przed prozą życia 
obowiązywała ści śle w czasie spotkań towarzyskich. Rozmawiano o pogo
dzie i spacerach, wymieniano uwagi na temat muzyki lub nowo nabytych 
wierzchowców. Zasada ta obejmowała równ ież poszczególne słowa . Za nie
przyzwoite - na przykład - było uważane słowo „leg" (noga). Nic wolno 
było rozmawiać o niczym co znajdowało się poniżej „ . obrusa. „Poważne 
rozmowy" odbywały się jedynie w męskim gronie. I dopiero kobiety ostat
nich dzie ięcioleci xrx wieku zaczęły bun tować się przeciw temu. 
Większość mieszkańców wiktoriańsk iej Angli i nie znała salonów. Więk 

szość z nich nigdy tam nie zaglądała: ich życie u pływało w fabrykach i ko
palniach zadymionych brudnych dzie lnicach i wśród błotnistych dróg. Dla 
tych ludzi jedynym dniem odpoczynku była niedziela - dzień szczególny 
dla pu rytańskiego mieszczaństwa . iedziela mia ła być dniem skupienia, 
modlitwy i umartwień , wszelkie rozrywk i i przyjemności były w tym dniu 
nie na miejscu . Muzea, teatry i parki były w niedzielę zamkn ięte . Obyczaj 
ten odbierał ludziom pracy możliwość rozrywki i wypoczynku w jedynym 
wolnym dla nich dniu. Rodziny były uwięzione w domach. 

O tym wszystkim - i o wielu innych sprawach pisze w swoich książkach 
Dickens - kroni karz dziewię t nastowiecznej Anglii. Czytujemy teraz jego 
powieśc i i czytała je - o dziwo - królowa Wiktoria, która nie przepadała 
za poważną literaturą, uważaj ąc że „wykształcenie wyrabia egoizm w lu-

dziach ... a w klasach robotniczych budzi niechęć do prostych a potrzebnych 
w życi u zajęć . " 

Wiktoria żyła i panowała najdłużej ze wszystkich monarchów angiel-
kich. Jak tancerz, któ ry nie mogąc zwyciężyć współzawodn ików doskona

łości ą swojej ztuki, bije rekord nieprzerwanego tańca i eliminuje innych sa
mą tylko wytrzymałością - tak Wiktoria , nie będąc osobowości ą wybitną, 

nie mogąc być lżbiet ą I, czy choćby Katarzyną Wielką zdobyła sobie sła
wę długowiecznością . 

BOHATEROWIE „OLIVERA lWISfA", WEDŁUG KAROLA DICKENSA.. 

Oliver Twist 

Fagin 

Bi ll Sykes 

Pomysłowy K rętacz 

Nancy i Bet 

Pan Brownlow 

Bum ble 
Wdowa Comey 

Pani Bedwin 

Pan G rimwig 

Pan Sowerbcrry 

Pani Sowcrbcrry 

oe Claypo!e 

Ka rolina 

Stara Sally 

blady i chudy chłopczyna o nieco za małym 
wzroście i zdecydowanie za małym obwodzie 
ciała . Ale natura czy też prawa dziedziczności 

umieścił y w piersi Olivera niezwykle mocnego 
ducha . Dzię ki mizernemu wiktowi w zakładzi e 

dobro zynnym duch ten miał pod dostatkiem 
miejsca do rozwoju. 
bardzo stary, zga rbiony Żyd , którego złowrogą 
odrażającą twarz przesła ni ały splą tane kosmyki 
włosów . Ubrany był w lużny flanelowy chałat 

rozpięty przy szyi. 
krzepko zbud owany, t rzydziestopięcioletn i drab. 
Miał z gruba ciosaną twarz pok rytą trzydnio
wym 1..arostem, oraz .parę gniewnych oczu; doo
koła jednego z nich wid niały wielobarwne ślady 

niedawnej bójki. 
trudno wyobrazić sobie większego brudasa, miał 

jednak przy tym minę i sposób bycia dorosłego 

mężczyzny . 

miały bujne czupryny, niezbyt staran nie upięte z 
tylu , a ich buty i pończochy w nielepszym były 
porządku. Nie były może, ściśle mówiąc, ład ne, 

a le miały świ eże kolory i wyglądały hożo i we
soło . 

stary pan z upudrowaną głową i okularami w 
złotej prawie. Wygląda ł bardzo godnie. 
człowiek o tyły i choleryk. 
bardzo Jej nie odpowiadał wiadomy stan cywil
ny. 
bardzo schludnie i starannie ubrana staruszka o 
macierzyńskim obliczu . 
tęgi starszy pan wspierający s ię na grubej lasce. 
Mówiąc , miał zwyczaj przechyla ć głowę na jed
ną st ronę i j ed nocześnie zerkać kątem oka , 
przez c pa t rzącemu nan nieodparcie przypom i
nał papugę . 

mężczyzna wysok i, kościsty o wielkich kończy

nach, odziany w czarny, wyświechtany garni tur. 
niska, chuda, przygarbiona kobieta o li sim obli
czu. 
wyrostek o wielkiej głowie małych oczkach, 
niezgrabnej fi gurze i ospalym obliczu . 
niechlujna dziewczyna w przydep tanych trzewi
kach i grubych ni bieskich pończochach bardzo 
po trzebujących reperacji. 
nędzarka z przytułku . 



Rozważając tę sytuację. 

Czy taki jak ja serce ma? 
Dobre lub złe-ma czy nie? 
Wiem, że święty nie jestem i nie ma w tej kwestii dwóch zdań -
Lecz przecież nie taki ostatni znów ze mnie jest drań! 
Rozważając tę sytuację -
Czy na starość w kryminale przyjdzie gnić. 
Czy też czas na reorientację: 
Żonę wziąć i po bożemu zacząć żyć. 
Odtąd żona będzie o mnie dbać 
Gotować, szyć, prasować, prać. 

Da jeść i pić, lecz nie da żyć. 
Gdy zacznie zrzędzić, szydzić, kpić 
Pieniątlze brać a może bić 
Tak , że nic tylko siąść i wyć. 

Ja myślę, że pomyślę jeszcze raz. 
Bez żony też źle 
Żle , to fakt. 
Odczuć da się żony brak. 
Bo na przykład wśród ludzi 
Samotny ma znacznie mniej szans 
Przyjaźni i wpływów, tych które zdobywać by czas ... 

Teksty piosenek z „Olivera!". 

Rozważając tę sytuację -
Kogo to ja wła śc i wie dotychczas znam 
Z finansjery .. fil 
Z arystokraCJI 
Kto by mi z tej sfery pomógł wgryźć się tam? 

Dom wytworny kupić trzeba by 
Zaprzęgi mieć przynajmniej trzy 
Rozparłszy si ę w powozie swym 
K iężn iczkom z da la machałbym: 

Wasza wysokość, hop, hop, hop! 
Jak cenne zd rowie? ... 
Dosyć, stop. 
Ja myślę, że pomyślę jeszcze raz. 
Jak dostać si ę mam w sfery te? 
Czy kogoś znam? 
Raczej nie ... 
Wszyscy moi druhowie-bandyci, złodzieje i kpy. 
Nowe życic zaczynać doprawdy nie pora już mi . 
Rozważając tę sytuację: 

Żeby jeść, zarobić trzeba jakiś grosz ... 
I uznając tak przykrą rację 
Szukać pracy, którą może da mi ktoś ... 
Więc powiedzmy, że tę pracę mam 
Czy żyć w ogóle da się tam? 
Na przykład szef, czy z nim się da 
Wytrzymać wi ęcej n i ż pół dnia? 
Na ósmą wstać, do czwartej trwać ... 
Wykończę się. 

Co to, to nie ... 
Ja myślę, że pomyś lę jeszcze raz. 
A starość a ten smutny czas. 
Co dopadł j uż wielu z na ? 

Kiedy smutno i chłodno , nikt nie dba, 
czy żyjesz, czy ś sczezł 

Poc iechą j edyną jest grosz - jeśli jes t. 
Rozwa7..ając tę sytuację : 

Wątpliwości me rozstrzyga zwykły mus. 
Nie ujrzycie mej transformacji 
Stary złodziej pozostanie sobą już. 
Ja niczyjej krzywdy nie chcę i 
Przenigdy nie rozlałem krwi -
I innych też postępków złych 
Sam brzydzę się , choć i:yję z nich. ~ , 
W ogóle życi e, powiem wprost ~ ~ 
Nie na mój gust jest ani wzrost ... 
Za duży Wiatr na kudły me„ . 
Ećh , życie -jak odmien ić je? ... 
Ja myślę, że pomyślę jeszcze raz. 
Czas ... 



O FAGINACH, POMYSŁOWYCH KRĘTACZACH I INNYCH KIE
SZONKOWCACH - ROZMOWA Z OFICEREM MILICJI 

Są różne rodzaje chwytów . Mają one swoje nazwy, na przykład: chwyt w 
dwa palce, w nożyczki, w trójkąt, na przysłonę . Zastosowanie jednego z 
nich zależy od sytuacji i miejsca , w którym znajduje się potencjalna zdo
bycz, ayli portfel. 

- Informacji udziela nam pan Marian Prekop, który zajmuje się między 
innymi wykrywaniem kradzieży kieszonkowych. Jak zorganizowane są grupy 
przestępcze kieszonkowców? 

- Złodzieje pracują w grupach dwu-czteroosobowych, czasami są grupy 
liczące sześć osób. „W pojedynkę" pracuje niewielu kieszonkowców - jest 
to bardzo ryzykowne i wymaga fachowości na naj wyż zym poziomie. W 
grupie przestępczej istnieje podział zadań, którego członkowie ściśle prze
strzegają - począwszy od szefa a na najmłodszym członku ganku skończyw
szy. Ofiary są obserwowane przez dłuższy czas i sprawdzane „na elektrycz
ność" (wrażliwość na dotyk). Kradzieży dokonuje zazwyczaj jeden z młod
szych członków gangu - starzy wyjadacze przeważnie nie narażają się na 
przyłapanie na gorącym uczynku i tylk o nadają robotę. Natychmiast po 
dokonaniu kradzieży czyli przecięciu torebki lub wyciągnięciu portfela z 
kieszeni , skradziony przedmiot jest przekazywany stojącemu obok innemu 
członkowi grupy i w ciągµ kilku minut usuwany z miejsca przestępstwa. 

- Czy wśród członków gangów jest dużo młodz ieży? 

- Tak, jest wielu nieletnich. Przede wszystkim ze względu na predyspo-
zycje - są zwinni , szczupli , mają zręczne palce i łatwo uczą się trudnej 
„sztuki" złodziejstwa kieszonkowego. Początkujący , „terminatorzy" są 

uczeni przez starych zawodowców - na przykład za pomocą manekina w 
ubraniu z mnóstwem kieszeni, obwieszonego dzwonkami. W okresie mię
dzywojennym na terenie Polski było kilka „szkÓł" dl kieszonkowców -
we Lwowie, Wilnie, Krakowie i Warszawie. Ich absolwenci uzyskiwali sta
tus pra wdziwego fachowca. Bywają również młodzieżowe gangi. 

- C::y wśród kieszonkowców „zawód" przechodzi z ojca na syna! 
zęs to zdarza się. że rodzice uczą dzieci kraść - najpierw pomagają 

one starszym, potem same zaczynają pracować w asyście starszych . Na ogół 
dzieci orientują się jak i zawód wykonują rodzice. Słuchając rozmów star
szych o udanych krad zieżach i sposobie ich przeprowadzania, o wysokości 
uzyskanych z kradzieży sum, nieletni uczą się języka złodziejskiego i wul
garnych łó w, i mimo woli uczes t niczą w układaniu pla nów, a potem w 
kradzieży . W ten sposób, w dużej mierze nie zdając sobie z tego sprawy, 
zostają przes tępcami - często już na całe życie . 

- Gdzie najczę.friej jes1eśmy nara:'.eni na okradzenie? 
- W mi ejscach gdzie panuje duży tłok , duży ruch , gdzie przechodzący w 

pośpiechu ludzie nie zwracają na ni kogo uwagi - w halach targowych, de
li katesach, Zbrojowni, sklepach Pewex u, obuwniczych i innych, na dwo r
cach, w a utobusach. Dotyczy to zresztą wszystkich miast w kraju. 

- Czy Trój miasto, region pod u·ieloma względami specyficzny i pod tym 
w=ględem c:ym.§ się wyró::nia? 

- Trójmiasto to raJ dla złodz i e i , zwłaszcza latem. Turyści , różne impre
zy rozrywkowe, szaleństwo za kupów, tłumy tak męczące dla mieszkańców, 

zn acznie uła tw i aj ą złodziejom dzi ał alność. 

- Jak, 1vobec tego, możemy zapobiegać krad:ieżom? 
- Przede wszy tkim należy pilnować pie niędzy i nie nosić ich na wierz-

chu - to oczywiste. Należy unikać tłoku , często tworzonego sztucznie, 
kłótni w sklepach, prow okowanych aby odwrócić uwagę potencjalnej ofia ry 
od stojącego z drugiej strony złodz i eja . D otyczy to zwłaszcza pań , które 
owładnięte chęcią kupienia wszystkiego co znajduje się w za~ięgu wzrok u, 
wykłóc aj ą s ię o miejsce w kolej kach, tłocząc ię, c ią gną za sobą torebki na 
długich paskach, ł ub otwarte koszyki - idealny cel dla złodzi ja. Nie po
wi nn i śmy będąc w stanie ni e trzeźwym rozmaw iać z niezn aj omym, który 

wmawia nam, że znamy się z wycieczki do Bułgarii i przysuwa coraz bliżej . 

Powinniśmy pilnować portfeli i torebek w zatłoczonych autobusach (np: w 
Gdańsku - na Orunię, Stogi , Chełm). Laterri należy zwracać baczną uwagę 
na kręcące się wokół nas osoby - na Jarmarku Dominikańskim, na wszel
kich imprezach i kiermaszach, w Operze Leśnej, w czasie festiwalu. Nie po
winniśmy nosić dużych sum pieniędzy jeżeli nie musimy i nie poka;cywać 
ich bez potrzeby - pamiętając, że często złodzieja tworzy okazja. 

- Czy widz przychodzący do Teatru Muzycznego lub innych teatrów po
winien obawiać się złodziei kieszonkowych? 

- Raczej nie . Złodzieje i nteresują się wieloma rzeczami ale na pewno nie 
teatrem, trudno więc byłoby im wytrzymać na przedstawieniu i doczekać 
do przerwy lub do końca spektaklu, a poza tym musieliby zainwestować 
pieniądze kupując bilet i nie mając pewności czy ta inwestycja im się opłacI. 
Tak więc możemy widzów tea trów uspokoić. Ale - jak już powiedziałem 
- okazja czyni złodzieja, uważajmy więc, tak na wszelki wypadek. 

- Czy wśród złodziei istnieje kodeks postępowania, czy ten fach ma w so-
bie choć odrobinę romantyzmu? 

- Naiwnością byłoby tak myśleć. Przestępcami są ludzie z marginesu, 
niewykształceni , często z rodzin o tradycjach przestępczych . Znajdują się 

pod ogromną presją środowiska, grupy przestępczej, która nie toleruje ża
dnych odstępstw od ustalonych zasad i tępi je z całą bezwzględnością. Nie
posłusznym grozi dintojra (zwyczajowy sąd złodziejski , nadzorujący rów
nież wykonanie kary) . Nie ma dzisiaj dżentelmenów - włamywaczy. Cho
cia ż, jest jeden kieszonkowiec, Bronek , który nie okrada osób ułomnych , 

starszych, dzieci . • 
- Z/odziej k ieszonkowy - czy jest to fach popularny wśród przestępców? 
- Nie. Na szczęście od kilkunastu lat istnieje stała tendencja spadkowa. 

Najwięcej tego typu przestępstw było w Polsce w latach sześćdziesiątych . W 
latach siedemdziesiątych ich liczba zaczyna spadać. Po prostu okradanie 
kieszeni przestaje się opłacać . Ile pieniędzy można ukraść z torebki - trzy
sta tysięcy?, dwa miliony? Jedno dobrze zorganizowane włamanie do mie
szkania może przynieść złodziejom osiemdziesiąt milionów. Dlatego tak 
ważne są niezawodne systemy alarmowe instalowane przez najlepszych fa
chowców w tej branży . 

- Co może pan - jako fa chowiec - poradzić wlaścicie/om mieszkań i sa
mochodów Jak można je chronić? 

__,_ Warto zainwe tować w systemy alarmowe nawet duże pieni ądze -
chociażby dla spokoju psychicznego . To oczywiście żart. Współczesne syste
my alarmowe opar te są na najnowocześn iejszych rozwiązaniach elektronicz
nych i - te najlepsze - są niezawodne . Są to bardzo pomysłowe urządze: 
nia chroniące przed napadem i włamaniem . Najlepiej jednak będzie zypytac 
o to na przyk ład w firmie Miramex, specjalisty w tej branży . Instalowana 
przez nich fotopułapka nie tylko odstrasza ale również utrwala na.kliszy fo
tograficznej obraz złodzieja. 

- W trosce o ca/ość majątku naszych widzów wybierzemy się do tej firmy, 
ale proszę nam j eszcze powiedzid, jakim sprzętem posługuje się milicja, c::y 
technika jaką możemy oglądać 11a przykład w „Miami Vice" znajduje się w 
~as ięgu waszych marzeń.~ 

iestety, nasza branża też tkwi w kryzysie. Pracujemy w ciężkich wa
runkach. M amy przestarzały sprzęt , metody szkolenia niezmieniane od kil
kudziesięciu la t. Często nic nad ążamy za złodziejami . Obecnie świat prze
stępczy organizuje s ię na wzór zachodni - dysponuje siecią połączeń mi ę

dzynarodowych, świ etnymi sa mochodami , niedostępnymi dla nas urządze
niami elektronicznymi. Istn i ej ą gangi zorganizowane na wzór ai:nerykańskieJ 
mafi i. Aby skuteczniej walczyć z przestępczością powinniśmy i my mieć po
dobne możliwości. Mam nadzieję, że obecnie w ok resie wielu zmian rów
nież sytuacja w milicji zmieni się na lepsze. 

- Życzymy tego i panu i nam ws::ystkim . Dziękujemy za rozmowę. 



MIŁY GOŚCIU: 

Brak troski o własne mienie jest częstą przyczyną ułatwiającą złodziejom 

dokonywanie kradzi eży. Wykorzy t ują oni brak i w zabezpieczeniu mieszkań 
i pojazd ów, dokonują zaboru najba rdziej wartościo wych . p rzedmiotów, a 
szczególnie gotówki, biżu terii , sprzętu elektrotechni znego i wi roalnego 
oraz odzieży 

Sprawcy uj mowani przez o rgana MO częs to nie posiadaj ą już wszys tk ich 
skradzionych przedmiotów, gdyż natychmiast sprzed ają j okazyjn ie na ba
zarach i w innych miejscach handlu. 

Dlatego nie zwlekaj 
za bezpiecz drzwi wejściowe do swego mieszkania w mocno przytwier
dzone zamki paten towe; 
nie pozostawiaj otwartych okien w czasie swojej nieobecności w mie
szkaniu; 
in staluj w swoim mieszka niu i sam chodzie urządzenie sygnalizacyjne 
przed włama ni m korzys taj ąc z usług np .: 
Spół ki z o.o . „Miramex" - A utoryzowanego Zakład u Instalacj i Alar
mowych. 
nie p rzechowuj kluczy pod wycie raczką lub w in nych powszechnie zna
nych skr tkach; 
w wypadku zagubienia lub k radzieży choć jednego egzem pla rza kluczy 
niezwłoczn i e zm ień 7.amck u d rzwi wejściowych . Tak samo postępuj w 
p rzypadku za tka nia gniazda zamka ; 
na ok res dłuższej nicob cnośc i opieki; nad swoim mieszkaniem p rzeka
zuj sąs iadow i lub in nej za ufanej osobie; 
gotówkę .złóż na książeczce PKO; 
ubezpiecz swoje mieszkan ie w PZ U; 
przedmioty wartościowe i dewizowe złóż w dep zycic Narodowego Ban
ku Polsk iego. pisuj n umer z posiadanych przedmi Lów o cechach 
trwa łych . 

ie p rzetrzymuj pieniędzy i innych wa rt ośc iowych przedmi otow w sza
fach, bieliźn i a rkach , pod materacami itp . ie opowiadaj przypadk owym 
osobom o swoim majątk u . Zwracaj baczną uwagi; na nieznane osoby prze-
ywające bez określonego celu na kla tkach schodowych. st rychach , w piw

nicach itp . W uzasad nionych przypadka h infonnuj o tym milicję . Przeja
wiaj więcej troski o swoje mienie, a przez to uch ronisz si bie i swoją rod7i 
nę od niepotrzebnych stra t. 

TEATR M ZYCZNY 
W G DY NI 

WOJEWÓDZKI URZĄD 
SPRAW WEW ĘTRZNYCH 

w Gdansk u 

997 - pogotowie milicyjne 
Komi a ri aty 
w Gdańsk u: 

31-82-85, 31-62-21 
41-00-35, 52-00-3 1 
53-00-2 1, 53-21 - 12 
43- 10-0 1, 38-01-6 1 
.18-82-22. 39-8 1-08 
w Gdyni: 
20-65-03 , 22-00-81 
23-00-5 l, 29-02-1 4 
25-48-74, 24-04-32 
w Sopocie: 
51 -00-21 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ELEKTRONICZNYCH s-ka z o.o. 
AUTORYZOWANY ZAKŁAD INSTALACJI ALARMOWYCH 

ZRZESZONY W KRAJOWYM SYSTEMIE 
ANTYWŁAMANIOWYM KSA W 
81-465 Gdynia ul. Cylkowskiego 40 

OFERTA 

„MIRAM EX" Autoryzowany Zakład Insta lacji Alarmowych ma przyje
mność zaoferować jednostkom gospodarczym i l udności usługi w za.k resie: 
I. P rojektowania elektron icznych sygnalizacji włamania i napadu dla 

o biektów muzealnych, bankowych, kościołów, sk lepów, kas zakłado
wych, magazynów, garaży, domków jednorodzinnych, mieszkań itp . 

2. I nstalacji e lektronicznych urządzeń sygnalizacji właman ia i napadu. 
3. Montażu urządzeń przeciwwłamaniowych i zabezpieczających, np.; kas 

pancernych, sejfów z b lokadą elektron i czną, zamków szyfrowych, atesto 
wanych zamków mechanicznych, automatycznych blokad, przycisków 
antynapadowych mogących współpracowa · z dowolnym systemem a lar
mowym . 

4. Stałej konserwacji nowo założonych i już istniejących elektronicznych sy
stemów alannowych . 

S. Doradztwa oraz fachowych ekspertyz w zakresie st sowania elektronicz
nych systemów sygnalizacj i włamania i napadu . 

6. Instalowania domofonów przeznaczonych dla budownictwa wielorodzin-
nego oraz domów jednorodzinnych . 

UWAGA; 
I. Stosujemy gwarantł>wane, najnowocześniejsze rozwiązania elektroniczne. 
2. Zapewniamy niezawodną jakość, nieuciążliwą instalację oraz konkuren
cyjne ceny. 
3. Usługi wykonujemy solidni , terminowo, z zachowaniem dyskrecji. 
4. Na życzen i e oferujemy ludności typową dokumentację systemu alarmo

wego wraz z zestawem urządzeń i przewodów do amodzielnego wyko
nania alarmowej instalacji mieszkaniowej . 

Specjalizacja Zakładu 

Zabezpieczenie kosztowności , zabezpieczenie pomieszczeń kasowych. rejes
tracja zdarzeń - fo topułapkami . 
SZCZEOÓŁOWYCH I FORMACJ1 UDZIELAMY TELEFONICZNIE 

W GODZINACH od po do 19° tel. 22-07-77, 22-40-73 

ZAPRASZAMY 

HOTELE „ORBIS" 
„G RAN D HOTEL" tel. c. 510041. 51 1696 fax 516124 tlx 0512851 

,,GDYNIA" tel. c. 206661 , 206844 fax 20865 1 tlx 054525 

„MARINA" tel. c. 532079.530460 fax 530460 tlx 05 12 185, 0512184 



PRZEDSIĘBIORSTWO 

IEIGAZI 
TO 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 
I NIEZAWODNOŚĆ 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG 

Firma pryw atna. 81 -029 Gdynia. ul. Północn a 9A 
tel (058 ) centrala 237021. 

Dyrektor Generalny: 237214, 237285, 
tl x 0 54653, fax :237358 

Rozmowa z państwem Krystyną i Krzysztofem Lipińskimi z Gdyni. 

- Bohaterem naszej rozmowy będzie pies. 
- Pie jest nie tylko temat m rozmowy a le przede wszystkim aktorem w 
spektaklu „Oliver!" . Tropi mordercę i w kulminacyjnym punkcie pr7..edsta
wienia naprowadza n jego ślad pol icję . 
- Pora aby przedstawić pieska-aktora - 10 Patti, bul/terrierka. Bullterrier 
to rzadki pies i dość niezwykły? 
- Tak. Jest to rasa angielska, krzyżówka buldoga z terrierem. Są to psy 
stróżujące. 
- Są stróżami i ą podobno niebezpiec:zne. 
- Główną bronią bull te rriera są bardzo mocne szczęk i . Ich nacisk wynosi 
2,5 do 3 ton . Bullterrier rrroże zagry7.ć dzi ka, potra fi również przegryźć„ . 
szynę . Są to bardzo ostre psy. 
- Czy , wobec tego, trzymanie Palli w domu nie j est kłopotliwe? 
- Czasem tak. Straszy wszys tkie koty, psy, nie lubi niektórych naszych 
znajomych i nie chce wpuszczać ich na „ teren", k tórego pilnuje. Po trafi być 
uparta i zło ' Jiwa . Przykra może być równ i eż sytuacja gdy dla zabawy hwy
ci kogoś zębam i za rękę .. . 
- A jednak„ . 
- A jednak jest wspaniała. Jej rodzice - z RF i Czechosłowacj i - byli 
superchampionami. Bull terriery bywają białe, brązowe albo w prążki, ale 
najbardziej widoczną oznaką ich znakomi tego poch dzenia jest lata wokól 
oka . Są to psy bardzo rzadkie i bardzo drogie. Bullterriera miał między in
nymi gen. Sikorski, Al Capone, ma ich kilka angielska królowa. 

Ja po raz pierwszy widzę psa tej rasy . lle ich może być w Polsce? 
- Nie orientuję się, a le myślę że ldlkanaścl e. 
- A w innych k rajach? • 
- Również nie jest ich wiele. Główną przeszkodą w ich hodowli jest wyso-
ka cena i fak t, że w wielu krajach na bullterriera trzeba mieć zezwolenie, 
tak jak na „. broń. 
- Czy wię aktorom grającym w „Oliverze!" może grozić niebezpieczeń-
n~ . 
- Ach, nic. Patti jest jeszcze młoda i jej charakt r dopiero się ksztaJtuje. 
Poza tym jest dobrze wychowana i posłuszna . Jest to naprawdę ba rdzo mi
ły pies nie tak niebezpieczny jak s ię powszechnie uważa. Trzeba j<1 zoba
czyć jak bawi się kości ą lub gaJęziam i , jak lubi ściągać ze stołu węgorze i 
kabanosy, dobierać ię do piwa . 
- Jak Palli trafi/a do Teatru Muzycznego 1 

- Znajomi powiedzieli nam, że jest potrzebny pi do spektaklu. Zgłosiliś-
my s ię z Patti i została przyjęta. 
- Dziękuję państwu za rozmowę i życzę Patti sukcesów aktorskich. 
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ENERGOBLOK 
WYBRZEŻE 

ul. O:tierżyńsk;ego 130. 81· 472 GDYNIA , phone (058 ) 22 0041 1elu 054587 eblok pl 

foto K Kamińsko 

' . 
offers : complete pla nts. shiprepairs and conversions. 

sh1pbuild ing, docks. yachts, motorboats. mari ne equ ipment, etc. 

Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk , 

phone: 31 68 21, 31 16 31 . telex: 0512453 na pl, fax: 314497 



Jeśli chcesz. 

Zrobię eśli chcesz 
Wszystko, czego cbcesz -
Mogę, ile chcesz 
Znieść prób. 
W najdal szą drogę, dokąd chcesz 
Iść w ogień albo w deszcz ... 
Lecz 1..a to trochę też 
Mnie lub! 
Wdrapiesz się na szczyt? 
Jeśli chcesz. 
Połkn iesz octu li tr? 
Jeśli chcesz? 
Rozdasz to, co masz? 
Jeśli chcesz. 
W nos Bi ll owi dasz? 
Ostatecznie ... 
Zrobię i to też . 

Bo w tobie. wierz mi wierz 
Je t obiekt- teraz wies7 
Obiekt jesr: 
Obiekt jest mych snów. 
Zrobię, jeśli chcesz 
Wszystko. cz go chcesz 
I mogę ile chcesz 
Znieść prób. 
W najda l szą drogę, dokąd chcesz 
Iść w o~icń albo w deszcz 

Lecz za to t rochę też 

Mnie lub. 
Zasznurujesz bu t? 
Jeśl i chcesz ... 

urka dasz pod lód? 
Jeś l i chcesz. 
Pomalujesz twarz'. 
Je' li hcesz. 
Krokodyla dasz? 
... Upol uję 

Zrobię i to też, 
Bo w tobie, wierz mi wierz 
Jest biekt - teraz wiesz ... 
Obiek t. ja? 
Obiekt jest mych snów. 

Obrobicie sklep? 
Jak pa n chce. 
Nadstawicie łeb? 

Czemu nie. 
Choć strach i"ć i kraść? .. . 
Jak pan chce ... 
Choćby przyszło wpaść? .. 
Niech to dia li 
Wszystko, co pan chce 
Choć wyszło by na zie -
Lecz wszystko co pan chce .„ 
Tak jak chciy? 
Jak pan tylko chce! 

Potrzebna jestem mu. 

Potrzebna jestem mu 
Choć mnie traktuje źle 
Lecz przecież o tym wie: 
Potrzebna jestem mu. 
Bo jak nie ja. to kto? 
Ktoś musi kochać go 
I za nim iść na dno -
Potrzebna jestem mu. 

Gdy jego nie ma 
Nie ma i mnie 
Cień jego cienia 
Nie liczę się ... 

Tak będzie jak on chce 
Na dumę nie stać mnie 
Chcę tylko wierzyć, że 

Potrzebna jes tem mu. 

On nie dobiera pięknych zdań 
Sam mówi nieraz. że jest drań -
Lecz w życia gr?..e, złcJ grze 
Ja z nim być chcę! 

Proszę kup. 

Pro zę kup cudowny ten ranek 
Niebo jak kwitnący łan lnu . 
Pro zę, kup, wstążeczką związany 
Podaruj mi ten dzień ze snu. 

Tak, bym si ę mógł , gdy tylko zechcę 
Od nowa ci eszyć nim 
I żeby mi rozgrt.ewa ł serce 
W nied obre chłodne dni .. 

Kto to wie 

K.to to wie, 
Jak odnaleźć ją i gdzie? 
Spada z nieba czy pojawia się 
Po d rugiej stronic snu? 
Kto ją zna 
Dobre s ł owo dla mnie ma 
Lub spojrzeniem chociaż znać mi da 
Że nic p rzeszkadzam mu. 

Czy mam przebiec cały świat 
Żeby t rafić na jej ślad? 
M oże miłość to jest tylko baśń 
W życiu zaś 

Nie ma jej? 
K to 
Kto to wie? 

Czy mam przebiec cały świat 

Żeby t ra fić na jej ślad? 
Bo prze i eż jest 
Bo musi być 
Inaczej jak 
Jakże żyć'/ 

Kto 
Kto to wie 

Proszę, kup n iezwykłą t ę chwili,:, 
Kiedy tylko sk rzydeł mi brak, 
By się wznieść w niebo motylem ... 
Tę chwi lę dla mnie kup, 
Spraw by s ię zdarzył cud 
By odtąd zawsze było ta k. 

Pros7.ę kup ... 



Od dzisiaj to jest twój dom. 

Od dzisiaj to jest twój dom 
Od dzisiaj swój kąt tam jak w rodzinie masz 
Wystarczy byś chciał tam być 
I żyć 
Jak żyje tam każdy z nas. 
Od dzisiaj to jest twój dom 
Od dzisiaj już wiesz, gdzie będziesz spać i jeść. 
Ubogo tu dość 
Lecz coś tam jest 
W czym odtąd masz swoją część . 

Na zły narzekać los 
Gdy pusty brzuch i trzos 
Nie w zwyczaju tam, o nie 
Powróci dobry fart 
Musi przyjść odmiana kart 
Wino znów poleje się! 

Od dzisiaj to jest twój dom 
Na dobre dni i zły czas 
Bo po namyśle sprawa ma się ściśle tak: 
Że jesteś od dziś jednym z nas! 

Projekly kostium ów: 

Łucja 1 llruno Sobczako"1e. 

Opróżnić kieszeń lub dwie. 

T yra ten , 
Orze ów -
Gdzie tu sens 
Szkoda słówl 
Zdrowie trać i podatki płać ... 
Lepiej zabrać komuś i zwiać 
Opróżnić jaką ś kieszeń lub dwie ... 
Opróżnić komuś kieszeń i zwiać. 

Po co si~ do pracy brać? 
o:i;na zabrać komuś i zwiać! 

Robin Hood 
Zuch na schwał 

Jednym brał 
Innym dał. .. 
Żeby móc dać - na przykład mnie -
Opróżnić trzeba kic zeń lub dwie 
Opróżni ć jak ąś k ieszeń lub dwie! 

I Bill Sykcs 
Mały był, 

Tyle szans 
Mia ł, co wy . 
Musia ł tak jak każdy z was 
Opróżnić k muś kieszeń nieraz 
Opróżnić Jakąś kieszeń lub dwie 
Opróżnić komuś kie zeń nie raz! 

C hcemy być jak Bill Sykt.:s 
Opróżnić komuś kieszeń nie raz! 

ain tung 
alfa ba 

akademia 
apostołowie 
arbajtować 
arbuz 
archanioł 
artysta 

aspirant 

bażant 
bić w dach 
brod~ przyszyć 
bronek 
brunetka 
buchacz do li niarz 
buchacz funio 
buchacz szabrowy 
buchacz skok owy 

budować wystawę 
bury 

chawira 
chawira głucha 
chewra 
chi rus 
chmura 
chuda teczka 
ciachać 
ci ągle to samo 
cichochody 
cykacz 

dcntojra albo dintojra 
di abeł 
dolin ę zm ierLyĆ 
dolinia rz (doliniara) 
do sieczkami 
dzięc iol 

ekspedientka 
ewangelia 

faraon 
farm azon 
festniak 

ficil 

gamzanie 
garnkotłuk 
gip z tego 
git 
glaca 
głodomór 
gospodarz 

grumać w szto ry 
grojse ra bin 

gronie 
gryfować 
gryps 

habit 
harak iri 
h.aukacz 
hoo 

SŁOWNIK 
ZLODZIEI KIESZONKOWYCH 

dożywotnie więzienie 
umowne znaki służące więźniom do porozumiewania 
się 
więzienie 
zespół sądzący 
pracować 
głowa 
dozorca domu, dozorca w wi ęzieniu 
złodziej kieszonkowy dobrze wy zkolony i maj ący dłu
golet ni ą praktykę 

- osobnik siedzący po raz pierwszy w więzien i u 

chłop , młody więzień (ze wsi), chłop k roztropek 
kłaniać s ię 
oszukać 
rewolwer 
pchla 
złodziej kieszonkowy 
złodziej zarozumiały 
włamywacz 
złodziej ok radający mirszkania w nieobecn ości wła 
ściciela 
przygotować ucieczkę 
inspektor więzienny 

dom, mieszkanie, kryjówka 
mieszkanie bez lokatorów 
złodziejska kompania 
pijak 
więk!iU• grupa przestępców 
teczka. w której ukryty jest skradziony przedmiot 
kraść 
dożywotnie więzienie 
ranne panto ne 
zegarek 

zwyczajowy złodziejski sąd honorowy 
prokurator • 
włożyć rękę do cudzej kieszeni 
złodz i ej (k a ) kieszonkowy(a) 
pójści e ądu na n aradę przed ogłoszeniem wyroku 
milicjant nie znany złodziejowi 

złodziejk a kieszonkowa kradnąca w sklepie 
odczytan ie wyrok u 

fun kcjonariusz milicyjny 
kłamca , oszust 
mądry, obeznany z fachem złodziejskim, sprytny, 
znający się na .dodziejskich chwyta h 
młody chłopak, złodziejas.uk 

mowa 
kucharka. służąca 
nic z tego 
dobrze 
glowa ostrzyżona 
urz~nik 
naczelnik więzienia lub kierowni k wydziału ś led
cz fi.O 
grac w karty 
prezes sąd u, przewodniczący składu sędziow skiego, 
przewodniczący wydziału 
pieniądze 
kłamać w czasie składania zeznań 
list więzienny lub li st pisany w j~yku zlodziej skim 

ubranie 
wykonan i~ wyrok u sądu złodziejskiego 
adwokat 
napad 



hops to p 
hotelo wy 

judasz 

kad ryl 
kaj lem 
kamien ie 
kanciapa 
kata rynirz 
kimia rz 
kind rus 
kipisz 
kła pacz 
kora dębowa 
kruk 
kuszerni k 

łąk a 
ły sy kapuje 

mojka, mońka 
mojra 
rnojszczyk 
mur robić 

na kuchni 
na siutyni 
na wydrę 
ni cować dolinę 
niewinniutki 

oganiok 

pacykarz 
pa pracz 
papuga 
paraso l 
p;;rawan 

parkan 
pasówka 
pieklo 
p ies 

pi ł at 
pływak 
pniaki 
po wypłacie 
puka wa 

ręka 

ro b ić fraka 
ro lni k 
ru dy 
ryże boki 

sala macha 
si a tka 
siedzi eć na me li nie 
sikor albo siko ra 
skóra 
s k rawczyć 

sk ro bideska 
słup 
smyczek 
snrnrować 
szni t 

znu rek 

napad z broni ą w ręku 
naczelnik wi ęzienia 

okienko (wizcrni k l w celi 

kiszka z krwi i ka szy, kaszanka 
na~dzia złodziejskie 
brylanty 
ciemnica więzienna, karcer 
sta ry złodziej 
złodziej nocny 
u rwi s 
rewizja 
adwo kat 
ubranie więzienne 
bojaźli wy wspólnik 
zlotnik 

miejsce spacerów w więzi eniu 
księżyc świec i 

żyletka 
strach 
Lł od zi cj kieszonkowy do kon uj ący kradzieży 
zasłan iać i zabezpieczać Lłodzi e i w czasie dokonywania 
kradz i eży kieszo nkowej 

kradzież z tylnej kieszeni spodni 
kradz ież z tylnej kieszeni spodni 
przez wyrwanie s iłą z ręli 
kieszeń wywrócić przez wyci ą gnięcie podszewki 
oso bnik siedzący po raz pie rwszy w więzieniu 

mały chłopak 

fo tograf, p racownik M O dokon ują cy daktylosko pii 
nieudo ln y ł ub początkuj ący zlodziej 
s t róż nocny 
niebo 
gazeta , peleryna, płaszcz , teczka , zasłona uży t a do na
krycia ręk i w czasie dokonyw ania k radz ieży kieszonko
wej 
ki esze ri wewnę t rzn a w ubraniu 
kl ucz dorobi ony al bo inne przed mioty dorabi ane 
narada sęd ziowska 
dozo rca a resz tu milicyjnego lub więziennego , mil icjan t, 
tajniak 
sędzia 
złodzi ej kieszonkowy k rad nący na sta tkac h 
zęby 
po k radzieży 
d uza torba damska 

główny wykonawc:i kradzieży , oso ba doko nuJ4Ca 
zabo ru 
uciekać 
grze bici\ 
złoty 
złoty zegarek 

stra wa więzienia , wikt 
t łok 
mieszkać nie me ldowan ym 
zega rek 
port fel 
ukraść (wyłącznie w zastosowan iu do kra dzi ży kie
szo nkowej) 
stola rL 
świad ek 
jeden rok, pil nik , pi lka do krat 
udawać wariata 
p iłka do cięci a krat , cięcie , o twór wykonany przez 
prleci ęcie 
dewizka, stryczek 

szpas 
szperak 
sztok jestem 
sztych 
szu O er 
szl!ller 
szwagier 
szychta 
szymon 

ściana 
ścianę robić 

ścianie odpalić 
ślimak 

świeczka 
święty turecki 

tarabarnć 
tata 

telefon 
tramwaj 
twardzizna 
tycer 

tylniak 
tyr 

urk cha rak terny 

ur ka 

walet 
wałówb 
wetery narz 
węgorL 

wieczny sp oczy11c k 
winda 

włos 
wojtek kapuje 
wpaść do kotła 
wredn y 
wydra 
wystawić 
wysypać 
wyzdrowieć 

zapuścić żurawi a 

zbornia k 
zbla towany 
zbroj a rz 
zd rajca 
zielone fi ra nki 
zlew 
zmierzyć dolinę 
z pierw5zego puch u 
zrobić woltę 
zza parkanu 

żaba 
żeberk o 
żniwa 
żółtko 
żu k 
ż uraw 
żurawia zapuścić 
żywczykiem 

spokój 
klucz 
do brze mi się powodzi 
fotogra f 
podżegacz do buntu 
kupu)ący kradzione rzeczy 
m1licJa nt 
być aresztowanym w czasie kradzieży 
dozorca domu 

wspólnik osłaniający kradnącego 
zasłaniać złodzieja kieszonkowego w czasie doko
nywania kradzi eży 
przekazać łup wspólnikowi 
opluć, zabrudzić ramię ofia ry, a następnie pod pozo
rem oczyszczenia dokonać kradzieży kieszonkowej 
złodziej s tojący na czatach 
człowiek bez pien i ędzy 

eskortować , nieść na plecach 
kierowni k w szkole złodziei kieszonk owych, złodziej 
kierujący szko leniem 
porozumiewanie się za pomocą pukania 
twarz 
zlo te monety 
zlodziej osłaniający lub wspólnik złodzieja kieszon ko
wego stojący na czatach pomagaj4cy ukraść z kieszeni 
tylna kieszeń w spodniach 
sztuczny tłok 

złodziej dokonujący kradzieży z wielką wprawą , bez 
użycia przemocy 
dobry fachowiec, złodziej zawodowy 

oszukany 
jedzenie p rzyniesione z domu do więzienia 
lekarz więzienny 
ł ańc uszek 
w ięzien ie dożywotn i e 
szn urek puszczony z okn a więziennego, służący do 
przekazywa nia li stów, pa pierosów itp. 
piłka do rżnięcia krat 
księżyc świeci 
wpaść w zasadzkę 
fal zywy, niegodny aufania , zły 
k radzież przez wyrwanie z ręk i 
wyd ać wspólników 
zdradzić 
być uniewinnio11ym 

zajrzeć do wdzcj kieszeni , teczki lub torby przed do ko
naniem kradzieży 
karetka przewożąca aresztowanych lu b więźn iów 
prlekupiony 
band yta , włamywacz 
księżyc 
ka rta zwolnienia z więzi enia 
ga rdło 
zbad ać kieszeń przez o bmacan ie 
z pierwszej kieszeni 
okraść wspólnika 
kradzież z wewnętrznej kieszeni ubrama 

żon a 
kradlież z ka mizelki 
okres najlepszych dochodów złodziej a kieszonk owego 
zł oto 
miody kieszo nkowiec 
oko 
zaj rz.eć do cudzej kieszeni, torby itp. 
pręd ko, szybko (odswelaj żywczy kiem , bo może z m i eć 
wiąchę - odchodź prędko , bo możesz być aresztowa ny 
w czasie k radzieży) 

i.rbdto: Zbigniew BoLyctko „Krndzjeż \: ieszonkowa i jej sprawca", Wydn ..,.•nictwo Prawnicze 1962 



Podziękowania: 

dla T he British Council, Al. Jerozolimskie 59, Warszawa, a swzególnie dla 
Pa na Charlesa Chcdwick'a za umożliwienie· Pani J enny Cane pracy przy 
spek taklu „Oliver!" poprzez sfinansowanie jej pobytu w Polsce, 
dl a Pana Andrew Welch'a z Ro al Th atre Plymouth , 
dla Pani Ewy Bonk-Woźniakiewicz („New Standard"). 

z 
L 

Teatr Muzyczny w Gdyni 
Dyrektor Nacz lny i Artystyczny - Jerzy GRUZA 

Kierownik Li teracki - Tomasz RACZEK 
Kierownik muzyczny - Wie ław SUCHOPLES 

Z-ca dyr. d/s adm.-tech. - Marek KRASZEWSKI 
Główny koordynator - Ma rek G LOC 

Pion techniczny Teatru Muzycznego 
Kierownik sceny - Dariusz K R SZY JAK 

Kierowni k sekcji oświetlenia - Piotr K UCHT A 
Kierownik sekcji akustyc-Lnej - Marek PIOTROWSK I 

Kierownik rek wizytorni - Aleksander KOŻUSZEK 
Starsza garderobiana - Ewa URBAŃSKA 

Produkcja - Hanna ZA MORSKA 
Kierownicy pracowni: Krystyna JASIŃSKA, Krystyna PAPROCK A, El ż
bieta RADOSZ. Józef BARANOWSK I, Ma riusz CABA , Sergiusz KI
SZYCK I, Józef LEWAŃCZUK , Edmund ERCHEL. Henryk OL-

BROMSKI, S tan isław WCISŁO . 

Inspicjenci - Ewa WIELEBSKA. Krzysztof PRZYŁUSK I 
Sufler - Ha lina BUBELLA 

W repertuarze Teatru Muzycznego w Gdyni: 
duża scena: 

SKRZYPEK NA DACHU 
JESUS CHRIST SUPERSTAR 

ME AND MY GIRL 
PIAF 

LES MISERABLES 
JA KOCHAM RÓZIĘ! 

OLIVER 
mała scena: 

PIOSENKI LWOWSKIE 
BREL 

w przygotowaniu: 
KOLĘDA NOCKA II 

CZŁOWIEK Z LA MANCHY 
MUSCIĄLE, MUSICALE ... 

CATS 
HELLO DOLLY! 

TEAT R MUZYCZNY W GDYNI 
adres teatru: Plac Grunwaldzki I, 81-372 Gdynia 

fax: (58) 203347. tlx: 054455 tm gdy, tel: (58) 200105. 209521 

Bilety: Biuro Obsługi Widzów tel.: 217816, 20 95 21 w. 222 
Kierownik - Krystyna Żylewicz 

W programie wykorzystano m.in . materiały udostępnione przez 
Teatr Roya l w Plymouth 1 Cameron Macki ntosh Ltd. 

Opracowanie graficzne progamu - Sławomir Kitowski 
Teksty, przekłady. opracowanie literackie - Anita Facz.yńska 

Reprodukcje fo tograliczne - Grzegorz Lewandowski 





OLIVER! 

Obsada: 
Oliver - Patryk FU DALI , Łukasz OLSZOWY, 

Aleksander PŁOŃSKI , Zbigniew POŁOM 
Fagin - Piotr GULBIERZ, Dariusz SIASTACZ 
Pomysłowy Krętacz - Bogdan SMAGACKI, 

Dariusz WÓJCIK 
Bill Sykes - Andrzej ŚLEDŹ 

Nancy - Ewa JENDRZEJEWSKA-MUSIAŁ, 

Elżbieta MROZIŃSKA 
Bet - Bożena ŻOŁYŃSKA 

Pan Bumble - Krzysztof KOLBA, 
Krzysztof ST ASIEROWSKI 

Wdowa Corney - Urszula POLANOWSKA, 
Jadwiga SADLIK 

Pan Brownlow - Marek RAJSKI 
Pani Sowerberry - Celina MUZA, Irena PAJĄKÓWNA 

Pan Sowerberry - Grzegorz CHRAPKIEWICZ, 
Krzysztof OKOŃ 

oe Claypole - Grzegorz GZYL, Adam KAMIEŃ 
Karolinka - Agnieszka KACZOR (adept) 
Pan Grimwig - Józef KORZENIOWSK I 
Pani Bedwin - Krystyna WODZYŃSKA 

Stara Sally - Ewa JENDRZEJEW KA-M USIAŁ, 

Elżbieta MROZIŃSKA 
Karolek Bates - Sebastian JAKU BOWSKI, 

Bartosz WN UK 
Przewodniczący - Wiesław PAPRZYCKI 
Sprzedawczyni róż - Jadwiga STANEK 

Mleczarka - Małgorza ta TA BI Ś 
Sprzedawczyni truskawek - Elżbieta TOMCZAK 

Szlifierz noży - Bernard SZYC adept) 
Nocny strażnik - Mariusz WOJTAS 

Barman - Mariusz WOJTAS 
Policjanci - Wojciech GRUDNOWSKI, Adam KAMI EŃ 

oraz przechodnie, mieszczanie, goście, sprzedawcy, 
policjanci, prostytutki, pomocnicy, akrobaci ..• 

Zespól wokalny: Krys tyna ADAMSKA, Maria CZARNUL, Ilona DO
BRUCKA. Grażyna DUNAL, Anna FURMAN, Małgorzata HOŁO

WCZYC, Justyna KLUS, Jolanta LITWIN, Renata MAJEWSK A, Kata
rzyna MODRAS, Alina RADCZUK, Jadwiga STANEK, Barbara ST -
PIEŃ, Małgorza ta TABIŚ, Elżbieta TOMCZAK, Stanisława URBA , Zo
fia WIADEREK, Tomasz MACHLIK, Włodzimierz ZACH, Julian ZIAJA. 
Adepci: Beata FERENC, Beata JANKOW KA, Agnieszka KACZOR, Jo
lanta MROTEK, Agnieszka SZVMAŃSKA, Monika TUSZKO. gnieszka 
WASILEWSKA, Joanna WIT-BALIŃSKA , Adam ALEKSIEJUK , Ber
nard SZYC, Grzegorz WIŚNIEWSKI , Mariusz ZABRZYŃSKI. 
Balet: Witold KRASUSKI , Kiry! MATWIEJEW. 



Udział biorą również uczniowie szkół gdyńskich: M ichał BUDKA, Marci n 
B DNY, Tomasz BUŁAKOWSKI, Tomasz DERWIŃSKI , Piot r D ETT
LAFF, Tomasz HOR EWICZ, Marcin JAR 10SZKA, Gaweł KOWA L
SKI, Marek LACHOWICZ, Łukasz LUWAŃSKI , Adam MIERZEJEW
SKI, Krzysztof MORĄG, Grzegor..: N IEDZIELSKI , Radosław OWAK, 
Łukasz OLSZOWY, Maciej ORZEGOWSKI, Tomasz PIET RZAK. To
masz PIOTROWSKI, Aleksander PŁOŃSK I , Bartosz SIE K. Krzysztof 
SUDZIARSKI, Mariusz SWINARSKI, Filip WJESE, Bartosz WN UK, Se
bastian ZACH. 

Orkiestra: 
l skrLypce 
Krystyna WOJCIECHOWSKA - koncertmistrz, Danuta KUCZYŃSKA 
- z-ca koncertmistrza, Bogdan GASIK, Jarosław DĄBROWSK I, Maria 
STASZCZUK, Ewa KWIATKOWSKA-CZARZASTY, Jan G RU SZNIS 
II skrzypce 
Teresa KASIEWICZ, Jerzy CZEMPA, Jerzy K CAL, Czesław SŁA BO

LEPSZY, Marian KONASZEWSKI 
Altówki 
Krystyna GERON, Leszek BOLIBOK, Irena ROSICKA, Kornelia RUD
KA 
Wiolonczele 
Janusz SWIŁŁO - koncertmistrz, Marek TABIŚ - z-ca koncertmist rza , 
Jerzy KLIMEK, Dorota GLOC 
Kontrabasy 
Stanisław ZU BEL, Adolf MAZUR, Edward ZABOROWSKI 
Flety 
Alina SOBOCIŃSKA, Małgorzata SOCHA-CIBOR, Ewa KRA WCZ K, 
Jolanta ARASIMOWICZ 
Obój 
Anna DUBIENIECKA, Andrzej RATZ 
Klarnety 
Marek SCHILLER, Czesław KUCZYŃSKI, Jacek PIASTOWSKI 
Fagot 
Włodzimierz T ARGAŃSKI 
Trąbki 

Włodzimierz KUBIŃSKI, Zbigniew KLACZYŃSKI, Dorota LUCKNER, 
Feliks BIZEWSKI 
Waltornie 
Bernard'TALAR, Ryszard SZYMASZEK 
Puzon 
Jan SUCHECKI 
Harfa 
Janina STRASZEWSKA 
Fortepian 
Ryszard ŁADA 
Gitara 
Tadeusz WIŚNIEWSKI 
Akordeon 
Krzysztof CZEKAJ 
Perkusja 
Jacek ŁADA, Mirosława SLIWIŃSKA, Atkadiusz SKOTNICKI 




